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Opgave 2  De VN-vredesmissie in Mali 

Bij deze opgave horen de figuren 6 en 7 en de teksten 3 tot en met 6. 

Inleiding 
In 2013 stationeerde de Verenigde Naties (VN) de vredesmissie Minusma 
(Multidimensional Integrated Stabilisation Mission) in Mali, waaraan 
Nederland deelnam.  
De wortel van het probleem in Mali ligt in de grote culturele en 
economische verschillen tussen het noorden en het zuiden van het land. 
In het noorden is al jarenlang de separatistische Toearegbeweging actief, 
de Nationale Beweging voor de Bevrijding van Azawad. In 2012 kreeg 
deze beweging de belangrijkste steden in het noorden onder controle en 
riep ze in Noord-Mali een eigen staat uit: Azawad.  
Herstel van de nationale eenheid in Mali is de belangrijkste uitdaging voor 
de VN. Daarvoor zijn stabiliteit en veiligheid vereist. De rol van Nederland 
aan de VN-vredesmissie bestaat voor het grootste deel uit het verzamelen 
van inlichtingen over terroristische groeperingen die vooral actief zijn 
buiten de steden. 
Deze opgave gaat over de situatie in Mali, de internationale betrekkingen 
en de bijdrage van Nederland aan de VN-vredesmissie in Mali. 

Gebruik tekst 3 en bekijk de figuren 6 en 7. 
Internationale verhoudingen en het gedrag van staten kunnen beschreven 
en verklaard worden vanuit verschillende theorieën van internationale 
verhoudingen zoals de realistische en de liberale theorieën. 

4p 10 Geef een verklaring voor de militaire interventie van Frankrijk in Mali 
vanuit 
− de realistische theorieën en 
− de liberale theorieën van internationale verhoudingen. 
Gebruik per theorie een voorbeeld uit tekst 3. 
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Op 3 september 2015 heeft een ruime meerderheid van de Tweede 
Kamer besloten de VN-missie in Mali te verlengen. Voorstanders van 
deze verlenging gebruikten verschillende argumenten. 
In de vragen 11 en 12 wordt je gevraagd argumenten van voorstanders te 
geven. 
Gebruik de teksten 4 en 5. 
De eerste argumenten voor verlenging van de Nederlandse bijdrage aan 
de VN-missie in Mali zijn gebaseerd op twee uitgangspunten van het 
Nederlands buitenlandbeleid. 

3p 11 a Geef een politiek-ideëel uitgangspunt van het Nederlands  
 buitenlandbeleid. 
b Geef op grond van dit uitgangspunt een argument voor verlenging van 

 de Nederlandse bijdrage aan de VN-missie. Gebruik in je argument 
een voorbeeld uit tekst 4. 

c Geef een argument vanuit een ander uitgangspunt van het 
buitenlandbeleid van Nederland dan het politiek-ideëel uitgangspunt. 
Gebruik in je argument een voorbeeld uit tekst 5. 

Gebruik tekst 4. 
Er zijn nog twee andere argumenten van voorstanders van de verlenging 
van de Nederlandse bijdrage aan de VN-missie in Mali. 

2p 12 a Geef een argument met een kernconcept van het hoofdconcept 
 binding. Gebruik in je argument een voorbeeld uit tekst 4. 
b Geef een argument met een kernconcept van het hoofdconcept 

verandering. Gebruik in je argument een voorbeeld uit tekst 4. 

Gebruik de teksten 4 en 5.  
Stel dat dat bij de beslissing van Nederland om deel te nemen aan de 
vredesmissie in Mali sprake is geweest van de ‘law of anticipated 
reactions’. 

2p 13 Geef met behulp van de ‘law of anticipated reactions’ een verklaring voor 
de beslissing van Nederland om een bijdrage te leveren aan de VN-
vredesmissie in Mali. Gebruik in je antwoord een voorbeeld uit tekst 4 
of 5. 
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Gebruik tekst 5. 
Volgens deskundigen is de macht van Nederland in de internationale 
machtsverhoudingen afgenomen nadat Nederland had besloten te 
vertrekken uit de Afghaanse provincie Uruzgan. 
Machtsverhoudingen tussen staten kunnen met verschillende methoden in 
kaart gebracht worden. Eén van deze methoden is de 
besluitvormingsmethode.  

2p 14 Leg uit op grond van welke andere methode je zou kunnen vaststellen dat 
de macht van Nederland in de internationale machtsverhoudingen is 
afgenomen nadat Nederland was vertrokken uit Uruzgan. 
Gebruik in je uitleg:  
− een voorbeeld uit tekst 5; 
− het kernconcept macht. 

Gebruik tekst 4. 
Met betrekking tot het proces van modernisering wordt wel gesproken 
over de ideologie van de modernisering.  

2p 15 Leg uit of in de opvattingen van de auteur van tekst 4 wel of niet de 
ideologie van de modernisering te herkennen is. Gebruik in je uitleg een 
voorbeeld uit tekst 4. 

Gebruik de teksten 4 en 6.  
De situatie in Mali en de bijdrage van Nederland aan de VN-missie in Mali 
kun je beschrijven met kernconcepten van het hoofdconcept verhouding. 

3p 16 a Beschrijf de situatie in Mali met twee kernconcepten van het 
hoofdconcept verhouding. Gebruik in je antwoord per kernconcept een 

 voorbeeld uit tekst 6. 
b Beschrijf de bijdrage van Nederland aan de VN-missie in Mali met een 
 ander kernconcept van het hoofdconcept verhouding. Gebruik in je 

antwoord een voorbeeld uit tekst 4. 
Bij beantwoording van vraag 16 mag je de kernconcepten macht en 
sociale (on)gelijkheid niet gebruiken.  

Gebruik tekst 6. 
Mali is een staat, maar de vraag is of Mali ook te beschouwen is als een 
natiestaat.  

2p 17 Beargumenteer of Mali wel of niet beschouwd kan worden als een 
natiestaat. Gebruik in je argumentatie: 
− de kernconcepten cultuur en identiteit; 
− per kernconcept een voorbeeld uit tekst 6. 
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Opgave 2  De VN-vredesmissie in Mali 

figuur 6  Mali 
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tekst 3 

Interventie in Mali: Franse en Europese belangen 

De Malinese regering in de hoofdstad 
Bamako trok in januari 2013 aan de 
noodrem. Het eigen leger was te zwak 
om de opmars van de radicale islamis-

5 ten vanuit het noorden te keren. Een 
Afrikaanse interventiemacht was zo 
snel niet beschikbaar. Bamoko vroeg 
Parijs om militair in te grijpen. Frankrijk 
heeft immers een permanente militaire 

10 presentie in de West-Afrikaanse regio 
en kent het gebied goed.  
Binnen luttele weken dreven de Franse 
militairen de rebellen terug en waren 
alle belangrijke steden in Noord-Mali 

15 heroverd. (…) De rest van Afrika, 

Europa en de VS steunden de Franse 
interventie. 
De Sahel-regio1) is ook belangrijk 
vanwege Europese economische 

20 belangen, waaronder de gas- en 
oliewinning. Het Franse Total en het 
Italiaanse Eni hebben concessies in het 
Taoudeni Bassin, een olieveld van 
meer dan 1000 km (het bestrijkt een 

25 groot deel van het noorden van Mali en 
Mauritanië). Het Franse bedrijf Alvea 
exploiteert twee uraniummijnen in 
Niger. De Franse kerncentrales zijn in 
belangrijke mate afhankelijk van het 

30 uranium uit deze mijnen. 

 naar: www.internationalespectator.nl, april 2013 

tekst 4 

Bijdrage aan VN-missie Mali goed plan 

Europa moet meer doen aan de 
bescherming van zijn 'achtertuin'. 
Daarom doet Nederland er goed aan 
militairen naar Mali te sturen. 

5 Naast de gebruikelijke argumenten wijst 
het kabinet ook op de instabiele situatie 
in dit op vijf na armste land ter wereld. 
Het noorden van Mali is immers een 
broedplaats van jihadisme en crimi-

10 naliteit. Het land ligt op een kruispunt 
van smokkelroutes. Deze lopen vanuit 
Zuid-Amerika, via de Sahel naar onder 
meer Europa, waar ze aansluiten op 
lokale criminele netwerken. Ook is er 

15 sprake van mensenhandel en illegale 
immigratie richting ons werelddeel. 

Goedmakertje 
Eerder dit jaar liet Nederland het 
afweten toen gevraagd werd een 
bijdrage te leveren aan de trainings-

20 missie van de EU in Mali. Dat wekte in 
de EU enige verbazing. Hoewel het 
uiteraard ontkend wordt, is de bijdrage 
aan de VN-missie in Mali daarom ook 
te beschouwen als een goedmakertje; 

25 een poging om het verloren prestige te 
herstellen. 

Maakbaarheid 
De VN-missie in Mali is een gemengde 
civiele en militaire missie. De civiele 
elementen van het mandaat ademen 

30 een geest van maakbaarheid: inrichting 
van een justitieel apparaat, assistentie 

noot 1 De Sahel-regio is een gedeelte van de Sahelzone, zie figuur 7, waar Mali in ligt. 
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bij het electorale proces, toezicht op 
naleving van de mensenrechten, 
herstel van het staatsgezag et cetera. 

35 We hebben in Mali echter te maken met 

een traditionele, etnisch verdeelde en 
agrarische samenleving die we geen 
westerse normen en waarden kunnen 
opdringen. 

 naar: www.clingendael.nl, 19 december 2013 

tekst 5 

Missie imagoboost 

Diplomaten en militairen roepen het 
vaak en hard: meedoen aan missies 
vergroot de internationale invloed van 
Nederland. Is dat waar? En zo ja, wat 

5 levert deelname in Mali dan op?  
De Amerikanen waren naar verluidt zo 
boos toen de Nederlanders besloten te 
vertrekken uit de Afghaanse provincie 
Uruzgan1), dat we voor straf niet meer 

10 mochten meedoen met de G20, een 
jaarlijks topoverleg van negentien 
industriële landen en de Europese 
Unie.  

“Zo'n missie als Uruzgan, dat is enorm 
15 gunstig voor onze internationale positie 

geweest”, zegt oud-minister Ben Bot. 
“Het land manifesteerde zich. Stond op 
de kaart. Daar profiteerde de handel 
van. We kregen gemakkelijker toegang 

20 tot regeringsleiders en staatshoofden. 
Als dat wegvalt heeft dat geen voor-
delen. Integendeel. In de ogen van de 
VS, Rusland en China zijn we geredu-
ceerd tot een van de kleine landen. Je 

25 telt minder mee.” 
Ook defensie- en veiligheidsexpert Rob 
de Wijk merkt dat Nederland minder 
vaak aan internationaal overleg deel-
neemt. “Ik hoor continu diplomaten 

30 klagen dat ze niet meer worden gecon-
sulteerd”, zegt De Wijk. 

naar: www.volkskrant.nl, 26 oktober 2013 

noot 1 De Nederlandse operatie Task Force Uruzgan (TFU) maakte van 2006 tot 2010 deel 
uit van het International Security Assistance Force ofwel ISAF, een stationering van 
militaire NAVO-eenheden in Afghanistan. 
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tekst 6 

De Toearegs eisen weer aandacht op 

Toearegs zijn nomaden en willen 
erkenning en onafhankelijkheid van de 
regering in de zuidelijke hoofdstad 
Bamoko. Ze spreken een andere taal 

5 en hebben een andere cultuur dan de 
Malinezen. 
Ooit waren ze machtige veehouders en 
handelaren, maar door aanhoudende 
droogte dunden hun kuddes uit. Tegen 

10 de tijd dat Mali onafhankelijk werd in 
1960 behoorden de Toearegs tot de 
armsten van het land. Ze trokken onder 
meer naar Libië, waar velen werden 
ingelijfd in het leger van Kadafi. 

15 Na de val van Kadafi in 2011 keerden 
duizenden zwaar bewapende Toearegs 
met gevechtservaring terug uit Libië en 
vormden ze de Nationale Beweging 
voor de Bevrijding van Azawad. Die 

20 begon in januari 2012 een offensief in 
het noorden. 
Ze maakten dankbaar gebruik van de 
chaos na een coup door het leger en 
riepen de uitgestrekte woestijn in het 

25 noorden uit tot hun onafhankelijke 
staat: Azawad. De noordelijke steden 

Kidal, Gao en Timboektoe namen ze 
ook in. 

30 De aanvankelijke samenwerking tussen 
de Toearegs en de islamitische strijders 
van Ansar Dine was een strategische 
fout: de Toearegs werden onder de 
voet gelopen door de jihadisten. Die 

35 plantten hun zwarte vlaggen in de 
noordelijke steden en voerden er een 
schrikbewind, waarbij handen werden 
afgehakt bij diefstal en overspel met 
steniging werd bestraft. Ook verboden 

40 ze muziek, een levendige scene in Mali, 
en vernielden ze eeuwenoude manus-
cripten en tombes van heiligen; onmis-
baar cultureel erfgoed voor de 
Malinezen. 

45 De Malinese machthebbers, ook bijna 
allemaal moslim, maar niet van extre-
misme gediend, zijn banger voor 
islamisten dan voor een los-vast 
nomadenvolk van zo'n half miljoen 

50 zielen. De strijd van de Toearegs werd 
weer vergeten. 

naar: www.trouw.nl, 21 mei 2014 
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