Trainen, begeleiden, mentoren en adviseren
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Na ruim zestigJaar Franse overheersing

krijgt Mali

autonoom bestuur.
Het nieuwe (marxistische) bewind faalt economische groei
te brengen en roept de permanente revolutie uit. Chaos en geweld
volgen. Pas een jaar later brengt een militaire staatsgreep orde.

;'1.. - Veel Toearegs vechten mee met Moammar al-Qadhafi
tijdens de opstand in Libië. Na het verlies keren ze met zwaTe
wapens van het voormalige Libische regime terug naar Mali en
veToveren verscheidene steden in Noord-Mali.
:.:.:,.: ., Het Mallnese leger pleegt een staatsgreep. ln december
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Mission in Mali (AFlSMA) te autoriseren.

droogtes plagen het lapd.

.:.:':: ,.,.;1. ln het noorden

van het land breekt een opstand van
de Toearegs uit die naar onafhankelijkheid streven. Met een
vredesverdrag wordt het noorden meeT autonomie beloofd.

. ,;.:,:1 : :1 -' . ' De situatie in het noorden van het land verergert.
Frankrijk besluit op rr januari in te grijpen. Vanaf Franse bases in
Malivoert het Franse leger luchtaanvallen uit op de rebellen. Het
tegenoffensief (Operatie Serval) is succesvol. De rebellen worden
teruggedreven naar het noorden.
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Toearegs pakken wederom de wapens op. Twee jaar later

.:.::,.:..:, :,,, : . De EU richt een trainingsmissie op ter versterking
van het Malinese leger (EUTM Mali).

wordt weer vrede gesloten.
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- De strijd laait weer kort op. De Toearegs eisen de volledige

itvoeri

n

g va n het oo rspron kel j ke Pacte
i

N

ational

u

autonomie is beloofd.

-:

ri n

:: ,,::-:.

.,.:',r

De VN-Veiligheidsraad

formeert de opvolger van

AFISMA. De MINUSMA-vredesmissie gaatvan start.
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"Zoals het er nu uitziet stuurt Nederland índívidual políce

op sublocaties in en rond Gao." Door het opleiden, trainen

Mali. Een deel hiervan zijn marechaussees, de overige komen bij de politie vandaan", legt
majoor Mirjam den Heijer uit. Zij is als stafadviseur
Defensie & Internationale Samenwerking nauw betrokken
bij de voorbereidingen voor de nieuwe missie. Den Heijer:
"De hoofdtaken van de IPO's zullen het trainen, begeleiden, mentoren en adviseren van de Malinese politie en
gendarmerie zijn. Ze gaan dat deels op de gendarmerie-

en begeleiden van agenten en de gendarmerie moeten

officers (lPO's, red.) naar

en politieschool in de hoofdstad Bamako doen en deels

de marechaussees het Malinese overheidsapparaat ver-

sterken, zodat het land weer in staat is zelfstandig veilig-

heid en rechtsorde te waarborgen.
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Het opleiden en trainen van agenten is niet de enige taak
die de KMar in Mali gaatvervullen. "Er gaan ongeveervijf
marechaussees mee voor militaire politietaken (artikel 4)",
licht majoor Den Heijer toe. "Zij ondersteunen in Gao en
Bamako de overige Nederlandse militairen. Maar de hoofdtaak van de KMar wordt de bijdrage aan de IPO-macht." De
recente ervaring met het trainen en opleiden van agenten
in Afghanistan komt daarbij goed van pas. Den Heijer: "De
grootste verschillen zijn de Franse taal en het feit dat Mali
al een redelijk goed functionerende politie en gendarmerie had voor de oorlog."

De KMar is gevraagd mee te doen aan de missie omdat ze

veel ervaring heeft op het gebied van trainen en opleiden.
Ook

lijkt

de Nederlandse scheiding russen

politie- en

marechausseetaken ergveel op de Franse en Malinese
politie- en gendarmeriestructuur. "Omdat we organisatorisch veel op elkaar lijken, verwachren dat we goed kunnen

samenwerken", aldus Den Heijer. "Veel details over de
KMar-inzet moeten nog worden ingevuld, maar dat we
naar Mali gaan is vrijwel zeker."
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politiecomponent besraat
de Nederlandse bijdrage aan MINUSMA uit bijna 40o manschappen. Een groot deel daarvan werkt in de inlichtingenNaast de afuaardiging voor het

keten van het militaire componenr. Dit zijn analisten,
en een detachement met vieÍ Apache gevechtshelikopters. Voor de ondersteuning zijn vB militairen
nodig. <
special forces

