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Voorwoord 
Voor u ligt mijn scriptie ter afronding van de Pre-Master Conflict, Territories and Identities 

aan de Radboud Universiteit. Ondanks het moeten wennen aan de Universitaire invalshoek 

en een aantal tegenslagen, heb ik genoten van het volgen van deze Pre-Master.  

Het onderzoek dat voor u ligt betreft een analyse over de complexiteit van het komen tot 

gerechtigheid in een (post)conflict situatie. Dit onderzoek is gefocust op het conflict in Noord 

Uganda, waarbij specifiek is gekeken naar het proces van Dominic Ongwen. In deze thesis 

staan twee concepten centraal, namelijk gerechtigheid en vrede. Deze concepten zijn 

bekeken vanuit drie ‘invalshoeken’: vanuit het Internationaal Strafhof, vanuit de Noord 

Ugandese bevolking en, als laatste, vanuit de ogen van verschillende experts op het gebied 

van de oorlog in Noord Uganda. Voor de mening van de Noord Ugandese bevolking is ook 

daadwerkelijk met de Noord Ugandese bevolking gesproken. De reis naar Noord Uganda 

heeft een grote toegevoegde waarde gehad. 

Nu ik een kleine introductie over het onderwerp heb gegeven, wil ik graag iets meer vertellen 

over hoe dit onderzoek mij is afgegaan. Allereerst wil ik benoemen dat het onderwerp van dit 

onderzoek de potentie heeft om nog vele malen breder en dieper te gaan. Er zijn enorm veel 

dimensies aan het conflict in Noord Uganda en aan het Internationaal Strafhof. Enerzijds is 

het zonde dat ik er niet meer uit heb kunnen halen, anderzijds is dit een bachelorthesis, 

waarbij de belangrijkste lessen zijn geleerd. Ondanks dat sommige aspecten in dit 

onderzoek beter of dieper onderzocht hadden kunnen worden, ben ik blij met het resultaat 

van dit onderzoek, de fysieke uitkomst, maar ook wat het mij mentaal heeft gebracht. 

Tot slot wil ik ook van de gelegenheid gebruik maken om verschillende mensen te bedanken. 

Allereerst wil ik Mathijs van Leeuwen, mijn begeleider, hartelijk bedanken voor de kennis en 

wijsheid die hij met mij heeft gedeeld. Daarnaast wil ik een dankwoord geven aan de 

respondenten van dit onderzoek, waarbij een speciaal dankwoord uitgaat naar de mensen in 

Noord Uganda, want het kan niet makkelijk geweest zijn om over dit onderwerp te praten met 

een wildvreemde. Ook de drie experts wil ik graag extra bedanken; zij hebben mij op hun 

eigen manier het conflict beter laten begrijpen. 

 

Ik wens u veel plezier met het lezen van deze bachelorthesis. 

 

Nijmegen, 12 augustus 2016 

Dana Dooves 
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Samenvatting 
Begin 2015 is Dominic Ongwen, één van de vijf gezochte commandanten van het ‘Lord 

Resistance Army’, gearresteerd en overgebracht naar het Internationaal Strafhof in Den 

Haag. Dominic Ongwen is de eerste gearresteerde in het onderzoek van het Internationaal 

Strafhof naar de oorlog in Noord Uganda. Berechting van een oorlogsmisdadiger door het 

Internationaal Strafhof is nu werkelijkheid geworden, maar hoe wordt dit in Noord Uganda 

ontvangen? 

Hoe de berechting van Dominic Ongwen door het Internationaal Strafhof ontvangen wordt in 

Noord Uganda is interessant, omdat er een groot verschil lijkt te zijn tussen wat het Westen 

ziet als gerechtigheid en wat gerechtigheid betekent voor de Noord Ugandese bevolking. Er 

lijkt een kloof te zitten tussen Westerse opvattingen over gerechtigheid en de opvattingen 

van de lokale bevolking over gerechtigheid. Als er wordt gekeken naar lokale gerechtigheid 

komt dit vaak neer op tradities en rituelen om tot gerechtigheid te komen (Baines, 2007). 

Terwijl het Internationaal Strafhof het internationaal strafrecht als leidraad heeft. Vrede is het 

tweede concept dat centraal staat in dit onderzoek. Er wordt gekeken naar de relatie tussen 

vrede en gerechtigheid, maar ook naar de rol die vrede speelt in het leven van de Noord 

Ugandese bevolking. 

Het doel van het onderzoek is om erachter te komen in hoeverre de interventies van het 

Internationaal Strafhof aansluiten bij de wensen van de Noord Ugandese bevolking als het 

gaat om gerechtigheid en vrede. Om deze brede vraag in te kaderen en minder abstract te 

maken is ervoor gekozen om de berechting van Dominic Ongwen in dit onderzoek mee te 

nemen.  

Het verschaffen van dit inzicht kan bijdragen aan een betere aansluiting van het 

Internationaal Strafhof op de wensen van de bevolking in Noord Uganda. Ook kan een 

casestudy als deze ertoe bijdragen dat de activiteiten van het Internationaal Strafhof beter 

aansluiten bij het brengen van gerechtigheid in een postconflict situatie. 

De volgende centrale vraagstelling is opgesteld voor dit onderzoek: 

“Op welke manier wil het Internationaal Strafhof bijdragen aan het gevoel van 

gerechtigheid en vrede in Noord Uganda en past dit bij de wensen van de Noord 

Ugandese bevolking?”  

De volgende deelvragen zijn opgesteld om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden. 

1. Op welke wijze veronderstelt het Internationaal Strafhof ervoor te kunnen zorgen dat 

hun interventies bijdragen aan het gevoel van gerechtigheid en vrede in Noord 

Uganda? 

2. In hoeverre draagt berechting door het Internationaal Strafhof bij aan het gevoel van 

gerechtigheid en vrede in Noord Uganda? 

3. Wat voor ervaringen hebben experts met het gevoel van gerechtigheid en vrede bij 

de Noord Ugandese bevolking als het gaat om de inmenging van het Internationaal 

Strafhof? 

 

Om de hoofdvraag en deelvragen te beantwoorden is gekozen voor een kwalitatief 

onderzoek met Noord Uganda als casestudy, waarbij specifiek is gefocust op de situatie 

ontstaan door de berechting van Dominic Ongwen. In de half gestructureerde interviews is 

houvast gecreëerd aan de hand van thema’s, wat een stuk meer ruimte geeft om af te wijken 

dan een volledig gestructureerd interview. Er zijn in totaal achttien interviews gedaan, 
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waarvan twee met medewerkers van het Internationaal Strafhof, dertien met de Noord 

Ugandese bevolking in Gulu district en drie met experts op het gebied van de oorlog in 

Noord Uganda. 

 

Uit de resultaten komt naar voren in hoeverre het Internationaal Strafhof en haar interventies 

passen bij de wensen van de Noord Ugandese bevolking. Er kan niet worden gesteld dat de 

interventies helemaal niet aansluiten bij de wensen van de Noord Ugandese bevolking, want 

het Internationaal Strafhof levert op een bepaalde manier een bijdrage aan aan vrede. Een 

voorbeeld hiervan is dat mede dankzij de inmenging van het Internationaal Strafhof het Lord 

Resistance Army is vertrokken uit Uganda, waardoor vrede kon terugkeren. Wat hierbij wel 

benoemd moet worden is dat in deze thesis onderscheid wordt gemaakt tussen positieve 

vrede en negatieve vrede. Het Internationaal Strafhof heeft in de situatie in Noord Uganda 

een bijdrage geleverd aan negatieve vrede en niet aan positieve vrede. Dit komt ook duidelijk 

naar voren bij de Noord Ugandese bevolking; zij bevestigen dit door aan te geven niet te 

kunnen leven zoals zij willen als gevolg van het geweld van de oorlog en het ontbreken van 

compensatie voor de verliezen ten tijde van de oorlog.  

 

De belangrijkste aanbeveling voor dit onderzoek is dat het Internationaal Strafhof groter en 

grondiger onderzoek moet doen naar de wensen van de bevolking in een postconflict 

situatie. Het is belangrijk dat er niet gegeneraliseerd wordt, omdat er op die manier altijd 

teleurgestelde mensen achterblijven die daardoor bijvoorbeeld niet tot verzoening kunnen 

komen. Een andere belangrijke aanbeveling is dat het Internationaal Strafhof verwachtingen 

beter moet managen, door beter te communiceren met de lokale bevolking wanneer zij zich 

mengen in een postconflict situatie. Uit de resultaten blijkt dat het voor de Noord Ugandese 

bevolking onduidelijk is waaruit het takenpakket van het ICC bestaat. Wanneer de 

communicatie beter is, zorgt de inmenging van het Internationaal Strafhof minder voor valse 

hoop bij de bevolking. Het wordt dan duidelijk wat zij wel en niet van het Internationaal 

Strafhof kunnen verwachten.  

 

Tot slot is het van belang dat de grootste beperkingen van dit onderzoek kort benoemd 

worden. De grootste beperking ligt bij de kleinschaligheid van het onderzoek, er zijn maar 

dertien interviews gedaan met mensen uit Noord Uganda, terwijl er duizenden slachtoffers 

van het Lord Resistance Army in Noord Uganda zijn. Dit punt van kritiek sluit aan bij het 

volgende punt van kritiek, namelijk dat er alleen interviews zijn gehouden met de Acholi 

bevolking. De Acholi bevolking is de grootste etnische groep in Noord Uganda, maar zij zijn 

niet de enige etnische groep die getroffen zijn in Noord Uganda. Voor een volgend 

onderzoek is het van belang dat het een grootschaliger onderzoek is, waarbij ook naar 

andere etnische groeperingen wordt gekeken. 
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1. Inleiding 

1.1 Projectkader 
Begin 2015 heeft Dominic Ongwen, één van de rebellenleiders van het Lord Resistance 

Army (LRA), zich, na bijna tien jaar op de vlucht te zijn geweest, overgegeven aan het 

Amerikaanse leger in de Centraal Afrikaanse Republiek. Dominic Ongwen is door het 

Amerikaanse leger uitgeleverd aan het Internationaal Strafhof (ICC), omdat het ICC in 2005 

arrestatiebevelen uitgevaardigd heeft voor de vijf leiders van het LRA, waaronder Dominic 

Ongwen. Hij is de eerste gearresteerde in de zaak van Uganda van het ICC (BBC, 2015). 

 

Juist omdat dit de eerste berechting wordt in de nasleep van dit conflict, is er voor gekozen 

om deze thesis te richten op Dominic Ongwen en hoe dit ontvangen wordt in Noord Uganda. 

Tevens is gekeken naar de inmenging van het ICC en wat haar bedoelingen zijn. Deze 

thesis probeert de gevoelens van gerechtigheid en vrede in Noord Uganda over het 

algemeen, en in het bijzonder Dominic Ongwen, in kaart te brengen en te vergelijken met het 

effect van het interveniëren van het ICC. Dit is interessant, omdat er op het eerste gezicht 

een groot verschil lijkt te zijn tussen wat het Westen ziet als gerechtigheid en wat 

gerechtigheid betekent voor de Noord Ugandese bevolking. Als er wordt gekeken naar lokale 

gerechtigheid komt dit vaak neer op tradities en rituelen om tot gerechtigheid te komen 

(Baines, 2007), terwijl het ICC het internationaal strafrecht als leidraad heeft. De 

tegenstellingen tussen lokale gerechtigheid en internationale gerechtigheid is veel naar 

voren gekomen in de literatuur onder de noemer van het ‘local justice versus international 

justice’ debat. Daarnaast is ook ‘transitional justice’ een term die goed aansluit bij dit 

onderzoek. Transitional justice is een concept uit de ‘peacebuilding’ literatuur en gaat over 

de verschillende manieren die er zijn om zo goed mogelijk om te gaan met misdaden die 

begaan zijn ten tijde van conflict. De vraag hoe de verhouding moet zijn tussen gerechtigheid 

en vrede is voor veel onderzoekers, die zich bezighouden met transitional justice, een grote 

vraag. De volgende quote licht het transitional justice concept verder toe:  

   

  There is widespread debate about whether the particular transitional justice strategy 

developed entails a choice between peace and justice. Some argue that while international 

and national criminal trials promote justice, they can exacerbate divisions and may hinder the 

achievement of peace. Those who face the potential for prosecution may be reluctant to lay 

down arms.  Instead, truth commissions, which in some cases provide amnesties for 

perpetrators, are often thought to promote peace and reconciliation at the expense of 

retributive justice. (Crichton, Haider, Scott, 2012, blz 40.) 

 

Het grootste verschil tussen internationale gerechtigheid, zoals voorgestaan door 

bijvoorbeeld het ICC, en lokale praktijken van gerechtigheid, zoals in verschillende 

postconflict settings in Afrika, zit in de manier van berechten. Internationale gerechtigheid is 

gericht op het straffen (retributive justice) en lokale gerechtigheid is vaak gericht op 

herstellen (restorative justice), zoals ook het geval is in Uganda. Bij lokale gerechtigheid in 

Uganda is het gebruikelijk om een ritueel uit te voeren. Dit ritueel is gericht op vergiffenis en 

verzoening binnen de bepaalde gemeenschap (Refugee law project, 2009, in Tenove 2013). 

Dergelijke gebruiken dragen mogelijk bij aan het (naoorlogse) herstel van Noord Uganda 
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(Ochola,2006, in Tenove 2013).  

 

Wanneer in deze thesis wordt gesproken over internationale gerechtigheid wordt het 

internationaal strafrecht, zoals in het Statuut van Rome beschreven staat, bedoeld. De meest 

ernstige misdaden worden, in de ogen van de internationale gemeenschap, strafbaar gesteld 

in het Statuut van Rome. De personen die zich hier schuldig aan maken worden vervolgd en 

gestraft. Er kan in sommige gevallen rekening worden gehouden met verzachtende 

omstandigheden, wat kan zorgen voor strafvermindering. Onderdeel van de missie van het  

ICC is om bij te dragen aan het vredesproces door straffeloosheid te verminderen, zodat 

mensen afgeschrikt worden en minder snel een misdaad plegen (International Criminal 

Court, 2016).  

 

Een kritische noot bij de tegenstelling tussen internationale gerechtigheid en lokale 

gerechtigheid, zoals nu is geschetst, is dat het niet zo zwart-wit is. Ook bij vergeldende 

gerechtigheid is er aandacht voor het herstellen van relaties, mediation of het uiten van 

gevoelens door de slachtoffers. Dit geldt hetzelfde voor het lokale rechtssysteem, dat 

gebaseerd is op herstellende gerechtigheid, maar ook elementen van bestraffing bevat. 

1.2 Doel- en vraagstelling 
Het doel van het onderzoek is om erachter te komen in hoeverre de interventies van het ICC 

aansluiten bij de wensen van de Noord Ugandese bevolking als het gaat om gerechtigheid 

en vrede. De brede vraag van dit onderzoek is ingekaderd door zich te focussen op de 

berechting van Dominic Ongwen en hoe dit in Noord Uganda ontvangen wordt. Het 

verschaffen van dit inzicht kan bijdragen aan een betere aansluiting van het ICC op de 

wensen van de bevolking in Noord Uganda. Ook kan een casestudy als deze ertoe bijdragen 

dat de activiteiten van het ICC beter aansluiten bij het brengen van gerechtigheid in een 

postconflict situatie.  

 

De volgende centrale vraagstelling is opgesteld voor dit onderzoek: 

“Op welke manier wil het Internationaal Strafhof bijdragen aan het gevoel van 

gerechtigheid en vrede in Noord Uganda en past dit bij de wensen van de Noord 

Ugandese bevolking?”  

De volgende deelvragen zijn opgesteld om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden. 

1. Op welke wijze veronderstelt het Internationaal Strafhof ervoor te kunnen zorgen dat 

hun interventies bijdragen aan het gevoel van gerechtigheid en vrede in Noord 

Uganda? 

2. In hoeverre draagt berechting door het Internationaal Strafhof bij aan het gevoel van 

gerechtigheid en vrede in Noord Uganda? 

3. Wat voor ervaringen hebben experts met het gevoel van gerechtigheid en vrede bij 

de Noord Ugandese bevolking als het gaat om de inmenging van het Internationaal 

Strafhof? 

1.3 Maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie 
Maatschappelijke relevantie 

Het onderzoek geeft inzicht in de gewenste uitkomsten van het ICC en de ervaringen 

hiermee van de Noord Ugandese bevolking. De inzichten die uit dit onderzoek naar voren 

komen kunnen ook gelden voor andere vergelijkbare situaties. Als dit verder onderzocht 
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wordt kan het ervoor zorgen dat de interventies van het ICC beter aansluiten bij de wensen 

van de bevolking in een postconflict situatie, waardoor het ICC effectiever zijn werk doet. 

In 2015 heeft The Hague Institute for Global Justice een onderzoek gedaan naar de mening 

van de Ugandese bevolking over de berechting van Dominic Ongwen. Het onderzoek had 

een omvang van 71 respondenten. Een meerderheid van de respondenten, die verspreid 

over heel Uganda zaten, is van mening dat Dominic Ongwen binnen de community (in Noord 

Uganda) gestraft moest worden, om vervolgens vergeven te worden (Laxminirayan, 2015). In 

het onderzoek van The Hague Institute for Global Justice komt naar voren dat, in de ogen 

van de Ugandese bevolking, het ICC niet de juiste manier van berechten is. Er wordt 

gekeken naar wat de lokale bevolking, die direct bij het conflict betrokken is geweest, als 

gerechtigheid beschouwt, wat de verschillen en overeenkomsten zijn tussen de manier van 

berechten die nu wordt gebruikt en hoe de slachtoffers het willen zien. Deze bachelorthesis 

draagt hieraan bij, door te focussen op de Noord Ugandese bevolking en niet op heel 

Uganda. Dit onderscheidt zich doordat dit onderzoek specifiek de focus op de bevolking, die 

direct betrokken is bij het conflict, legt. Inzichten over de mogelijke verschillen in 

gerechtigheid kunnen er voor zorgen dat het handelen van het ICC in andere/nieuwe 

conflictsituaties beter aansluit op de wensen en behoeften van de lokale bevolking. 

 

Wetenschappelijke relevantie                                

De wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek zit in het toenemende belang van de 

onderzochte casus, omdat Dominic Ongwen de eerste gearresteerde is in de betreffende 

zaak van het ICC. Daardoor is dit de eerste berechting die een effect heeft op de situatie in 

Noord Uganda. Er is veel onderzoek gedaan naar transitional justice, ook in de situatie van 

Noord Uganda, maar nooit eerder is het voorgekomen dat iemand berecht is in deze zaak. In 

deze thesis worden de theoretische concepten en aannames over 'transitional justice' in de 

praktijk bekeken. Dat maakt dit onderzoek vernieuwend voor de wetenschap, omdat het nu 

niet meer een fictieve situatie is, maar de respondenten nu geconfronteerd worden met de 

werkelijkheid als het gaat om berechting door het ICC. Met andere woorden: deze thesis 

bekijkt de relatie tussen de wetenschappelijke assumpties van gerechtigheid, de werkelijke 

gerechtigheid en de lokale perceptie hiervan. Dit betekent dat, enerzijds bepaalde inzichten 

uit de literatuur van gerechtigheid mogelijk worden versterkt en bevestigd, terwijl anderzijds 

bij bepaalde wetenschappelijke inzichten over gerechtigheid aan de tralies wordt gerammeld. 

1.4 Leeswijzer 
De bachelorthesis die voor u ligt bestaat uit acht hoofdstukken en de bijhorende bijlagen. In 

het eerste hoofdstuk is de inleiding van het onderzoek weergegeven. In dit hoofdstuk is eerst 

het projectkader geschetst. Vervolgens zijn de doelstelling en de centrale vraagstelling 

weergegeven. In hoofdstuk twee is de achtergrond van de case, die onderzocht wordt, 

beschreven. Hierdoor wordt het voor de lezer op voorhand duidelijk wat de context van het 

onderzoek is. Vervolgens wordt in hoofdstuk drie het theoretisch kader geschetst. Hierin 

wordt de relevante literatuur met betrekking tot het onderwerp besproken. Daarna wordt in 

hoofdstuk vier de verantwoording van de onderzoeksmethode beschreven. De beschreven 

methoden zijn gebruikt bij het beantwoorden van de hoofd- en deelvragen. Hoofdstuk vijf 

presenteert de analyse van de onderzoeksresultaten. De analyse is ingericht aan de hand 

van de onderzoeksthema’s en de onderliggende componenten, beschreven in het 

theoretisch kader. De hoofdvraag van dit onderzoek wordt, met behulp van de 

resultatenanalyse, in hoofdstuk zes (conclusie) beantwoord. Na de beantwoording van de 
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hoofdvraag wordt in hoofdstuk zeven dit onderzoek ter discussie gesteld. Tot slot is in 

hoofdstuk acht beschreven welke literaire bronnen zijn gebruikt voor deze bachelorthesis. 
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2. Het Internationaal Strafhof en de case van Dominic Ongwen 
Om een beeld te schetsen van het kader waarin is gewerkt, is de casus van Dominic 

Ongwen uitgewerkt. Allereerst is het ICC toegelicht, daarna is het ontstaan en bestaan van 

het Lord Resistance Army beschreven, om vervolgens de betrokkenheid van het ICC bij het 

LRA conflict toe te lichten. Ook is het nationaal recht van Uganda toegelicht, waarbij gefocust 

is op het ontstaan van het International Crime Division van Uganda. Tenslotte wordt de 

situatie van Dominic Ongwen. 

2.1 Internationaal Strafhof 
Het ICC is het eerste permanente internationale gerechtshof en is gebaseerd op een verdrag 

(het Statuut van Rome), dat is getekend door 123 landen. Het gerechtshof heeft als doel een 

bijdrage te leveren aan de strijd tegen straffeloosheid in de wereld. Het ICC vervolgt 

personen die worden verdacht van de meest ernstige misdrijven in de ogen van de 

internationale gemeenschap. Dit zijn genocide, misdaden tegen de mensheid, 

oorlogsmisdaden en misdaden van agressie. Het ICC is een onafhankelijk gerechtshof, maar 

heeft wel een goede relatie met de Verenigde Naties (International Criminal Court, 2016). 

Het ICC onderzoekt en vervolgt geen zaken die onderzocht of vervolgd worden door een 

nationale rechterlijke organisatie. Echter, dit verandert wanneer een nationaal rechterlijke 

organisatie niet in staat of onwillig is om de betreffende persoon te vervolgen (International 

Criminal Court, 2016). 

 

Er zijn drie manieren waarop een zaak bij het ICC terecht kan komen. Allereerst kunnen 

aangesloten landen het ICC om hulp vragen/de zaak in de aandacht van het ICC brengen. 

Daarnaast kan de Veiligheidsraad het ICC vragen een onderzoek te starten. Tot slot kan het 

ICC zelf naar aanleiding van informatie van een betrouwbare bron een onderzoek naar een 

bepaalde zaak starten (International Criminal Court, 2016).  

 

Belangrijk om te weten is dat het ICC individuen vervolgt, wat betekent dat de staat of je 

militaire rang je niet kan beschermen voor vervolging wanneer je een misdaad hebt 

gepleegd. De enigen die niet worden vervolgd zijn personen onder de 18 of die de misdaad 

hebben begaan wanneer hij/zij jonger dan 18 was (International Criminal Court, 2016). 

 

Het ICC heeft onderscheidende kenmerken ten opzichte van andere rechtbanken en 

tribunalen. Als het gaat om verklaringen van getuigen is het bijzonder dat getuigen wettelijke 

vertegenwoordiging en rechtsbijstand krijgen wanneer zij participeren in een rechtszaak. Dit 

betekent dat de advocaat voor hen spreekt, waardoor zij minder belast worden als zij moeten 

getuigen. Tevens is er een ‘trust fund’ voor slachtoffers, waardoor zij recht hebben op 

assistentie; dit geldt wanneer de rechtszaak begint of gaande is. Onder het ‘trust fund’ valt 

ook compensatie en reparatie, maar hier hebben de slachtoffers pas recht op wanneer de 

rechtszaak is afgesloten (International Criminal Court, 2016). 

  

2.2 Ontstaan en bestaan van het Lord Resistance Army 
Eén van de redenen voor het ontstaan van het Lord Resistance Army is het grote verschil 

tussen het Zuiden en het Noorden van Uganda. Deze scheiding is tot stand gekomen in de 

tijd van de kolonisatie door de Britten. In het Zuiden en Zuidoosten werden producten 

geproduceerd; zo werd dit gedeelte van het land steeds rijker. De Britten bepaalden wie 

welke functies bekleedden en zij gaven de ‘betere’ functies aan de mensen in het Zuiden. Op 
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deze manier ontwikkelde het Noorden niet mee en werd de afscheiding steeds groter. De 

Noord Ugandese bevolking beperkte zich tot het bekleden van functies in het leger, omdat dit 

door de Britten bepaald was (Doom & Vlassenroot,1999). Na de onafhankelijkheid van 

Uganda bleef de scheiding tussen het Noorden en Zuiden bestaan. De Noord Ugandezen 

bleven voornamelijk functies in het leger bekleden. In 1985 kregen de Acholi soldaten de 

macht, daarmee werd Tito Okello president. Hij ging in gesprek met Museveni, de leider van 

het rebellenleger NRA, die vochten tegen het regime van Milton Obote (1980-1985), en de 

NRA tekende een vredesverdrag. Vervolgens negeerde Museveni het getekende 

vredesverdrag, versloeg Okello en nam de macht over, waarna Okello het land uitvluchtte 

(Okuku, 2002). Volgens Allen en Vlassenroot (2010) is dit één van de redenen waarom veel 

mensen in het Noorden president Museveni niet vertrouwen. 

  

In 1986, op het moment dat Museveni aan de macht kwam, ontstond de Holy Spirit 

Movement onder leiding van Alice Auma, ook wel bekend als Alice Lakwena (wat ‘the 

messenger’ betekent). Zij leidde een verzetsleger en vocht tegen president Museveni. Alice 

had duizenden volgers en is in 1987 vechtend tegen het regime van Museveni tot acht 

kilometer van Kampala gekomen, maar is toen verslagen (Allen & Vlassenroot, 2010). 

 

Het Lord Resistance Army (LRA) bestaat, net als het leger van Alice Lakwena, al sinds 1986 

(Borzello, 2007). Destijds onder een andere naam, maar het werd wel geleid door Joseph 

Kony, de huidige leider van het LRA. Zijn verzetsgroep was geïnspireerd door de 

verzetsgroep van Alice Lakwena. In 1990 overleed een belangrijke commandant van Kony, 

waarop hij besloot de groep een nieuwe naam te geven. Het Lord Resistance Army werd in 

leven geroepen. De aanhang kwam voort uit de Acholi bevolking, de grootste etnische groep 

in het Noorden, die net als het LRA, tegen het regime van president Museveni waren. Echter, 

de daden van het LRA werden snel zo gewelddadig en gruwelijk, dat de steun voor het LRA 

verdween. Hierdoor keerde het LRA zich tegen het eigen (Acholi) volk. Door middel van 

verschrikkelijke aanslagen op de bevolking in Noord Uganda en veel ontvoeringen van 

kinderen in deze regio groeide de angst voor het LRA (Allen & Vlassenroot, 2010).  

 

Museveni probeerde via ‘Internal Displacement Camps’ de mensen in Noord Uganda te 

beschermen en het LRA tegen te werken. Dit resulteerde in gedwongen verhuizingen naar 

deze kampen. De Noord Ugandezen moesten hun huizen verlaten en wanneer ze dit niet 

vrijwillig deden gebeurde dit met veel geweld door het Ugandese regeringsleger. De meeste 

kampen waren afhankelijk van ontwikkelingshulp van NGO’s, die voor eten zorgden (Branch, 

2008). Daarnaast waren de kampen overbevolkt, waardoor ziektes snel verspreidden 

(Betancourd, Speelman, Onyango & Bolton, 2009). 

 

Ondanks het verlies van de steun van het Acholi volk bleef het LRA machtig. Dit was omdat 

zij hulp kregen van de Sudanese overheid, in ruil voor steun in de oorlogvoering tegen het 

Zuid Sudanese verzetsleger (SPLA). Hierdoor moest het LRA zorgen voor een groter leger, 

wat resulteerde in nog meer ontvoeringen in Noord Uganda. Het LRA vocht tegen het SPLA, 

terwijl Museveni het SPLA steunde (Vinci, 2007). 

 

In 2001 werd de Sudanese overheid door de Internationale Gemeenschap gedwongen om te 

stoppen met de ondersteuning van het LRA. Dit kwam voort uit de aanslagen op 11 

september in de Verenigde Staten, waardoor het LRA op de ‘USA Patriot Act Terrorist 

Exclusion List’ is gezet. Museveni en de Sudanese overheid gingen in gesprek, waarbij zij 
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beloofden te stoppen met het ondersteunen van het SPLA en het LRA. Onder dwang van de 

VN ging de Sudanese overheid akkoord met operatie ‘Iron Fist’; dit was een militaire operatie 

om de LRA basis in Zuid Sudan te vernietigen. Het Ugandese leger vernietigde de basis en 

spraken over gedode rebellen. Echter, de meeste van deze gedode rebellen waren 

ontvoerde volwassenen en kinderen. Kony en zijn belangrijkste commandanten ontsnapten 

en zochten een nieuwe plek om hun acties voort te zetten (Allen & Vlassenroot, 2010).  

 

Onder leiding van Museveni zijn meerdere pogingen gedaan om het LRA te stoppen. Zo is er 

meerdere malen amnestie aangeboden aan Kony, maar steeds zonder succes. Wel hebben, 

volgens de Ugandese overheid, naar aanleiding van de ‘The Amnesty Act 2000’ meer dan  

15 000 rebellen het LRA verlaten (Wiendels, 2007). 

2.3 Betrokkenheid Internationaal Strafhof in het LRA conflict 
Museveni besloot in 2003 de hulp van het ICC in te schakelen. Dit resulteerde in een 

arrestatiebevel voor Kony en zijn vier belangrijkste commandanten (Allen & Vlassenroot, 

2010). Museveni schakelde de hulp in van het ICC, omdat het regeringsleger, na bijna twintig 

jaar strijd, het LRA nog steeds niet had kunnen verslaan. De oorlogsstrategie van Museveni: 

vredesonderhandelingen, in combinatie met militaire interventie, was al die tijd onsuccesvol 

gebleken (Jorritsma, 2011). Het ICC keek of er voldoende grond was om deze zaak aan te 

nemen. Het verzoek werd ingewilligd en daarmee was Uganda het eerste land dat gebruik 

maakt van het ICC (Wiendels, 2007).  

 

Het lijkt erop dat niet alleen het Ugandese rechtssysteem, dat niet goed in staat was 

misdaden zoals gepleegd door Kony te berechten, een probleem was. Het niet kunnen 

verslaan van het LRA is misschien wel de belangrijkste reden voor Museveni geweest om 

het ICC in het conflict te betrekken. Het ICC heeft zelf geen troepenmacht, maar het behulp 

van de samenwerkingsovereenkomsten van het ICC, werd het misschien wel mogelijk om 

Kony te arresteren en een einde aan de oorlog te maken.  

 

In 2005 werden de arrestatiebevelen voor Kony en de vier belangrijkste commandanten van 

het LRA uitgegeven. Rond die tijd waren er ook vredesbesprekingen tussen Kony en de 

Ugandese regering. Hierbij beloofde Museveni dat het ICC de arrestatiebevelen voor Kony 

en zijn vier commandanten zou intrekken. Dit was een belofte die hij niet waar kon maken, 

want toen Museveni dit met het ICC besprak werd door het ICC verklaard dat zij geen 

amnestie zouden verlenen. Over het toestaan of afwijzen van amnestie voor misdadigers 

zoals Kony staat weinig in het Statuut van Rome beschreven. Er is ruimte voor eigen 

interpretatie van het Statuut van Rome wat betreft amnestie, waarin eventuele 

uitzonderingen met betrekking tot amnestie gegeven kunnen worden (Naqvi, 2010). In het 

geval van de arrestatiebevelen voor Kony en zijn vier belangrijkste commandanten is hier 

geen gehoor aan gegeven. Er is geen gehoor aangegeven ondanks dat dit gevraagd is door 

Museveni en het, volgens velen, de vredesbesprekingen in de weg heeft gestaan. Het is niet 

helemaal duidelijk waarom het ICC amnestie niet heeft toegestaan, maar er kan wel worden 

verondersteld dat het iets te maken heeft gehad met het feit dat Uganda de eerste zaak was 

die het ICC heeft aangenomen.  

 

Daarnaast werd aangegeven door het ICC dat de Ugandese regering verplicht is om gehoor 

te geven aan de arrestatiebevelen voor Kony en de vier belangrijkste commandanten 

wanneer zij zich op Ugandees grondgebied bevinden. Uganda reageerde daarop met de 
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beschuldiging dat het ICC het vredesproces in de weg stond en daarmee ernstige schade 

veroorzaakte (Wiendels, 2007).  

 

Over de reden dat Museveni na het inschakelen van het ICC toch terug wilde krabbelen 

bestaan alleen speculaties. Volgens Allen & Vlassenroot (2010) was het een inschattingsfout 

en had Museveni de gevolgen van de inmenging van het ICC niet voorzien (Allen & 

Vlassenroot, 2010). 

2.4 (Inter)Nationaal recht in Uganda 
Voor deze thesis is het van belang de nationale rechtbank van Uganda kort toe te lichten. Er 

is alleen gefocust op het ontstaan en bestaan van het ‘International Crimes Division of the 

high court of Uganda’ (ICD), omdat het ICC heeft geholpen bij het oprichten van het ICD en 

nationale berechting van oorlogsmisdadigers wordt gedaan door het ICD. 

Het ICD is geopend in 2011, als onderdeel van de al bestaande rechtbank van Uganda. De 

beslissing voor het openen van het ICD is gekomen tijdens de vredesbesprekingen in Juba 

in 2007. Het ICD richt zich, net als het ICC, op oorlogsmisdaden, genocide en misdaden 

tegen de menselijkheid. Naast deze ernstige misdaden richt het ICD zich ook op terrorisme, 

mensenhandel en andere misdaden beschreven in ‘Uganda's 2010 International Criminal 

Court Act’, ‘1964 Geneva Conventions Act’, ‘Penal Code Act’ en ander strafrechtelijke wet 

(Human Rights Watch, 2012). 

 

De zaak van Thomas Kwoyelo is de eerste en enige zaak van het ICD. De betreffende zaak 

is een problematische, omdat Thomas Kwoyelo berecht wordt door het ICD, maar eigenlijk 

recht heeft op amnestie. Hij heeft recht op amnestie, omdat de Amnesty Act van 2000 nog 

steeds van kracht is voor alle teruggekeerde LRA soldaten (International Center for 

Transitional Justice, 2015). 

 

Allereerst ging de zaak van Thomas Kwoyelo mis, omdat de directie van het Openbaar 

Ministerie niet heeft gereageerd op de aanvraag, waardoor er een zaak kwam in plaats van 

vrijlating op basis van amnestie. Vervolgens was de vraag of hij wel gelijk behandeld is, 

omdat de directie van het Openbaar Ministerie nooit heeft gereageerd op zijn aanvraag.  

Een tweede vraag bij zijn vervolging is het recht op amnestie. De ‘Constitutional Court’ van 

Uganda besloot unaniem dat Thomas Kwoyelo, op grond van amnestie en de ongelijke 

behandeling, direct vrijgelaten moest worden. Waarna de Hoge Raad de beslissing van de 

‘Constitunional Court’ direct ongedaan wilde maken, omdat de amnestie voor Thomas 

Kwoyelo in strijd is met de verplichting van Uganda om gehoor te geven aan het 

internationaal strafrecht. Tot op de dag van vandaag is Thomas Kwoyelo nog steeds in 

hechtenis van de Ugandese rechtbank (International Center for Transitional Justice, 2015). 

 

Het is van belang dit toe te lichten, omdat hieruit blijkt in hoeverre het ICD in staat is een 

misdadiger te berechten voor zijn misdaden. Door invloeden van onder andere het ICC is het 

ICD tot stand gekomen. Door de oprichting van het ICD lijkt het internationaal strafrecht in 

Noord Uganda voet aan grond te krijgen. Toch lijkt de wisselwerking van het ICD met de 

‘Constitutional Court’ nog niet overtuigend. 
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2.5 Het Internationaal Strafhof en Dominic Ongwen 
In 2005 zijn de arrestatiebevelen uitgegeven voor de vijf belangrijkste commandanten van 

het LRA, waaronder Dominic Ongwen. Dit betekent dat zij in Uganda gezocht worden en bij 

arrestatie uitgeleverd worden aan het ICC. In 2006 verliet het LRA Uganda, waarna ze jaren 

in verschillende landen rondom Uganda hebben gevochten. In januari 2015 heeft Dominic 

Ongwen zich overgegeven aan het Amerikaanse leger en is hij uitgeleverd aan het ICC 

(BBC, 2015). 

Dominic Ongwen 

In 1990 is Dominic Ongwen op 10-jarige leeftijd ontvoerd, terwijl hij op weg naar school was. 

Hij werd protegé van Vincent Otti, één van de andere leiders van het LRA (Allen & 

Vlassenroot, 2010). Kony en Otti leerden hem dat hij vocht voor de rechten van zijn eigen 

volk (Cakaj, 2015). 

 

Naarmate de jaren verstreken werd Dominic gezien als een loyale en goede soldaat, 

waardoor hij steeg in de hiërarchie van het LRA. Dominic Ongwen is opgeklommen tot één 

van de vier belangrijkste commandanten van Kony en is zelfs een tijd de nummer twee van 

Kony geweest (Cakaj, 2015). Volgens Cakaj (2015) was Dominic zowel een gerespecteerde 

leider als een leider die bekend stond om zijn beestachtigheid. Dit betekende onder andere 

dat hij ontvoerde kinderen in elkaar sloeg, met de boodschap dat al hun zwakte eruit 

geslagen werd. Vervolgens was hij aardig en gaf hij hen voedsel. Er wordt gezegd dat hij 

beter was voor zijn groep dan de andere commandanten. Bijvoorbeeld omdat hij zijn 

vrouwen en kinderen vrijliet, omdat hij een beter leven voor hen wilde dan dat hij had (Cakaj, 

2015). 

 

Door het ICC wordt Dominic Ongwen aangeklaagd voor zeventig misdaden. Hij wordt 

berecht voor vele gruweldaden die hij in zijn tijd bij het LRA heeft gepleegd. De Pre-trial van 

Dominic Ongwen is begonnen op 21 januari 2016 (International Criminal Court, 2016). Zijn 

berechting brengt een lastig dilemma met zich mee, omdat Dominic Ongwen op jonge leeftijd 

is ontvoerd door het LRA en onder dwang (kind)soldaat is geworden. Dit maakt deze zaak 

lastig, omdat hij zowel slachtoffer als dader is. Bij het berechten van Dominic Ongwen kan hij 

beroep doen op het feit dat de staat (Uganda) hem niet heeft kunnen beschermen 

(Schendel, 2015). 
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3. Theoretisch kader 
In dit theoretisch kader staan twee concepten centraal, namelijk gerechtigheid en vrede. Er is 

gekozen voor deze twee concepten, omdat deze bachelorthesis zich focust op de berechting 

van Dominic Ongwen, met de vraag of berechting door het ICC de juiste manier van 

berechten is in de ogen van de Noord Ugandese bevolking. Om deze reden is het van 

belang dat het concept gerechtigheid wordt toegelicht en gedefinieerd. Vrede is een 

belangrijk concept in deze thesis, omdat het verkrijgen en behouden van vrede belangrijk is 

in een postconflict situatie. Ook kun je in de literatuur vinden dat er een relatie is tussen 

gerechtigheid en vrede.  

3.1 Gerechtigheid 
Voor deze thesis zijn twee soorten gerechtigheid relevant: de vorm die het ICC gebruikt en 

lokale gerechtigheid van de bevolking in Noord Uganda. Allereerst wordt gerechtigheid in de 

ogen van het ICC beschreven en vervolgens wordt ingegaan op lokale gerechtigheid in 

Noord Uganda.  

3.1.1 Gerechtigheid in de ogen van het Internationaal Strafhof 

Het is van belang om te beschrijven hoe het ICC gerechtigheid definieert. Dit wordt gedaan 

door vergeldende gerechtigheid verder toe te lichten; dit is de vorm van gerechtigheid waar 

het ICC gebruik van maakt.  

 

Vergeldende gerechtigheid 

Er zijn verschillende vormen van vergeldende gerechtigheid, maar het meest voor de hand 

liggende instrument is strafrechtelijke vervolging door een rechtbank. Dit kan nationaal, maar 

ook internationaal. Het ICC houdt zich alleen bezig met strafrechtelijke vervolging in een 

rechtbank. 

 

In de Westerse wereld is het een vaak gehoorde mening dat een einde moet komen aan 

straffeloosheid en dat er geen verzoening kan zijn zonder straf (Huyse, 2003). Echter, 

sceptici hebben een aantal argumenten tegen het gebruik van vergelden en vervolgen 

wanneer het gaat om een land met een gewelddadig verleden (Huyse, 2003). 

Deze argumenten zijn: 

- in sommige gevallen is het vergelden en vervolgen door bepaalde politieke 

omstandigheden niet mogelijk; 

- vergeldende gerechtigheid houdt vaak geen rekening met wat de slachtoffers voelen 

en waar zij behoefte aan hebben; 

- het ontbreken van genoeg bewijs kan een grote belemmering zijn voor het komen tot 

vergeldende gerechtigheid; 

- vervolging kan een obstakel zijn voor het verzoeningsproces (Huyse, 2003). 

 

Daarnaast zijn er volgens Huyse (2003) een aantal politieke risico’s die in acht genomen 

moeten worden wanneer het gaat om deze vorm van berechting. Er wordt gesteld dat harde 

straffen negatieve gevolgen kunnen hebben. Het eerste negatieve gevolg is de kans op het 

destabiliseren van een vredesovereenkomst. Wanneer er dreiging is van strafrechtelijke 

vervolging kan, bijvoorbeeld het leger, dit proberen tegen te gaan door een coup te plegen of 

een rebellie te starten. Het tweede risico zit in het feit dat veroordeelde misdadigers in 

politieke en sociale isolatie terecht komen; op termijn kan dit leiden tot destabilisatie van 

subculturen en netwerken, die hierdoor op termijn zich tegen de democratie kunnen keren. 
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Het laatste politieke risico is het effect dat vervolging kan hebben op de overheid. Het 

vervolgen van personen binnen de regering zorgt ervoor dat er minder mankracht is om alles 

draaiende te houden; dit kan een negatief effect hebben op de economische en politieke 

ontwikkeling van het land (Huyse, 2003). 

 

Bijdrage vergeldende gerechtigheid aan verzoening 

Door sommigen wordt vergeldende gerechtigheid juist gezien als geschikt middel om zowel 

te straffen als om een bijdrage te leveren aan het verzoeningsproces. Er zijn volgens Huyse 

(2003) een aantal redenen waarom vergeldende gerechtigheid een bijdrage kan leveren aan 

verzoening. Het vermijden van wraak op eigen initiatief is een belangrijke reden voor 

vergeldende gerechtigheid. Als er geen actie wordt ondernomen om de misdadigers op te 

pakken kunnen mensen zelf het heft in handen nemen, dit triggert politieke en sociale onrust. 

Een andere belangrijke reden is het voorkomen dat de misdadigers opnieuw de kans krijgen 

om iets te doen/de macht te krijgen. Ook de schuldplicht tegenover slachtoffers is een 

belangrijke reden er wordt gesteld dat vergelding hetgeen is wat de slachtoffers nodig 

hebben. Bovendien is het individualiseren van schuld van belang, zodat voorkomen kan 

worden dat hele bevolkingsgroepen schuldig worden bevonden. Tot slot is het vechten tegen 

de straffeloosheid in de wereld een belangrijke reden voor de bijdrage van vergeldende 

gerechtigheid aan verzoening. Het stoppen van misdaden ongestraft laten kan in het vervolg 

iemand afschrikken, omdat er een straf staat op het plegen van misdaden (Huyse, 2003). 

 

Net als Huyse (2003) beschrijven Fletcher & Weinstein (2002) ook dat vergeldende 

gerechtigheid een bijdrage levert aan het verzoeningsproces en de wederopbouw van een 

postconflictgebied (Fletcher & Weinstein, in Gould, 2016). Toen Museveni de hulp 

inschakelde van het ICC werd gezegd dat het ICC ook bijdraagt aan nationale verzoening 

(ICC, in Gould, 2016). Hierdoor lijkt het alsof het ICC meer dan alleen een strafhof is, dat 

individuen schuldig bevindt en veroordeelt. Volgens Fletcher & Weinstein (2002) heeft een 

trial vijf doelen: 

- Erachter komen wat de waarheid is over de gruwelijke misdaden die gepleegd zijn; 

- Straffen van misdadigers; 

- Reageren op de behoeften van slachtoffers; 

- Promoten/kennismaken met (straf)recht in opkomende democratieën; 

- Bijdragen aan verzoening (Fletcher & Weinstein, in Gould, 2016). 

 

Volgens Akhavan (1998) zijn deze vijf doelen belangrijk om de instabiliteit van een 

postconflict land te keren naar het heropbouwen van de community. Het afsluiten van een 

hoofdstuk vol gruweldaden en oorlog kan goed samengaan met het internationaal strafrecht 

volgens Akhavan (1998). Ook beweert hij dat het van belang is om onderscheid te maken 

tussen criminelen en slachtoffers en dat dit essentieel is voor het totstandkomen van 

verzoening (Akhavan, 1998). Hoe kan dit beter dan door de criminelen te straffen en te 

verwijderen van de community en de slachtoffers met zijn allen hun leven opnieuw op te 

bouwen (Gould, 2016). 

3.1.2 Lokale gerechtigheid 

Nu het duidelijk is welke vorm van gerechtigheid het ICC hanteert en wat de voordelen en 

beperkingen zijn, wordt nu gefocust op lokale gerechtigheid in Noord Uganda. Het lokale 

rechtssysteem in Noord Uganda is gebaseerd op ‘restorative justice’ oftewel op herstellende 

gerechtigheid. Batley (2006) definieert herstellende gerechtigheid als volgt: 
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“Restorative justice is about addressing the hurts and the needs of both victims and 

offenders in such a way that both parties, as well as the communities which they are part of, 

are healed” (Batley, 2006, blz. 21). 

 

Er bestaan voor verschillende misdaden verschillende rituelen. Alle rituelen zijn er op gericht 

om tot verzoening te komen. Een eenvoudige definitie van verzoening is: “het kunnen 

samenleven met voormalige vijanden” (Huyse, 2003, p. 19). Het gaat er niet om dat ze 

vergeven zijn, maar het gaat erom dat er vredig naast elkaar geleefd kan worden in 

bijvoorbeeld dezelfde ‘community’ (Huyse, 2003).  

 

Gerechtigheid door middel van rituelen en tradities Acholi volk 

Zoals eerder genoemd is Acholi de grootste etnische groep in Noord Uganda. Tevens is 

voornamelijk het Acholi volk en hun gebied slachtoffer geweest van het LRA en zijn de 

strijders van het LRA ook voornamelijk Acholi. Om die redenen richt de lokale gerechtigheid 

zich op de rituelen en tradities van het Acholi volk. Baines (2007) geeft aan dat de rituelen en 

tradities verschillen per clan, maar dat er een aantal universele rituelen en tradities zijn. Het 

meest bekende ritueel en tevens de meest relevante voor deze thesis, is ‘mato oput’. Dit 

ritueel wordt namelijk gebruikt wanneer er expres of per ongeluk iemand gedood is (Baines, 

2007).  

Het doel van ‘mato oput’ is om de relatie te herstellen tussen de verschillende clans. De 

waarheid vertellen is een belangrijk onderdeel van dit ritueel om tot herstellende 

gerechtigheid en verzoening te komen. Het ritueel begint met een afkoelingsperiode, zodat  

vervolgens op een rustige en betrouwbare manier verteld kan worden wat er is gebeurd. 

Vervolgens moet de dader een compensatie geven aan de getroffen clan. Wanneer dit is 

gebeurd eindigt het ritueel met het drinken van een drankje, gemaakt van schapenbloed en 

de wortels van de (bittere) oput plant. Het drinken van dit drankje wordt gezien als het 

wegspoelen van de bitterheid tussen de clans. Dit ritueel kan maanden tot jaren duren 

(Anyeko et al, 2012). Het doen van dit ritueel is van groot belang, omdat er anders niet meer 

kan worden samengeleefd.  

 

Het is belangrijk om hierbij naar het culturele aspect te verwijzen. Waar in de Westerse 

wereld vergeldende gerechtigheid het middel is om een vreedzame samenleving te 

behouden is vergeldende gerechtigheid niet de manier in Noord Uganda. Het doel, het 

streven naar een vreedzame samenleving, is hetzelfde, maar van oorsprong is het Acholi 

volk een totaal ander middel gewend. Waar in de Westerse wereld het gevoel van 

gerechtigheid komt door het berechten van misdadigers volgens het vergeldende recht, is dit 

niet het gebruikelijke middel voor het Acholi volk. Toch is het van belang ook de 

overeenkomsten te zien tussen de manier van het ICC en het lokale rechtssysteem. Het 

rechtssysteem werkt lokaal gezien anders en de verschillen zijn ook genoeg aanwezig, maar 

er zijn ook voldoende overeenkomsten. Een hele belangrijke overeenkomst is bijvoorbeeld 

het straffen van de dader. Dit gaat op een andere manier, maar bij zowel vergeldende 

gerechtigheid als herstellende gerechtigheid is het van belang dat de dader zich bekend 

maakt. Beide mechanismen willen dat de dader niet opnieuw een misdaad pleegt, maar 

proberen dit op een andere manier te bereiken.  

 

Beperkingen mato oput 

Er zijn volgens Baines (2007) een aantal redenen om te veronderstellen dat mato oput geen 

gewenste optie is voor het berechten van de oorlogsmisdadigers van het LRA. Allereerst 
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bleek uit een studie over traditionele gerechtigheid en re-integratie (2005) dat een groot 

gedeelte van het Acholi volk vond dat in de case van het LRA mato oput geen optie was, 

omdat er te veel moorden gepleegd zijn en het onduidelijk is wie wie vermoord heeft. Deze 

onduidelijkheid is niet alleen een probleem dat naar voren komt bij mato oput, maar ook 

wanneer het gaat om straffende gerechtigheid kan dit voor problemen zorgen (Baines, 

2007). 

 

Daarnaast is bij mato oput sprake van compensatie en dat is voor soldaten van het LRA niet 

mogelijk, omdat zij hier geen geld/middelen voor hebben. Dit zorgt ervoor dat het ritueel niet 

onwaarschijnlijk is, maar dat het onmogelijk is. Daarnaast moet er ook rekening worden 

gehouden met de nationale verzoening en dit ritueel wordt alleen gebruikt door het Acholi 

volk. Een ander nadeel van het ritueel is dat vrouwen er niets mee te maken mogen hebben 

en dat kinderen vaak de rituelen en tradities niet (goed) kennen. Verder is mato oput een 

ritueel dat alleen gebruikt kan worden voor het vermoorden (per ongeluk of expres) van een 

persoon. Dit kan dus niet toegepast worden op verkrachting; iets wat ook veel heeft 

plaatsgevonden tijdens de oorlog (Baines, 2007). 

 

De beperkingen van mato oput zijn groot, waardoor het uitvoeren van mato oput 

problematisch kan zijn. Het is niet alleen het ontbreken van compensatie dat problematisch 

is voor de uitvoering van het ritueel, het is een nog groter probleem dat mato oput alleen het 

ritueel voor het Acholi volk is, waardoor niet iedereen in Uganda kan verzoenen als mato 

oput plaatsvindt. Daarnaast is in het onderzoek ‘Forgotten Voices’ van het Human Rights 

Center en International Center for Transitional Justice naar voren gekomen dat de 

antwoorden enorm divers zijn als het gaat om kiezen tussen berechting door het ICC, 

nationale berechting of lokale berechting (Pham, Vinck, Wierda, et al., 2005). Uit het 

onderzoek ‘Forgotten Voices’ blijkt dus onder andere dat er geen eenduidig antwoord is als 

het gaat om het komen tot gerechtigheid. Hieruit kan worden geconcludeerd dat er noodzaak 

is voor een ‘transitional justice’ strategie, omdat het van belang is dat gebruik wordt gemaakt 

van meerdere door elkaar heen lopende vormen van gerechtigheid. 

3.2 Vrede 
Johan Galtung beschrijft in zijn artikel ‘Violence, Peace and Peace research’ (1969) hoe 

geweld en vrede aan elkaar gelinkt zijn. Dit betekent volgens hem dat je kunt stellen dat, 

wanneer er geen geweld is, er vrede is (Galtung, 1969), maar dan rijst vervolgens de vraag: 

Hoe definieer je geweld? Het definiëren van geweld is zelfs nog complexer dan het 

definiëren van vrede, want er zijn veel verschillende vormen van geweld en hoe bepaal je 

welke vorm er niet moet zijn om vrede te hebben (Dijkstra, 2013).  

 

Curle (2005) is van mening dat het creëren van vreedzame relaties zorgt voor ontwikkeling 

en vrede; wanneer dit niet gebeurt kan hier ook niet naartoe worden gewerkt (Curle in 

Ramsbotham et al, 2005). Curle is niet de enige die denkt dat vreedzame relaties zorgen 

voor vrede, Lederach (1997) deelt deze mening. Volgens hem is het van belang dat 

vredesopbouw zich richt op verzoening. Verzoening is volgens Lederach (1997) het 

belangrijkste middel om tot duurzame vrede te komen.  

 

Volgens Galtung (1996) zijn er twee soorten vrede te onderscheiden: ‘positieve vrede’ en 

‘negatieve vrede’. Negatieve vrede is gedefinieerd als afwezigheid van geweld. Het wordt 

negatieve vrede genoemd, omdat iets wat in eerste instantie al ongewenst en afschuwelijk is, 
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gestopt is. Positieve vrede is gericht op het herstel van relaties en het creëren van sociale 

systemen die aan de behoeften van de gehele bevolking voldoen en als constructieve 

oplossing van het conflict kan dienen (Galtung, 1996). In dit onderzoek wordt voor het 

definiëren van vrede de twee soorten vrede van Galtung (1996) aangehouden; dit zijn 

positieve vrede en negatieve vrede.  

 

Vrede versus gerechtigheid 

Een veel voorkomend argument tegen het ICC is dat het ICC een bedreiging vormt voor 

vrede. Een voorbeeld hiervan is dat Kony nooit een vredesovereenkomst gaat tekenen als hij 

na het tekenen nog steeds opgepakt zal worden door het ICC. Allen (2006) weerlegt dit veel 

gemaakte argument door te zeggen dat er nooit eerder vrede is geweest met het LRA, dus 

makkelijk om te zeggen dat het ICC de vrede met het LRA tegenhoudt. Daarnaast is het 

naïef om te denken dat, wanneer Kony een vredesovereenkomst tekent, er ook 

daadwerkelijk vrede is. Volgens Allen (2006) zijn er juist kansen voor het ICC om zich, als 

relatief jonge organisatie, te verbreden en niet alleen vergeldende gerechtigheid te zien als 

juiste manier. Zij moet ook kijken naar herstellende gerechtigheid als de situatie daar 

passend voor is. 

3.3 Conclusie 
Als het gaat om de verschillende vormen van gerechtigheid kan worden geconcludeerd dat 

er geen overeenstemming is over gerechtigheid. Er mist een definitie van universele 

gerechtigheid, maar dit hoeft geen probleem te zijn. Het wordt pas problematisch als 

instellingen, zoals het ICC, zich gaan mengen en een bepaalde manier van gerechtigheid 

gaan opleggen. Dit ten opzichte van de theorie van Allen (2006) die vindt dat er juist kansen 

zijn voor het ICC om zich, als relatief jonge organisatie, te verbreden en niet alleen 

vergeldende gerechtigheid te zien als juiste manier.  

Velen veronderstellen dat gerechtigheid ook nog een andere rol heeft dan alleen het brengen 

van gerechtigheid, namelijk het brengen van vrede. Zowel bij de literatuur over vergeldende 

gerechtigheid als de literatuur over herstellende gerechtigheid blijkt een relatie te zijn met 

vrede. Vergeldende gerechtigheid draagt eraan bij door de vijf doelen van een trial en bij 

herstellende gerechtigheid lijkt mato oput een belangrijke component te zijn voor het komen 

tot vrede. Wat vooral duidelijk wordt is dat er veel verschillende manieren zijn om hetzelfde 

doel te bereiken. Dit onderzoek probeert erachter te komen wat voor de mensen in Noord 

Uganda gerechtigheid is en wat voor hen een bijdrage levert aan vrede. 
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4. Methodologie 
In dit hoofdstuk worden de onderzoeksmethoden, die voor dit onderzoek zijn gebruikt, 

besproken en toegelicht. Allereerst wordt de onderzoeksstrategie besproken, om vervolgens 

het onderzoeksmateriaal toe te lichten. Tot slot wordt kort teruggeblikt op het verzamelen 

van de data en de data-analyse. 

4.1 Onderzoeksstrategie 
Er is gekozen voor een kwalitatief onderzoek. In verband met de beperkte financiële 

middelen en de beperkte tijd die voor dit onderzoek staat is voor een diepte-onderzoek met 

de case van Dominic Ongwen gekozen. Bij een diepte-onderzoek kan minder geïnduceerd 

worden, maar is er wel een grotere zekerheid van de gedane uitspraken (Verschuren & 

Doorewaard, 2007). Daarnaast zorgt een diepte-interview voor een betere diepgang (Vennix, 

2009).  

4.1.1 Methodologie 

Binnen het kwalitatieve onderzoek zijn er voor het beantwoorden van de centrale vraag twee 

belangrijke strategieën om dit onderzoek uit te voeren: het survey onderzoek en de 

casestudy. Het survey onderzoek gebeurt aan de hand van schriftelijke of online enquêtes, 

terwijl de casestudy vooral wordt gebruikt voor complexere onderzoeksonderwerpen. Het 

survey onderzoek valt af vanwege twee redenen: de eerste is dat er vooral diepgang 

gevonden moet worden, onder andere door interviews met de experts. De tweede reden is 

dat enquêtes, vanwege de taalbarrière en de beperkte tijd die er is, onhaalbaar zijn.  

In dit geval is dus gekozen voor de casestudy. Een casestudy onderzoek is een empirisch 

onderzoek dat een hedendaags fenomeen diepgaand onderzoekt binnen een bepaalde 

context (Yin, 2003). In dit geval is de context de bijdrage van het ICC aan het lokale gevoel 

van gerechtigheid en vrede met de berechting van Dominic Ongwen als case. Er is volgens 

Yin (2003) onderscheid te maken tussen vier casestudy strategieën, gebaseerd op twee 

dimensies: enkelvoudige/meervoudige casestudy en de holistische case/ingebedde case. In 

deze thesis is gekozen voor een enkelvoudige casestudy. Deze keuze is gemaakt, omdat er 

op het moment van schrijven maar één berechting is, dus dit ook de enige case is die het 

gevoel van gerechtigheid en vrede kan meten. Daarnaast is deze enkelvoudige case 

ingebed, omdat het bestaat uit drie ingebedde eenheden. De eerste is de bevolking in Noord 

Uganda, de tweede is het ICC en de derde ingebedde eenheid zijn de ervaringen van de 

experts. Je kunt voor een enkelvoudige casestudy kiezen wanneer het je de mogelijkheid 

biedt om iets te onderzoeken waar nog weinig onderzoek naar is gedaan (Yin, 2003). Dit is 

het geval in de case van Dominic Ongwen.  

4.1.2 Methoden 

Er is een methode gebruikt die de casestudy ondersteunt. De methode die gebruikt is, is het 

half gestructureerde interview. Interviewen is een geschikte onderzoeksmethode, omdat in 

een interview de beleving van de geïnterviewde voorop staat. Het half gestructureerde 

interview is een interview- type waar gewerkt wordt met een vragenlijst of een lijst met 

onderwerpen (Verhoeven, 2011). De interview- thema’s zijn opgesteld aan de hand van de 

onderwerpen in het theoretisch kader. Een voordeel van deze methode is dat er ruimte is 

voor eigen inbreng van zowel de interviewer als de geïnterviewde. Met half gestructureerde 

interviews is houvast gecreëerd aan de hand van thema’s, wat een stuk meer ruimte geeft 

om af te wijken dan een volledig gestructureerd interview. Dit is tevens ook het nadeel van 
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dit type interview; het is bij deze methode ook van belang dat er niet teveel wordt afgeweken 

en de interviewer het interview blijft leiden.  

4.2 Onderzoeksmateriaal 
Het onderzoeksmateriaal wordt nu toegelicht aan de hand van de deelvragen. Per vraag 

wordt beschreven welke methoden er zijn gebruikt en welke respondenten daarvoor zijn 

geïnterviewd. In de bijlage zijn de vragenlijsten voor de interviews te vinden en is er een 

overzicht van alle respondenten met korte toelichting over hun achtergrond te vinden. 

 

1. Op welke wijze veronderstelt het Internationaal Strafhof ervoor te kunnen zorgen dat 

hun interventies bijdragen aan het gevoel van gerechtigheid en vrede in Noord 

Uganda? 

Deze deelvraag is beantwoord aan de hand van een aantal half gestructureerde interview(s) 

met medewerkers van het ICC. Er zijn twee medewerkers gesproken. Eén interview met een 

medewerker van het ICC, die gespecialiseerd is in de case van Noord Uganda, namelijk de 

outreach coördinator. Daarnaast is één interview gehouden met een medewerker die 

gestationeerd is bij het ICC in Den Haag en dit interview is gefocust op het ICC in het 

algemeen. Hierin is vooral gevraagd naar de missie en visie en de gewenste bijdragen aan 

bijvoorbeeld het vredesproces in een postconflict situatie. De interviews zijn beiden 

telefonisch afgenomen, op 26 mei en 2 juni.  

 

2. In hoeverre draagt berechting door het Internationaal Strafhof bij aan het gevoel van 

gerechtigheid en vrede in Noord Uganda? 

Het beantwoorden van deze deelvraag is gedaan aan de hand van dertien interviews met 

Noord Ugandezen in Gulu. Voor deze interviews is gebruikt gemaakt van een ervaren 

vertaler, Victor Oloya. Hij heeft meerdere malen gewerkt met onderzoekers gefocust op de 

(oorlog met de) LRA. Met behulp van de vertaler zijn dertien interviews gedaan met 

verschillende inwoners van het subdistrict Awach, waar Dominic Ongwen vandaan komt. Het 

voordeel van de interviews vooraf geregeld te hebben is dat de mensen bereid waren om 

deel te nemen aan het interview. De duur van de interviews verschilde per interview; er zijn 

interviews van 30 minuten geweest, maar ook van meer dan een uur. De geïnterviewde 

hebben verschillende achtergronden, maar niet zo verschillend als van tevoren gepland was. 

 

Gezien de beperkte tijd en middelen (geld) is gekozen om in en nabij Gulu interviews te 

doen. Noord Uganda is hard getroffen ten tijde van het LRA en het regeringsleger (UDPF). 

Er is voor gekozen om in Gulu de interviews af te nemen vanwege de bereikbaarheid en de 

beperkte middelen voor het onderzoek. De interviews zijn gehouden tussen 3 maart en 11 

maart. 

 

3. Wat voor ervaringen hebben experts met het gevoel van gerechtigheid en vrede van 

de Noord Ugandese bevolking als het gaat om de inmenging van het Internationaal 

Strafhof? 

Deze deelvraag is beantwoord door interviews met verschillende experts. Onderstaand is de 

lijst met respondenten. 

- Pauline Eloff 

- Theo Hollander 

- Lauren Gould 
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Er is voor deze respondenten gekozen, omdat zij allen veel kennis hebben van de oorlog in 

Noord Uganda. Als eerste is Pauline Eloff geïnterviewd, er is contact met haar gezocht op 

advies van Lotje de Vries. Na het interview met Pauline Eloff was er al contact gezocht met 

Theo Hollander, die geïnterviewd is om zijn enorme kennis en ervaring met het LRA. Tot slot 

is er gekozen om Lauren Gould te interviewen op aanraden van Theo Hollander.  

4.3 Data verzameling 
In dit subhoofdstuk wordt de data verzameling beschreven, waarbij mogelijke beperkingen 

van het onderzoeksmateriaal benoemd worden. In hoofdstuk 7, kritische reflectie, wordt 

verder ingegaan op de beperkingen en de uitvoering van dit onderzoek. 

4.3.1 Deelvraag 1 

Het verwerken van de data en het analyseren van de interviews met de twee medewerkers 

van het ICC verliep goed. Het was prettig dat de antwoorden goed begrepen konden worden, 

omdat van tevoren literatuur onderzoek is gedaan. Hierdoor werd het coderen van de 

interviews ook makkelijker. Een kritische noot bij de dataverzameling van deelvraag één is 

de vraag of interviews met twee medewerkers voldoende is voor een representatief beeld 

van het ICC. De antwoorden van de respondenten waren een bevestiging van de eerder 

bestudeerde literatuur over het ICC. 

4.3.2 Deelvraag 2 

Bij het verzamelen van de data van deelvraag twee zijn meerdere beperkingen te benoemen. 

De interviews zijn, zoals eerder genoemd, gehouden met behulp van een vertaler. Wanneer 

er gebruik gemaakt wordt van een vertaler is de kans op fouten groter, omdat er blindelings 

wordt vertrouwt op de betreffende vertaler. In dit onderzoek is dit een kritisch punt als het 

gaat om de  betrouwbaarheid van het onderzoek. Daarnaast was het de bedoeling om vijftien 

mensen te interviewen, die verdeeld zouden zijn in acht verschillende categorieën. Dit is niet 

gelukt; dit komt omdat de betreffende vertaler dit niet van tevoren geregeld heeft en er niet 

genoeg op is aangedrongen. Tevens zijn alleen interviews gehouden in district Gulu, waarbij 

alleen met de Acholi bevolking is gesproken. De bovenstaande beperkingen kunnen ervoor 

gezorgd hebben dat er geen goede afspiegeling is gemaakt van de getroffen bevolking in 

Noord Uganda.  

4.3.3 Deelvraag 3 

De data voor deelvraag drie is gedurende het hele data- analyseproces verzameld. Het 

gevolg hiervan is dat niet alle drie de interviews met dezelfde vragenlijst zijn afgenomen. Dit 

is een beperking in dit onderzoek, omdat hierdoor bij één respondent bepaalde informatie 

niet verkregen is. Daarnaast was het de bedoeling om ook interviews te houden met twee 

verschillende NGO’s, Refugee Law Project en het Reconciliation Project, gevestigd in Gulu, 

maar eenmaal in Gulu aangekomen heeft één van de NGO’s eerst vier weken niet 

gereageerd en de ander e-mailde dat hij de komende drie weken niet in Uganda was. Om 

die reden is toen afgezien van een interview met RLP en het Reconciliation Project. Dit is 

een beperking in dit onderzoek, omdat interviews met deze NGO’s een grote toevoeging 

hadden kunnen hebben, omdat zij veel onderzoek doen naar de wensen en behoeften van 

de bevolking in de getroffen regio’s in Noord Uganda.  
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5. Resultatenanalyse 
 

5.1 Deelvraag 1 
Op welke wijze veronderstelt het Internationaal Strafhof ervoor te kunnen zorgen dat 

hun interventies bijdragen aan het gevoel van gerechtigheid en vrede in Noord 

Uganda? 
Om deze deelvraag te beantwoorden zijn twee interviews gehouden met medewerkers van 

het ICC. Eén interview is gehouden met Maria Mabinty Kamara, outreach coördinator van 

Uganda. Het tweede interview is gehouden met Oriane Maillet, werkzaam voor het ICC op 

de afdeling Public Affaires in Den Haag. De vragenlijst die voor deze interviews is gebruikt is 

te vinden in bijlage 2. 

 

Achtergrond respondenten 

Mabinty Kamara is ‘outreach’ coördinator voor Uganda. Haar focus ligt voornamelijk op 

Noord Uganda, waar zij de activiteiten van het ICC coördineert. Het belangrijkste van haar 

taken is om het ‘gat’ tussen het ICC en de communities kleiner te maken. Het ICC is zich 

ervan bewust dat zij duizenden kilometers van hen vandaan zijn gevestigd, waardoor het van 

belang is dat de mensen in Noord Uganda een aanspreekpunt hebben. Mabinty Kamara is 

het gezicht van het ICC voor de mensen in Noord Uganda.  

 

Maillet werkt in Den Haag op de Public Affaires afdeling. Zij is het aanspreekpunt van de 

rechtbank; alle vragen en opmerkingen komen als eerste bij haar afdeling. Zij is 

verantwoordelijk voor de verdere communicatie/berichtgeving naar de buitenwereld. Het 

grootste verschil in werkzaamheden tussen haar en Mabinty Kamara is dat Mabinty Kamara 

een dialoog voert met de mensen in Noord Uganda. Maillet richt zich op het vertalen van de 

werkzaamheden van de rechtbank naar het publiek, zodat het ook te begrijpen is voor 

mensen buiten de rechtbank. Dit doet zij voornamelijk via social media. 

5.1.1 Werkwijze Internationaal Strafhof 
Om duidelijk te krijgen hoe het ICC werkt is het van belang om allereerst de verschillende 

kenmerken van het ICC in het algemeen te beschrijven, zodat het duidelijk is wat het ICC 

doet, om welke reden en wat voor kenmerken het ICC heeft. Ook de visie van het ICC in  

relatie tot vrede is van belang om te weten voordat specifiek op de zaak van Uganda wordt 

ingegaan. 

 

Doel van het ICC 

Het ICC vervolgt individuen die verdacht worden van één van de volgende vier misdaden: 

genocide, oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en misdaden van agressie. 

Het doel van het ICC is op de lange termijn deze misdaden te voorkomen door het vervolgen 

en straffen van misdadigers en zo een bijdrage te kunnen leveren aan vrede. Ook hoopt het 

ICC een bijdrage te leveren aan de strijd tegen straffeloosheid. 

 

Complementariteitprincipe 

Het complementariteitprincipe staat voor het feit dat het ICC een nationale rechtbank in 

beginsel altijd prioriteit geeft. Wanneer een nationale rechtbank de mogelijkheid en de wil 

heeft om te onderzoeken en te vervolgen maakt het ICC hier altijd plaats voor. Het ICC 

mengt zich pas in dit proces wanneer de rechtbank niet in staat is of onwillig is als het gaat 
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om het vervolgen van een misdadiger. Ook is er plek voor regionale mechanismes, zolang 

het om een, in de ogen van het ICC, serieuze manier van berechten gaat.  

 

Daarnaast berecht het ICC in het geval van Uganda alleen de hoogste rang van het LRA, 

waardoor ruimte is voor de nationale rechtbank om de lagere rangen van het LRA te 

berechten. De International Crimes Division (ICD) in Uganda doet dit ook al; momenteel 

hebben zij één verdachte in hechtenis: Thomas Kwoyelo. Dit ziet het ICC als Uganda’s 

bijdrage aan het beëindigen van straffeloosheid. 

 

Bijzonderheden ICC 

Het ICC heeft meerdere bijzondere kenmerken voor de slachtoffers van het conflict. Er zijn 

vier bijzonderheden die hier worden toegelicht, namelijk: slachtoffer participatie, getuigen 

bescherming/ondersteuning en het ‘trust fund’, bestaande uit twee onderdelen: 

Allereerst de slachtoffer participatie; in andere rechtbanken en tribunalen moeten de 

getuigen zelf spreken, bij het ICC is dit niet het geval. Bij het ICC krijgen de getuigen een 

advocaat die voor hen spreekt. De getuigen hebben wel de mogelijkheid om zelf te spreken, 

maar dit hoeft niet. 

 

Ten tweede heb je de bescherming en ondersteuning voor de getuigen. Er is een speciaal 

programma ontwikkeld voor de getuigen die naar Den Haag komen om hun verhaal te 

vertellen. Het ICC heeft dit programma ontwikkeld omdat zij weten dat het heel moeilijk is 

voor sommige getuigen om naar Den Haag te komen en hun verhaal te vertellen. Het ICC 

probeert de getuigen zo goed mogelijk psychologisch te ondersteunen. Er is ook een test om 

erachter te komen of de getuigen niet te fragiel zijn om te participeren; wanneer dit het geval 

is krijgen deze getuigen extra aandacht. Tijdens het proces kan gebruik worden gemaakt van 

verschillende manieren om hen onherkenbaar te maken, bijvoorbeeld het verbergen van het 

gezicht, de stem onherkenbaar maken etc. Een maatregel die in het ergste geval genomen 

kan worden is het verhuizen van de getuige. Dit is een laatste maatregel, omdat dit een 

enorme impact heeft op de getuige en zijn of haar familie. Het ICC doet in dat geval een test 

om te kijken of de situatie veilig is voor de getuige om terug te keren. Het gaat om getuigen 

van beide kanten; dit kunnen verschillende mensen zijn die deelnemen aan het proces, 

bijvoorbeeld experts, slachtoffers, vertalers etc.  

 

Tot slot is er het ‘trust fund’, dat bestaat uit twee onderdelen: het trust fund voor assistentie 

en het trust fund voor compensatie/reparatie. Bij het trust fund voor assistentie gaat het om 

het helpen van hen die direct in nood verkeren. Hier gaat het alleen om de slachtoffers van 

de misdaden in de huidige zaak. In het geval van Uganda zijn dat de slachtoffers van de 

misdaden waarvoor Dominic Ongwen nu wordt berecht. Er is dan aandacht voor de fysieke 

en psychische problemen waar de getroffen communities mee worstelen. De volgende quote 

van Maillet (2016) licht dit verder toe: 

“When the Rome statute was put into place, they understand that some of the needs would 

be more urgent and that is why the trust fund can provide the assistance mandate to victims.” 

(O. Maillet, persoonlijke communicatie, 2 juni, 2016) 

 

Daarnaast is er het trust fund voor compensatie/reparatie, iets wat nog heel nieuw is en 

waarvan de invulling momenteel nog wordt besproken. Tot nu toe is bekend dat de rechter 

de misdadiger aan het einde van de rechtszaak kan opleggen de slachtoffers te 

compenseren. Deze compensatie kan als reparatie zijn en bestaan uit een geldbedrag, maar 
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ook zijn of haar excuus aanbieden kan hieronder vallen. Het is mogelijk dat wanneer de trial 

van Dominic Ongwen afgesloten wordt dit ook geldt, wat betekent dat de rechter Dominic 

Ongwen compensatieplicht kan opleggen. 

 

Relatie met vrede 

Volgens Mabinty Kamara en Maillet is gerechtigheid een belangrijk component voor vrede. In 

het Statuut van Rome staat beschreven dat het ICC vier misdaden berecht (genocide, 

oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en misdaden van agressie). Deze 

misdaden zijn een aanslag op de vrede, veiligheid en het welzijn van de wereld waardoor het 

berechten en daarmee voorkomen van deze misdaden cruciaal is voor het behouden van 

vrede, veiligheid en welzijn in de wereld. Wanneer een onderzoek start wordt er altijd 

gekeken naar vrede in de betreffende situatie. De volgende quote is een voorbeeld van de 

relatie met vrede: 

“Also, in situations in Darfur, Libya, etc. then the security council refers the situation to us, 

justice was part of the peace process there. This relation is also clear from the statute, 

between the court and peace.” (O. Maillet, persoonlijke communicatie, 2 juni, 2016) 

 

Samenwerkingsverbanden ICC 

Het ICC heeft geen eigen legermacht, wat het oppakken van misdadigers onmogelijk maakt. 

Om deze reden is het van belang dat overeenkomsten worden getekend met landen die wel 

een legermacht hebben. Momenteel zijn er overeenkomsten met acht landen. De volgende 

quote licht de situatie goed toe: 

“We have agreements on temporary release, that one we signed with Belgium for example. 

We have agreements on the relocation and  protection of witnesses. Voluntary agreements 

with the court, that is something that the court is actually working on with states, to make 

sure that this sort of agreements are signed, that helps us on these matters. We are in 

constant contact with authorities. We also work with other organizations, such as Europol 

and Interpol. We have specific people working on cooperation issues on a daily basis. So we 

have a cooperation section.” (O. Maillet, persoonlijke communicatie, 2 juni, 2016) 

 

Enerzijds is zo’n samenwerkingsovereenkomst een logische stap voor het ICC, anderzijds 

kan een samenwerkingsovereenkomst zoals het ICC aangaat met verschillende landen 

slecht zijn voor de geloofwaardigheid van het ICC als onafhankelijk internationaal 

gerechtshof. 

 

Samenvatting 

Het doel van het ICC is het vervolgen van individuen die de ergste misdaden in de ogen van 

internationale gemeenschap hebben gepleegd. Op deze manier probeert het ICC een 

bijdrage te leveren aan het behouden van vrede. Het ICC heeft, naast de kerntaken van een 

gewone rechtbank, nog een aantal andere taken op zich genomen. Deze zijn gericht op het 

ondersteunen van de slachtoffers en getuigen. Daarnaast heeft het ICC geen eigen 

legermacht, waardoor het ICC afhankelijk is van samenwerkingsovereenkomsten met 

verschillende landen. 

 

De informatie uit de interviews met Mabinty Kamara en Maillet over de werkwijze en 

kenmerken van het ICC komt overeen met het ICC zoals in de literatuur beschreven. Wat in 

de interviews wel voor het eerst naar voren is gekomen, is de samenwerking die het ICC 
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aangaat met landen. Deze samenwerking is begrijpelijk, maar het kan de onafhankelijkheid 

van het ICC aantasten. 

5.1.2 Dominic Ongwen en het Internationaal Strafhof 
Nu het duidelijk is hoe het ICC in elkaar steekt en wat de kenmerken zijn, is het van belang 

om te focussen op het in kaart brengen van de situatie in Uganda. Allereerst wordt 

beschreven wat de reden voor de inmenging van het ICC in Uganda was, om vervolgens de 

status van het proces van Dominic Ongwen te beschrijven. Tevens is er aandacht voor de 

mogelijkheid om het proces van Dominic Ongwen in Uganda te houden. Tot slot wordt 

aandacht besteed aan de activiteiten van het ICC in Noord Uganda 

 

Reden voor inmenging ICC in Uganda 

President Museveni heeft het ICC in 2003 gewezen op de oorlog in Noord Uganda en de 

oorlogsmisdaden die door het LRA gepleegd werden. Dit is een ‘state referral’, wat één van 

de manieren is om het ICC een onderzoek te laten starten. Na het bekijken van de situatie is 

door de hoofdaanklager van het ICC besloten een onderzoek te starten naar de oorlog in 

Noord Uganda. Belangrijk hierbij is dat de misdaden gepleegd zijn na juli 2002; dit was in 

deze zaak het geval. Momenteel zijn er nog twee arrestatiebevelen van kracht in de zaak 

van Uganda, namelijk voor Joseph Kony en Vincent Otti.  

 

Status proces Dominic Ongwen 

Dominic Ongwen is begin 2015 opgepakt en overgebracht naar het ICC in Den Haag. De 

pre-trial van Dominic Ongwen heeft plaatsgevonden in januari 2016. Hier is vastgesteld voor 

welke misdaden hij berecht gaat worden in de trial fase. De datum is bekend van de opening 

van zijn proces; dit vindt plaats op 6 december 2016. 

 

Proces Dominic Ongwen in Uganda 

Zelfs als een misdadiger al in hechtenis van het ICC is, is het nog mogelijk voor een 

nationale rechtbank om de misdadiger in eigen land te berechten. Als het gaat om de 

berechting van Dominic Ongwen is de kans klein dat dit nog gaat gebeuren, omdat het 

proces zich al in de tweede fase bevindt (pre-trial naar trial). Daarnaast is er om deze 

transfer te maken een toelaatbaarheidstest, die in principe één keer uitgevoerd mag worden, 

om te bepalen of de zaak in eigen land kan worden vervolgd. Momenteel is de situatie in 

Uganda toelaatbaar volgens het Statuut van Rome. Het kan altijd nog gebeuren, maar er kan 

niet over gespeculeerd worden, geven Maillet en Mabinty Kamara aan.  

 

Activiteiten ICC in Noord Uganda  

Het ICC is zich bewust van de (enorme) afstand tussen hen en de getroffen communities. 

Om die reden is het van groot belang dat er voldoende aandacht is voor communicatie met 

de getroffen communities. Om die reden heeft het ICC speciaal voor Uganda een outreach 

programma opgezet.  

 

Het programma is begonnen in 2006, waar de focus lag op vier grote sub-regio’s in Noord 

Uganda, namelijk Acholi, Lango, Teso en West Nijl. Het gaat om deze regio’s, omdat de 

arrestatiebevelen zijn uitgegeven voor misdaden die in deze regio’s zijn begaan. Het 

belangrijkste van de outreach in deze gebieden was het uitleggen van het ICC en wat de 

mensen in Noord Uganda konden verwachten van het ICC. In het begin werkte Mabinty 

Kamara met vier andere outreach medewerkers, maar nadat het doel van het ICC en de 
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verwachtingen duidelijk waren bij de communities is het outreach programma teruggebracht 

naar twee medewerkers. 

 

Communicatiemiddelen outreach programma 

Het outreach programma heeft verschillende communicatiemiddelen. Radio is één van de 

belangrijkste middelen om de communities te bereiken. Via de radio worden belangrijke 

berichten uitgezonden en zijn er vraag-en-antwoord momenten. Het ICC werkt in Noord 

Uganda samen met lokale mensen, zodat in bijvoorbeeld het radioprogramma, in de lokale 

taal wordt gesproken. 

 

Daarnaast werkt het outreach programma ook persoonlijk met de community. Het ICC vindt 

deze communicatie ook van groot belang, omdat zo een platform voor de community wordt 

gecreëerd waar zij heel makkelijk vragen kunnen stellen. Het outreach programma gaat van 

dorp tot dorp om met de verschillende communities te praten, zodat de vragen, die zij 

hebben, kunnen worden beantwoord. Er wordt gepraat met iedereen die geïnteresseerd is 

en er is ook ruimte voor de meningen van de mensen in de communities. Daarnaast worden 

ook scholen bezocht, waar wordt uitgelegd wat het ICC is en waar ruimte is voor vragen. 

Naast de radio en persoonlijke communicatie wordt ook gebruik gemaakt van tv, waarop 

belangrijke berichten worden uitgezonden. De pre-trial van Dominic Ongwen is op meerdere 

plekken in Gulu live uitgezonden. Bovendien wordt alle belangrijke informatie ook uitgeprint 

en op social media geplaatst. 

 

Voor het ICC is het van belang dat de Noord Ugandezen ook een stem krijgen en dat krijgen 

zij door middel van het outreach programma. Ze krijgen ruimte voor het uiten van hun 

meningen en belangrijker nog, de vragen die zij hebben worden beantwoord. Wanneer 

vragen niet kunnen worden beantwoord, probeert Mabinty Kamara dit alsnog terug te 

koppelen zodra zij het antwoord weet, bijvoorbeeld door de vraag de volgende keer dat ze er 

is te beantwoorden. 

 

Arrestatie Dominic Ongwen 

Sinds Dominic Ongwen is opgepakt en in hechtenis van het ICC is, is de focus van de 

outreach activiteiten veranderd. Het outreach programma richt zich nu op de slachtoffers van 

de misdaden waarvan Dominic Ongwen wordt verdacht. Wat nu belangrijk is, met oog op het 

proces van Dominic Ongwen, is dat alle informatie van het proces zo goed mogelijk 

gecommuniceerd wordt naar de community. De volgende quote van Mabinty Kamara 

onderbouwt dit: 

“In order to publicise and make the proceedings accessible and meaningful to the general 

Ugandan population, particularly to victims and communities most affected by the crimes 

allegedly committed by Dominic Ongwen, the Field Office in Uganda opened viewing centers 

in 9 locations. This initiative enables victims and other actors to follow the proceedings live 

from their respective communities.”(M. Mabinty Kamara, persoonlijke communicatie, 26 mei,  

2016) 

 

Reacties op berechting Dominic Ongwen in Den Haag 

Mabinty Kamara gaf aan dat de reacties begin 2015, wanneer het duidelijk werd dat Dominic 

Ongwen door het ICC berecht wordt, gemixed waren. Ze gaf aan dat de reacties nu nog 

steeds erg gemixed zijn. Nieuwe hoop voor gerechtigheid in de community was één van de 

reacties, maar er zijn ook genoeg mensen die vinden dat Dominic Ongwen niet moet worden 
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berecht, waaruit blijkt dat ook in Noord Uganda het ‘victim versus perpetrator’ debat gaande 

is. Toch geeft Mabinty Kamara aan dat zij het idee heeft dat het grootste gedeelte van de 

mensen in de getroffen communities wil dat Dominic Ongwen wel door het ICC berecht wordt 

(M. Mabinty Kamara, persoonlijke communicatie, 26 mei, 2016). 

 

Samenvatting 

Het ICC heeft besloten zich in het conflict in Noord Uganda te mengen, omdat president 

Museveni het ICC wees op de situatie in Noord Uganda. Het ‘state referral’ principe is één 

van de manieren om het ICC te betrekken.  

 

Bij de inmenging in Uganda heeft het ICC direct een outreach programma opgezet, met als 

doel de communities in Noord Uganda te informeren over het ICC en vragen met betrekking 

tot het ICC te beantwoorden. Het outreach programma is het belangrijkste instrument van 

het ICC om te communiceren met de Noord Ugandese bevolking. Door de fysieke afstand 

tussen het ICC en Noord Uganda kan een gevoelsmatige kloof ontstaan. Het outreach  

programma probeert dit tegen te gaan.  

 

De arrestatie van Dominic Ongwen heeft de focus van het outreach programma verlegd. 

Voor het ICC is het nu van belang dat alle informatie van het proces van Dominic Ongwen 

goed gecommuniceerd wordt naar de communities.  

 

Mabinty Kamara  geeft aan dat de reacties van de Noord Ugandese bevolking op de 

berechting van Dominic Ongwen gemixed zijn. Toch heeft zij het idee dat het grootste 

gedeelte van de Noord Ugandese bevolking wil dat hij door het ICC wordt berecht. 

5.1.3 Terugkoppeling theorie en praktijk deelvraag 1 
De resultaten van de eerste deelvraag kunnen aan de theorie van Fletcher & Weinstein 

(2002) gekoppeld worden; deze theorie zegt dat het internationaal strafrecht een positief 

effect heeft op verzoening. De theorie beschrijft dat instellingen zoals het ICC bijdragen aan 

de wederopbouw in een (post)conflictgebied. Volgens Fletcher & Weinstein (2002) heeft een 

trial vijf doelen die bijdragen aan de wederopbouw in een (post)conflictgebied: het 

achterhalen van de waarheid over de gruwelijke misdaden die gepleegd zijn, het straffen van 

misdadigers, reageren op de behoefte van slachtoffer, het promoten van strafrecht in 

opkomende democratieën en bijdragen aan verzoening (Fletcher & Weinstein, in Gould, 

2016). 

 

Het takenpakket, zoals het ICC zelf beschrijft, voldoet aan de vijf doelen die in de theorie 

worden genoemd, waarbij de kerntaak van het ICC is om erachter te komen wat voor 

gruwelijke misdaden zijn gepleegd en de misdadigers die hiervoor verantwoordelijk zijn te 

straffen. Daarnaast heeft het ICC het trust fund voor assistentie en reparatie, waarmee het 

ICC gedurende het gehele proces reageert op de behoeften van de slachtoffers. Door middel 

van het trust fund probeert het ICC ook bij te dragen aan verzoening. Tot slot houdt het ICC 

zich ook bezig met het promoten van strafrecht in Uganda, het ICC heeft geholpen met het 

opzetten van het ICD in Uganda (International Criminal Court, 2016).  

 

Volgens Akhavan (1998) dragen deze vijf punten bij aan het wederkeren van stabiliteit. 

Daarnaast geeft hij aan dat onderscheid maken tussen misdadigers en slachtoffers 

belangrijk is om tot verzoening te komen. Dit betekent dat de interventies van het ICC in 
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theorie bijdragen aan verzoening en stabiliteit in Noord Uganda. In de volgende twee 

deelvragen wordt gekeken in hoeverre dit gevoel in Noord Uganda wordt behaald. 

 

  



25 
 

5.2 Deelvraag 2 
In hoeverre draagt berechting door het Internationaal Strafhof bij aan het gevoel van 

vrede en gerechtigheid in Noord Uganda? 

 

Voor het beantwoorden van deze deelvraag zijn dertien interviews gehouden met Noord 

Ugandezen. De vragenlijst die gebruikt is voor de interviews is te vinden in bijlage 2 en een 

overzicht van de gebruikte codes is te vinden in bijlage 3. Om de antwoorden van de 

respondenten over de verschillende concepten beter te plaatsen worden eerst de 

respondenten geïntroduceerd.  

 

Introductie respondenten 

De dertien interviews zijn gehouden in district Gulu, in het gebied ‘Awach’. Awach is waar (de 

vader van) Dominic Ongwen vandaan komt. Bijna alle respondenten hebben aangegeven 

dat ze ontvoerd zijn geweest door het LRA. Eén respondent stelde zelfs dat er niemand in 

Noord Uganda is die niet is ontvoerd.  

 

Bijna de helft van de respondenten is familieleden en vrienden verloren door toedoen van het 

LRA. Daarnaast hebben alle respondenten gruweldaden zien gebeuren en één vierde van de 

respondenten heeft zelfs nog fysiek last van verwondingen, opgelopen door toedoen van het 

LRA. De volgende quote is hier een voorbeeld van:  

“When I was abducted I had to carry big luggage on my head. One night at night I stepped in 

a pothole of one meter deep. My hip was dislocated. The LRA took me to the sick bay, they 

gave me treatment by the local people without even an examination. And last year in 

September when I was chasing the goats, no to eat the pea plants, I ran, but something was 

going wrong in my hips and that is when I realized it got dislocated again.” (respondent 4, 

persoonlijke communicatie, maart 2016) 

 

Tijdens de oorlog is niet alleen het LRA een dreiging geweest, maar ook het regeringsleger. 

In één interview is het volgende letterlijk gezegd: “Museveni does not like the people from the 

North” (respondent 13, persoonlijke communicatie, maart 2016). Bij een andere respondent 

is naar voren gekomen dat hij/zij de regering nooit gaat vergeven voor de wreedheden en 

gruweldaden die zij hebben gepleegd. De volgende quote komt uit het interview met deze 

respondent: 

“The government army, they collected people from the villages and they took them to a place 

and killed them all (including my grandfather). The government ordered people to go the 

camps. They gave them 80 minutes to pack their things and leave their homes. The people 

that did not make it in time were being killed by a helicopter and a bomb” (respondent 9, 

persoonlijke communicatie 2016). 

5.2.1 Huidige situatie Noord Uganda 

De huidige situatie van de respondenten is van belang, zodat de antwoorden in de context 

kunnen worden geplaatst. Om die reden is ervoor gekozen dit als eerste te beschrijven. Aan 

de hand van (het ontbreken van) vrede wordt de huidige situatie beschreven. Er wordt 

beschreven hoe de mensen in Noord Uganda de huidige situatie ervaren in termen van 

vrede en conflict. 

Vrede 

Het merendeel van de respondenten geeft aan dat er vrede is in Noord Uganda. Uit de 
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volgende quote blijkt het best wat momenteel als vrede wordt gezien in Noord Uganda: 

“There is relative peace, before, when kony was still in northern Uganda. But now people can 

move anywhere, anytime, and people are not in the camps anymore.” (respondent 1, 

persoonlijke communicatie, maart 2016) 

 

Er waren geen respondenten die vol overtuiging vertelden dat er vrede is en dat de 

bijhorende ontwikkelingen ook plaatsvinden. Het gaat vooral over de afwezigheid van 

conflict, afwezigheid van het LRA, afwezigheid van het regeringsleger en terugkomst van de 

mensen uit de kampen. Hoe vrede in eerste instantie door de respondenten werd 

beschreven lijkt erg op de aanwezigheid van negatieve vrede. Later in de interviews blijkt dit 

ook het geval te zijn. 

 

Het meest voorkomende geschetste beeld van vrede is dat er geen conflict meer mag zijn 

(dus ook geen landconflict), dat er genoeg geld is voor het betalen van het schoolgeld en dat 

er een markt is voor de producten van hun land. Het belangrijkste voor het komen tot en het 

behouden van vrede is dat ontwikkeling plaatsvindt. De volgende quote vat vrede in Noord 

Uganda goed samen: 

“When there is peace, you can take care of your family, you can plant crops, people buy your 

products, you can move anything and anywhere, you can pay for the schoolfees.” 

(respondent  5, persoonlijke communicatie, maart 2016) 

 

Ondanks dat het merendeel op het eerste gezicht lijkt te zeggen dat er vrede is in Noord 

Uganda, kwamen sommige respondenten hier in hetzelfde interview al op terug. In de 

interviews zijn veel tegenstellingen naar voren gekomen; vrede/geen vrede was hier één 

van. Dit blijkt uit het feit dat het merendeel aangaf dat er vrede is in Noord Uganda, waarna 

vervolgens de helft van de respondenten noemt dat er geen vrede is in Noord Uganda. Dit 

kan er op duiden dat zij bedoelden dat er geen oorlog is, maar dat betekent niet dat er vrede 

is. 

 

Voor de afwezigheid van vrede zijn veel verschillende redenen gegeven. De reden die door 

meerdere respondenten is gegeven is het feit dat er geen ontwikkeling is. Er worden geen 

scholen gebouwd, er is geen geld voor voedsel en er is geen welvaart in Noord Uganda. Ook 

is aangegeven dat er zo lang oorlog is geweest dat mensen nog steeds aan het settelen en 

herstellen zijn van de oorlog. Zolang dit nog gaande is, is er geen vrede. 

 

Daarnaast kan er, volgens sommige respondenten, geen vrede zijn zolang de (gedwongen) 

LRA strijders nog steeds vermist zijn. Hierbij komt ook dat door een paar respondenten 

genoemd wordt dat door het proces van Dominic Ongwen het LRA niet terug durft te komen. 

Ook het gevoel van vrede met de regering ontbreekt, de regering heeft dingen beloofd die zij 

niet waar hebben gemaakt. Dit blijkt uit de volgende quote: 

“No peace with the government. The government promised cows, to pay back for the losses. 

So it is painful for the people, because it is a broken promise.” (respondent 8, persoonlijke 

communicatie, maart 2016) 

Door de chaos van de oorlog is het soms onduidelijk van wie het land is, omdat dit vaak niet 

gedocumenteerd staat. Hierdoor kan er landconflict ontstaan; dit is ook het geval in Noord 

Uganda. Momenteel is het hebben van landconflicten ook een belangrijke factor die vrede in 

de weg staat. 
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Bijdrage aan vrede 

Er zijn verschillende punten genoemd die een bijdrage kunnen leveren aan vrede, volgens 

de respondenten. De helft van de respondenten heeft aangegeven dat het hebben van 

goede scholen en ziekenhuizen bijdraagt aan het terugkeren van vrede. Een andere bijdrage 

kan compensatie vanuit de regering of het ICC zijn. Compensatie voor het verliezen van het 

vee is hard nodig voor de landbouw en het eten.  

 

Daarnaast is aangegeven dat er noodzaak is voor verzoening, specifiek voor mato oput. 

Zeker in het geval van Dominic Ongwen, die nu in hechtenis van het ICC is. Het is nodig dat 

hij terugkomt en het verzoeningsritueel gedaan wordt zodat de vrede kan terugkeren. De 

volgende quote ondersteunt dit: 

“Even if Dominic Ongwen is in prison (now in trial). As long as the mato oput does not 

happen, there will be no peace. Unless Dominc Ongwen will talk to the people, there will be 

no peace. If he does that, the hearts will come back.” (respondent 10, persoonlijke 

communicatie, maart 2016) 

 

Tot slot is door een enkeling aangegeven dat er opnieuw vredesbesprekingen moeten 

komen, omdat het LRA eerder niet zal terugkeren.  

 

Dominic Ongwen: slachtoffer of misdadiger? 

Naast het beschrijven van de huidige situatie in Noord Uganda voor wat betreft vrede, is het 

ook van belang het beeld van Dominic Ongwen te schetsen. In de interviews is gevraagd of 

Dominic Ongwen gezien wordt als slachtoffer of als misdadiger. Dit is voor velen een 

moeilijke vraag, omdat ze zich bewust zijn van het feit dat Dominic Ongwen als 10-jarig kind 

is meegenomen. Toch hebben velen zich uitgesproken over deze kwestie.  

 

Ruim de helft van de respondenten ziet Dominic Ongwen meer als misdadiger dan als 

slachtoffer. Een derde vindt dat Ongwen slachtoffer is en een enkeling vindt de kwestie te 

moeilijk om te beantwoorden. Een paar respondenten hebben aangegeven dat er geen 

wraakgevoelens zijn in de community voor Dominic Ongwen en hij niets heeft te vrezen 

wanneer hij terug komt naar de community. Een gestelde voorwaarde is dat het 

verzoeningsritueel, mato oput, moet hebben plaatsgevonden. 

5.2.2 Gerechtigheid en verzoening in Noord Uganda 
In dit gedeelte van het hoofdstuk gaat het om het definiëren van gerechtigheid en 

verzoening. Er wordt weergegeven hoe de respondenten in Noord Uganda tegen deze 

concepten aankijken. Het is belangrijk om te weten hoe zij gerechtigheid en verzoening 

definiëren alvorens er gekeken kan worden naar de effectiviteit van de interventies van het 

ICC. 

 

Gerechtigheid 
Als het gaat om het definiëren van gerechtigheid, is het vertellen van de waarheid het 

belangrijkste. De helft van de respondenten geeft aan dat zowel slachtoffer als dader de 

waarheid moet vertellen over wat er tussen de twee partijen is gebeurd. Ook werd door 

enkele respondenten genoemd dat er geen corruptie mag zijn. 

 

De helft van de respondenten vindt het belangrijkste dat gerechtigheid op een eerlijke wijze 

tot stand komt. Dit betekent dat het proces eerlijk is en, zoals eerder genoemd, de waarheid 
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wordt verteld. Het merendeel van de respondenten geeft aan dat op verschillende manieren 

(ICC, nationaal, lokaal) eerlijk berecht kan worden zolang er maar rekening wordt gehouden 

met beiden kanten (crimineel en slachtoffer). 

 

Een derde van de respondenten verstaat onder gerechtigheid: het verschil maken tussen wat 

goed en slecht is. Een quote die dit illustreert, is de volgende: 

“Justice is all about truth. It is to seperate the right from the wrong. For example: land, you 

tell the truth about who’s land it is.” (respondent 11, persoonlijke communicatie, maart 2016) 

 

Het merendeel van de respondenten definieert gerechtigheid als vergiffenis. Dit sluit aan bij 

het grootste gedeelte van de respondenten die hebben aangeven dat zij de voorkeur hebben 

voor het lokale rechtssysteem, waar de verzoeningsrituelen onder vallen. Er was maar één 

respondent die het liefst heeft dat de nationale rechtbank van Uganda de berechtingen doet. 

Waarom dit zo is, is niet duidelijk naar voren gekomen. Wel kan worden verondersteld dat 

deze wens er is, omdat als het in Uganda gebeurt, de Noord Ugandezen naar de rechtbank 

kunnen gaan om bij het proces aanwezig te zijn. 

 

Verzoening 

Het grootste gedeelte van de respondenten definieert verzoening als het herenigen van 

mensen. Het herenigen van mensen is van belang, omdat de ‘clan’ leden anders niet meer 

met andere ‘clans’ mogen omgaan. Ze mogen niet meer samen eten, ze mogen niet meer 

met elkaar trouwen, ze mogen niets meer met elkaar doen zolang er nog geen verzoening 

heeft plaatsgevonden. De volgende quote is hier een voorbeeld van: 

“Reconciliation in Northern Uganda is when the two different parties fall apart, because one 

of the members of the clans kills someone from the other clan, the best is to perform 

reconciliation, when the mato oput is done, you can reunite again.” (respondent 1, 

persoonlijke communicatie, maart 2016). 

 

Onder mato oput verstaan alle respondenten vrijwel hetzelfde. Het ritueel wordt gebruikt 

wanneer iemand is gedood en de volgende quote legt het ritueel goed uit: 

 “Mato oput is the ritual. They mix cruit local alcohol with the inside of a sheep + oput tree (it 

is very bitter). The mix of this is really awful and the criminal has to drink it. We have chosen 

for the oput, because you never find it alone. They pitched it, because they are always united 

as the ritual wants as result. Before any Western culture was brought here, the matop oput 

controlled the crimes and people. If someone was killed, you do the cleansing ritual. 

Otherwise the clan members cannot eat with others or marry with members of other clans. It 

was there long before the Western systems.” (respondent 8, persoonlijke communicatie, 

maart 2016) 

 

Bij mato oput hoort altijd compensatie voor de slachtoffers, maar veel van de respondenten 

geven aan dat ze nooit compensatie hebben gehad van de teruggekomen LRA soldaten, de 

regering of het ICC. Daarentegen noemde een enkeling dat er ten tijde van oorlog geen 

compensatie wordt gegeven. Mato oput is voor deze thesis het meest relevant en is ook het 

ritueel voor een misdaad met de meeste lokale impact; hierdoor is de keuze gemaakt om niet 

naar andere rituelen te kijken. Wel is uit een paar interviews gebleken dat voor andere 

misdaden ook andere rituelen bestaan. 
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Samenvatting 

Er kan worden gesteld dat een enorme diversiteit bestaat aan definities van wat vrede, 

gerechtigheid en verzoening is. Zo divers zelfs dat binnen één interview verschillende 

meningen naar voren komen, wat vaak resulteert in tegenstellingen. 

 

Uit de antwoorden van de respondenten blijkt duidelijk dat er geen oorlog meer is in Noord 

Uganda. Toch is geen van de respondenten van mening dat er vrede is in Noord Uganda. 

De helft van de respondenten vindt dat gerechtigheid een combinatie moet zijn van een 

eerlijk proces en het vertellen van de waarheid. Als het aan deze criteria voldoet maakt het 

volgens hen voor de eerlijkheid niet uit of dit lokaal, nationaal of internationaal gebeurt. Toch 

geeft het grootste gedeelte van de respondenten aan dat zij de voorkeur geven aan het 

lokale rechtssysteem, waar de verzoeningsrituelen een belangrijk onderdeel van zijn. Dit sluit 

aan op het merendeel van de respondenten dat heeft aangegeven dat zij vergiffenis zien als 

belangrijk onderdeel van gerechtigheid. 

 

Vrijwel alle respondenten zien verzoening als het herenigen van mensen, met behulp van het 

verzoeningsritueel ‘mato oput’. Het ritueel is door iedereen hetzelfde uitgelegd.  

 

Opvallend bij het definiëren van de drie concepten is dat er geen eenduidig beeld geschetst 

kan worden voor wat betreft deze concepten. De meningen liggen in sommige gevallen ver 

uiteen, wat ervoor zorgt dat, welke strategie er ook wordt gekozen, er altijd mensen 

teleurgesteld zullen zijn in de gekozen manier. 

 

5.2.3 Internationaal Strafhof in Noord Uganda 
Zoals in deelvraag één beschreven, heeft het ICC een ‘outreach’ programma in Noord 

Uganda, maar hoe zien de mensen in Noord Uganda dat het ICC bijdraagt in hun omgeving? 

Een derde van de respondenten geeft aan dat de communicatie vanuit het ICC naar de 

bevolking in Noord Uganda heel slecht is. Dit blijkt ook uit het feit dat één derde van de 

respondenten niets tot weinig kon vertellen over het ICC. De volgende quote illustreert dit: 

“I hear things about the ICC, but I do not know any details. I know they put people in trial, 

maybe they do good work, but I do not know.” (respondent 9, persoonlijke communicatie, 

maart 2016) 

 

Ook de communicatie aangaande de zaak van Dominic Ongwen is slecht genoemd. Dit blijkt 

onder andere uit de volgende quote: 

“The ICC should allow Ongwen to express himself to the community by telling people what 

he did. Even now the trial is going on, but people in the community they cannot follow the 

trial.  They do not know how it is going on, so whether Ongwen is wrong or he is not a 

criminal. So ICC should make Ongwen to publicize himself to people.”(respondent 7, 

persoonlijke communicatie, maart 2016) 

 

Ondanks de, door sommigen aangegeven, slechte communicatie is heel veel gezegd over 

het ICC, zowel positief als negatief. Allereerst wordt de positieve kant van het ICC belicht. 

 

Positief Internationaal Strafhof 

Bijna de helft van de respondenten is van mening dat de inmenging van het ICC goed is en 

dat het goed is dat het ICC bestaat. Dezelfde respondenten hebben aangegeven dat het ICC 
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gerechtigheid brengt.  

 

Er wordt door één vierde van de respondenten genoemd dat het ICC ervoor zorgt dat 

mensen minder snel misdaden plegen. Een enkeling heeft aangegeven dat de inmenging 

van het ICC leidde tot eindigen van de oorlog.  

 

Enkele respondenten hebben aangegeven dat het ICC op bepaalde plekken voor verzoening 

heeft gezorgd. De volgende quote is hier een voorbeeld van: 

“ICC contributed a lot for the reconciliation. In many villages are many killed, many spirits 

haunted there. ICC bought goats to be slaughtered to wash away the bad spirits.” 

(respondent 1, persoonlijke communicatie, maart  2016) 

Negatief Internationaal Strafhof 

Ten opzichte van de positieve geluiden over het ICC staan natuurlijk ook een aantal 

negatieve geluiden, die in de interviews naar voren zijn gekomen. Volgens bijna de helft van 

de respondenten heeft het ICC geen bijdrage geleverd aan verzoening. Tevens wordt door 

één respondent aangegeven dat het ICC ook geen bijdrage levert aan gerechtigheid; de 

reden hiervoor is dat het ICC niet weet wat er tijdens de oorlog is gebeurd. 

 

Daarnaast wordt door een enkeling aangegeven dat het ICC geen goed initiatief is en door 

een paar respondenten wordt genoemd dat het ICC goed is, maar niet voor de situatie in 

Uganda. Een vraag die ook door één respondent is gesteld, met een verwijtende ondertoon, 

is de volgende: “Why is there no trial for the government of Uganda? There was a war 

between the government and the LRA.” (respondent 9, persoonlijke communicatie, maart 

2016). Hieruit blijkt dat sommige respondenten erg slechte ervaringen hebben met de 

regering en het regeringsleger.  

 

Aanbevelingen voor het Internationaal Strafhof 

In de interviews was ruimte voor advies voor het ICC als het gaat om de inmenging in Noord 

Uganda. Door één derde van de respondenten is aangegeven dat het ICC kan bijdragen 

door voor verzoening te zorgen; dit kan door het toelaten van lokale gerechtigheid, maar kan 

ook door compensatie te geven aan de mensen in de getroffen gebieden. Dit is één van de 

aanbevelingen van de lokale bevolking als het gaat om de inmenging van het ICC. 

 

Daarnaast wordt door een enkeling aangegeven dat het ICC naar de community toe moet 

komen, zodat zij de wensen van de lokale bevolking in acht kunnen nemen. De beste 

interventie, volgens één respondent, is het helpen bij het re-integreren van ex (kind) 

soldaten, zodat zij begeleiding krijgen en het ICC bijdraagt aan het compenseren van de 

slachtoffers.  

 

Wat bij het merendeel van de respondenten naar voren is gekomen, is dat er geen noodzaak 

voor het vervolgen door het ICC is wanneer (ex) LRA soldaten gedwongen zijn. Wat hieruit 

verondersteld kan worden is dat dit ook geldt voor Dominic Ongwen, die als kind ontvoerd is. 

Dit is voor enkele respondenten dan ook de reden dat zij Kony noemen wanneer het gaat om 

berechting door het ICC. Eén respondent geeft aan dat Kony eerst ‘mato oput’ moet 

ondergaan, voordat hij meegenomen mag worden naar het ICC. Dit is omdat de community 

dan eindelijk verzoening heeft en dit hoofdstuk kan afsluiten.  
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Opvallend is dat de Noord Ugandezen vooral gesteld zijn op het ICC doordat zij bijvoorbeeld 

compensatie krijgen of het ICC probeert bij te dragen aan verzoening. Dit zijn niet de 

kerntaken van het ICC, maar dit is wel wat het meest blijft hangen bij de mensen in Noord 

Uganda.  

 

Internationaal Strafhof en Dominic Ongwen 

Ook over het proces van Dominic Ongwen is in de interviews gesproken. Eén vierde van de 

respondenten heeft aangegeven dat het belangrijk is dat Dominic Ongwen een eerlijke 

rechtszaak krijgt bij het ICC. Het maakt volgens hen niet uit wat de uitkomst is, zolang het 

proces maar eerlijk is verlopen. Dit komt overeen met hoe de respondenten gerechtigheid 

definieerden en hebben toegelicht. Bij het definiëren van gerechtigheid is aangegeven dat 

een eerlijk proces van groot belang is voor het komen tot gerechtigheid. 

 

Een enkeling zegt bang te zijn voor fabricatie van bewijs door getuigen in het proces van 

Dominic Ongwen. De respondent geeft aan dat dit niet opzettelijk wordt gedaan, maar door 

de wonden en pijn die getuigen nog hebben van de oorlog kunnen zij niet meer helder 

nadenken.  

 

De helft van de respondenten geeft aan dat Dominic Ongwen terug moet komen naar de 

community, zodat zij daar mato oput kunnen doen. Ook spreekt de helft van de 

respondenten uit dat Dominic Ongwen vergeven moet worden. De noodzaak voor mato oput 

voor Dominic Ongwen komt ook overeen met wat er eerder is genoemd over mato oput. 

Zolang dit nog niet is gedaan moet de gehele clan hiervoor boeten, dus als Dominic Ongwen 

achter tralies verdwijnt in Den Haag heeft dit grote impact op het (niet) komen tot verzoening. 

 

Tot slot wil bijna de helft van de respondenten dat Dominic Ongwen een proces krijgt in de 

nationale rechtbank van Uganda in plaats van bij het ICC. Het aantal respondenten die dit 

willen is nu hoger dan wanneer het eerder ging over het definiëren van gerechtigheid. Daar 

werd maar door één respondent  specifiek genoemd dat gerechtigheid door de nationale 

rechtbank van Uganda moet worden gedaan.  

 

Vrede door het proces van Dominic Ongwen  

Het is voor dit onderzoek van belang om erachter te komen of het ICC een bijdrage levert 

aan vrede, wanneer het gaat om de berechting van Dominic Ongwen. Om die reden is de 

volgende vraag gesteld: ‘Draagt de berechting van Dominic Ongwen bij aan vrede in Noord 

Uganda?’  Meer dan de helft van de respondenten geeft aan dat het proces van Dominic 

Ongwen door het ICC geen bijdrage levert aan vrede. Een enkeling vindt van wel.  

De volgende quote illustreert de mening van het merendeel van de respondenten: 

“No contribution to peace. Only peace may came in that case if he get released and is back 

home.” (respondent 13, persoonlijke communicatie, maart 2016) 

 

Samenvatting 

Over de huidige situatie voor wat betreft het ICC in Noord Uganda is naar voren gekomen 

dat de communicatie naar de lokale bevolking in Noord Uganda erg slecht is. Een derde gaf 

aan niets te kunnen zeggen over het ICC. 

Positief aan het ICC vinden enkele respondenten de bijdrage aan verzoening die het ICC op 

sommige plekken in de getroffen gebieden heeft gebracht. Daarnaast vindt de helft van de 



32 
 

respondenten dat het ICC gerechtigheid brengt.  

 

De andere helft vindt dat het ICC geen enkele bijdrage heeft geleverd aan verzoening. Ook 

geven een paar respondenten aan dat het ICC een goed initiatief is, maar niet in Uganda. 

Daarnaast is er, volgens het merendeel van de respondenten, geen noodzaak voor het 

vervolgen van gedwongen LRA strijders, maar zou juist iemand als Kony gepakt moeten 

worden. Het niet vervolgen van het regeringsleger is ook een kritiek punt volgens een 

enkeling.  

 

De aanbevelingen van de respondenten voor het ICC zijn voornamelijk gefocust op het 

komen tot verzoening door lokale gerechtigheid of compensatie te geven aan de slachtoffers 

in Noord Uganda.  

 

Tot slot zijn de meningen over de berechting van Dominic Ongwen door het ICC erg 

verdeeld. Eén vierde van de respondenten vindt dat het ICC de juiste instantie is voor de 

berechting van Dominic Ongwen, omdat zij denken dat berechting door het ICC eerlijk 

verloopt. De helft van de respondenten is voor de terugkomst van Dominic Ongwen, zodat hij 

via het lokale rechtssysteem kan worden berecht. De andere helft vindt dat Dominic Ongwen 

moet worden berecht door de nationale rechtbank van Uganda (de ICD). Hier komt opnieuw 

naar voren dat niet alle respondenten even standvastig zijn. Als laatste wordt aangegeven 

door meer dan de helft van de respondenten dat het proces van Dominic Ongwen door het 

ICC geen bijdrage levert aan vrede. 

 

5.2.4 Terugkoppeling theorie en praktijk deelvraag 2 
De resultaten van de tweede deelvraag kunnen worden vergeleken met de terugkoppeling in 

deelvraag één, waarbij de theorie van Fletcher & Weinstein (2002) getoetst werd aan de 

interventies van het ICC. Zoals eerder beschreven heeft een trial vijf hoofddoelen die samen 

leiden tot de wederopbouw van een (post)conflictgebied: het achterhalen van de waarheid 

over de gruwelijke misdaden die zijn gepleegd, het straffen van misdadigers, reageren op de 

behoefte van slachtoffer, het promoten van strafrecht in opkomende democratieën en 

bijdragen aan verzoening (Fletcher & Weinstein, in Gould, 2016). Aan de hand van de 

resultaten van deze deelvraag is gekeken of het ICC volgens de respondenten in Noord 

Uganda ook deze vijf doelen behaalt. Hiermee kan worden getoetst in hoeverre de trial van 

Dominic Ongwen bijdraagt aan verzoening en gerechtigheid in Noord Uganda. 

 

Het achterhalen van de waarheid over de gruwelijke misdaden die zijn gepleegd is het eerste 

doel van een trial en dit is volgens één respondent niet gelukt; de rest van de respondenten 

heeft zich hier niet specifiek over uitgelaten. De respondent geeft aan dat het ICC niet weet 

wat tijdens de oorlog allemaal is gebeurd in Noord Uganda. Bovendien geeft een derde van 

de respondenten aan dat zij vrijwel niets weten van het ICC. Hieruit kan worden 

geconcludeerd dat het ICC niet iedereen weet te bereiken, waardoor kan worden 

verondersteld dat het ICC ook niet kan achterhalen wat er allemaal is gebeurd in Noord 

Uganda. 

 

Het straffen van misdadigers en daarmee het onderscheid maken tussen de slachtoffers en 

de misdadigers is goed voor verzoening, volgens Huyse (2003), Akhavan (1998) en Fletcher 

& Weinstein (2002). Uit de antwoorden van het merendeel van de respondenten blijkt dat zij 
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geen noodzaak zien in het vervolgen van LRA strijders die gedwongen ‘lid’ zijn geworden 

van het LRA. Daarnaast blijkt dat slechts een klein gedeelte positief is gestemd over de 

berechting van Dominic Ongwen door het ICC. Enkele respondenten noemden alleen het 

berechten van Kony als een onderscheid maken tussen slachtoffer en misdadiger. Verder 

heeft een enkeling aangegeven dat niet alle misdadigers in de oorlog worden vervolgd door 

het ICC; genoemd werd dat, naast het LRA, ook het regeringsleger als misdadig wordt 

beschouwd. In de praktijk blijkt dus dat ook dit doel niet volledig wordt behaald, omdat er 

respondenten zijn die vinden dat niet alle misdadigers worden bestraft.  

 

Het ICC draagt, op enkele gevallen na, niet bij aan verzoening en daarmee ook niet aan de 

behoeften van de slachtoffers. Er is veel behoefte aan verzoening, waar geld en middelen 

voor nodig zijn. Zolang er geen geld en middelen zijn kan mato oput niet plaatsvinden, terwijl 

dit van groot belang is voor verzoening. Daarnaast is door de oorlog veel land en vee 

vergaan, waardoor de slachtoffers behoefte hebben aan compensatie. Slechts in enkele 

gevallen is hier gehoor aan gegeven. In deze gevallen zijn de slachtoffers wel 

gecompenseerd. Hierdoor heeft het ICC in enkele gevallen wel dit doel behaald.  

 

De helft van de respondenten vindt dat het ICC gerechtigheid brengt. Dit betekent dat het 

ICC het internationaal strafrecht tot op zekere hoogte in Uganda heeft weten te promoten.  

In de praktijk blijkt het moeilijk om de vijf doelen van een trial te behalen. Uit de antwoorden 

van de respondenten zou je kunnen concluderen dat het niet gelukt deze doelen te behalen, 

wat het verschil laat zien tussen hoe het ICC denkt te helpen en hoe het in de ‘praktijk’ niet 

zo blijkt te zijn. 

 

Huyse (2002) geeft in zijn theorie over vergeldende gerechtigheid aan dat vervolging een 

obstakel kan zijn voor het verzoeningsproces. Volgens enkele respondenten is dit ook het 

geval in Noord Uganda, omdat enkele respondenten denken dat het LRA niet terugkomt 

zolang een arrestatiebevel voor Kony van kracht is. Dit zorgt ervoor dat voor veel mensen in 

Noord Uganda de oorlog nog niet kan worden afgesloten, omdat zij bijvoorbeeld niet weten 

wat het lot van hun vermiste kinderen is. 

 

Daarnaast geeft Huyse (2002) in zijn theorie over vergeldende gerechtigheid aan dat het 

tegengaan van straffeloosheid ervoor zorgt dat er minder misdaden worden gepleegd, omdat 

de misdaden niet langer ongestraft blijven. Een vierde van de respondenten bevestigen deze 

theorie; zij geven aan dat, sinds de inmenging van het ICC, mensen minder snel misdaden 

plegen.  

 

Tot slot kan de data nog worden gekoppeld aan de theorie van Galtung (1996) over 

negatieve vrede en positieve vrede. Uit de interviews blijkt dat er sprake is van negatieve 

vrede in Noord Uganda. Op het eerste gezicht lijkt het erop dat er vrede is in Noord Uganda 

en dat is ook wat de respondenten aangaven. Verder in de interviews bleek echter dat zij het 

hadden over de afwezigheid van het geweld van het LRA en het regeringsleger. Dit betekent 

dat er geen sprake is van positieve vrede en wel van negatieve vrede. Uit de interviews blijkt 

dat de huidige situatie een ongewenste situatie is, omdat er geen compensatie is gegeven 

aan de mensen in Noord Uganda, waardoor verzoening nog niet kan plaatsvinden. Zolang er 

geen verzoening kan plaatsvinden, kunnen de relaties niet worden hersteld. Een andere 
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belangrijke factor voor het ontbreken van positieve vrede is het gebrek aan geld, waardoor  

weinig wederopbouw mogelijk is.  
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5.3 Deelvraag 3 
Wat voor ervaringen hebben experts met het gevoel van gerechtigheid en vrede bij de 

Noord Ugandese bevolking als het gaat om de inmenging van het Internationaal 

Strafhof? 

Voor het beantwoorden van deze deelvraag zijn drie interviews gehouden met experts. In het 

eerste kopje is de achtergrond van de experts toegelicht. De vragenlijst die is gebruikt voor 

deze interviews is te vinden in bijlage 2. 

 

Achtergrond experts 

De drie experts hebben allen een ander expertisegebied, maar hebben alle drie met elkaar 

gewerkt. Pauline Eloff en Theo Hollander hebben beiden bij het Refugee Law Project 

gewerkt en Lauren Gould en Theo Hollander zijn collega’s geweest bij de Universiteit van 

Utrecht, waar zij beiden zijn gepromoveerd. 

 

Gould is in maart 2016 gepromoveerd aan de Universiteit van Utrecht. Haar onderzoek gaat 

over de verschillende belangen van verschillende actoren in de oorlog met het LRA. Zij is 

vele malen naar Uganda geweest, waar ze de frustraties, die zij op lokaal niveau is 

tegengekomen, door middel van haar onderzoek heeft kunnen plaatsen. Hollander is 

gepromoveerd aan de Universiteit van Utrecht en heeft jarenlang een ex- kindsoldaat 

gevolgd, waar hij een boek over heeft geschreven. Daarnaast heeft hij nog veel werk voor 

het RLP gedaan. Eloff is afgestudeerd in oorlogsrecht en heeft stage gelopen bij het RLP, 

waar zij onderzoek heeft gedaan naar de gruweldaden, die zijn gepleegd door zowel het 

regeringsleger als het LRA. Om beter te begrijpen wat de rol van Hollander en Eloff bij het 

RLP is geweest wordt dit in het volgende kopje toegelicht. 

 

Refugee Law Project 

Het Refugee Law Project (RLP) is een NGO in Uganda met als visie het brengen en 

behouden van de mensenrechten voor iedereen in Uganda, ongeacht de juridische status. 

Ook asielzoekers, vluchtelingen, gedeporteerden en ontheemde communities hebben 

mensenrechten. De missie van de RLP is vechten voor de mensenrechten van deze 

groepen.  

 

Hollander en Eloff hebben aan hetzelfde project gewerkt bij het RLP, namelijk het in kaart 

brengen welke gruweldaden gepleegd zijn en door wie. Hollander heeft geholpen met de 

documentatie van het project en Eloff heeft zich vervolgens bezig gehouden met de 

juridische analyse van de resultaten. Het project heeft naar voren gebracht wat de werkelijke 

schaal is van het leed in de oorlog, wie wat heeft gedaan, waar het is gedaan en wanneer 

het is gedaan.  

 

Eloff heeft een half jaar gewerkt aan dit project en heeft maar een klein gedeelte juridisch 

kunnen analyseren, maar toen zij vertrok waren al 8000 ‘gebeurtenissen’ gedocumenteerd 

en dit betrof alleen nog maar het Kitgum district. Het onderzoek was anoniem, maar je kon 

bijvoorbeeld wel zien uit welke community verschillende gebeurtenissen kwamen. Er waren 

thema’s die je kon doortrekken, bijvoorbeeld mannenverkrachting, waarbij naar voren kwam 

dat dit alleen door het regeringsleger is gepleegd. 
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5.3.1 Huidige situatie Noord Uganda 
Het is belangrijk om eerst de analyse van experts, voor wat betreft de huidige situatie, in 

Noord Uganda te schetsen. Dit is nodig om te begrijpen met welke achtergrond zij 

gerechtigheid en verzoening definiëren en hoe het ICC volgens bijdraagt aan de gevoelens 

van gerechtigheid en vrede. De analyse van de experts, voor wat betreft de huidige situatie, 

wordt beschreven aan de hand van (het ontbreken van) vrede.  

 

Gould geeft aan dat, als je vrede definieert als veiligheid, er vrede is in Noord Uganda. De 

‘positieve’ vrede, die er eigenlijk zou moeten zijn, kent nog een lange weg. Positieve vrede is 

de aanwezigheid van sociale rechtvaardigheid en ontwikkeling. De volgende quote van 

Gould is een voorbeeld van het ontbreken van positieve vrede: 

“En wat ik heel schrijnend vond, en een soort symboliek daarvan vond toen ik daar in januari 

2015 was, dat mensen mij vertelde dat één van de grootste problemen nu was dat heel veel 

mensen zelfmoord plegen. Dat vind ik, als je het over vrede hebt, geen vrede. Mensen 

hebben dus een oorlog overleeft, er is vrede, er is veiligheid, maar de uitzichten zijn zo 

hopeloos dat ze zichzelf ontnemen van hun eigen leven. Ik denk dat dat wel een hoop 

zegt.”(L. Gould, persoonlijke communicatie, 27 mei, 2016) 

 

Gould geeft aan dat ‘Landgrabbing’ momenteel een groot probleem is binnen de Noord 

Ugandese communities, voornamelijk onder invloed van de Chinezen. Landgrabbing heeft 

een grote invloed op de structurele ongelijkheid die in Uganda heerst.  

 

Hollander heeft hier zijn eigen visie op. Wat voor hem duidelijk is geworden, is dat de oorlog 

voor de slachtoffers nog vers is. De titel van zijn artikel ‘everyday the war continues in my 

body’ is hier een sprekend voorbeeld van. Hij verstaat onder vrede meer dan alleen de 

absentie van oorlog, maar wanneer dat wel de definitie is die wordt gehanteerd is er 

inderdaad vrede in Noord Uganda. De volgende quote illustreert hoe Hollander over vrede 

denkt: 

“Maar als je vrede ziet als iets veel groters en breders als de absentie van oorlog dan is er 

geen vrede in Uganda, dan is er nog een boel te bereiken wat betreft structureel geweld, in 

termen van armoede, slechte services, geen toegang tot goed onderwijs en 

gezondheidszorg etc. en een heleboel andere issues waar mensen mee zitten.” (T. 

Hollander, persoonlijke communicatie, 25 februari, 2016)  

 

Het Refugee Law Project, waar zowel Hollander als Eloff heeft gewerkt, heeft een onderzoek 

gedaan in geheel Uganda, waar de grote vraag was of er vrede is in Uganda. Het grootste 

gedeelte van de respondenten heeft in dit onderzoek aangegeven dat er geen vrede is in 

Uganda. 

 

Bijdrage aan vrede volgens de experts 

Er zijn verschillende punten genoemd die een bijdrage kunnen leveren aan vrede, aldus de 

experts. Allereerst geeft Hollander aan dat het verkrijgen van een goede regering misschien 

wel het belangrijkste is; een regering die ervoor kan zorgen dat het Noorden ook kan 

ontwikkelen, waarbij armoedebestrijding een belangrijk punt is om de ontwikkeling te 

bevorderen. Daarnaast blijft de ‘truth and reconciliation commission’ die al eerder door 

Hollander is genoemd, een belangrijke bijdrage aan vrede.  

 



37 
 

Gould geeft aan dat wij als internationale gemeenschap ook een bijdrage kunnen leveren, 

namelijk druk zetten op Museveni, opdat hij zich gaat inzetten voor meer ontwikkeling in het 

Noorden. De bestrijding van armoede, het oplossen van landissues en positieve ontwikkeling 

stimuleren dragen bij aan vrede in Noord Uganda. Over de bijdrage aan vrede door het 

proces van Dominic Ongwen kunnen Hollander en Gould kort zijn: dit draagt in hun ogen 

namelijk niets bij in vrede.  

 

Gerechtigheid volgens de experts 

Hollander geeft aan dat gerechtigheid voor verschillende groepen verschillende 

betekenissen heeft. De volgende quote van Hollander is hier een voorbeeld van: 

“Voor mensen met conflict gerelateerde verwondingen, voor hun betekent gerechtigheid dat 

hun wonden voor zover mogelijk geheeld worden en dat ze compensatie krijgen voor alle 

jaren dat ze niet hebben kunnen werken omdat ze gewond zijn.” (T. Hollander, persoonlijke 

communicatie, 25 februari, 2016) 

 

Een ander voorbeeld hiervan wordt geïllustreerd door middel van de volgende quote:  

“Eén van de onderzoeken die ik heb gedaan was over ouders van vermiste personen en wat 

de ouders van vermiste personen willen, meer dan alle andere groepen: het lot weten van 

hun kinderen; van wat met hun vermiste kinderen is gebeurd. Dat is voor hen gerechtigheid.” 

(T. Hollander, persoonlijke communicatie, 25 februari, 2016)  

 

Daarnaast licht Hollander toe dat het ICC systeem meer is gebaseerd op een straffende 

vorm van gerechtigheid, terwijl het lokale Noord Ugandese rechtssysteem meer op 

verzoening en herstellende gerechtigheid is gebouwd, waarbij zorgen voor compensatie van 

belang is. Dit is een groot verschil tussen het Westerse concept van gerechtigheid en het 

Noord Ugandese concept van gerechtigheid. Verder bestaat nog het nationale Ugandese 

rechtssysteem, dat is overgenomen van de Britten, waardoor dat ook gericht is op straffen.  

Eloff vindt, net als Gould, dat het aan de mensen in de getroffen gebieden is om te bepalen 

wat voor hen gerechtigheid is. Zij geeft aan dat, als voor hen een verzoeningsritueel 

voldoende is om opnieuw te kunnen samenleven, wij hier als buitenstaanders niks van 

hoeven te vinden of hen iets op te leggen, omdat het niet aansluit bij onze opvatting van 

gerechtigheid. 

 

Bijdrage aan de gevoelens van gerechtigheid in Noord Uganda volgens de experts 

Gould heeft aangegeven dat zij niet wil definiëren wat gerechtigheid is voor de mensen in 

(Noord) Uganda. Volgens Gould is het, om een bijdrage te kunnen leveren aan 

gerechtigheid, van groot belang om goed onderzoek te doen, zodat in de behoeften van de 

slachtoffers kan worden voorzien. Mensen kunnen niet wachten op een oplossing van 

buitenaf, want zij moeten direct beginnen met de wederopbouw van hun leven. Het is 

belangrijk dat ze daarin worden ondersteund met wat zij aangeven nodig te hebben. Als je 

vanaf buitenaf gaat bepalen wat zij nodig hebben is de kans groot dat je niets bijdraagt. De 

volgende quote is hier een voorbeeld van: 

“Dus bijvoorbeeld in mijn eigen onderzoek (in 2007/2008) kwam ik heel erg tegen dat er van 

buitenaf werd gesproken over mato oput en dat de misdadigers/rebellen publiek de 

verantwoording op zich moesten nemen. Terwijl er lokaal werd gezegd: doe dit alsjeblieft 

niet, dan worden die mensen in een keer wel heel erg als dader gezien. Ze wonen op een 

hele kleine oppervlakte met elkaar, dat gaat alleen maar meer frustratie opleveren en 
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misschien wel geweld.” (L. Gould, persoonlijke communicatie, 27 mei, 2016) 

 

Het organiseren van een ‘truth and reconciliation commission/project’ voor heel Uganda zou 

een grote bijdrage leveren aan gerechtigheid in Uganda, volgens Hollander. Hollander geeft 

ook aan dat zoiets niet gaat gebeuren zolang Museveni aan de macht is, wat nu nog voor 

minimaal vijf jaar is, nu hij opnieuw als president gekozen is. Daarnaast geeft Hollander aan 

dat veel mensen in Noord Uganda het verleden achter zich willen laten. De volgende quote 

bevestigt dit: 

“Veel is al gebeurd, hoewel het conflict vers in het geheugen ligt bij de mensen, hebben veel 

mensen ook zoiets van: het verleden is het verleden en we zijn blij met hoe we het nu 

hebben. Geef ons ontwikkeling, geef ons werk, geef ons de manieren om onze kinderen naar 

school te sturen. Een menswaardig bestaan te leiden. Dat is de focus van de meeste 

communities op het moment.” (T. Hollander, persoonlijke communicatie, 25 februari, 2016) 

 

Verzoening volgens de experts 

“Mato oput is bijna weer opnieuw uitgevonden voor verzoening, mato oput is eigenlijk 

helemaal niet bedoeld voor misdaden van deze schaal, want hoe vergoed je wat in Atjak is 

gebeurd: 250 man vermoord op één dag, hoe vergoed je zoiets? Hoe vergoed je 2 decennia 

aan conflicten?” (T. Hollander, persoonlijke communicatie, 25 februari, 2016)  

Hollander geeft aan dat mato oput misschien wel helemaal niet de manier is om met dit 

conflict om te gaan. Een grote ‘truth and reconciliation commission’ moet worden opgezet 

voor het hele land, zeker als je bedenkt dat mato oput alleen een ritueel van de Acholi is. 

Voor de nationale verzoening is het om die reden belangrijk om verder te kijken dan rituelen 

van de Acholi. 

 

Volgens Eloff mag Kony van de Noord Ugandese bevolking terugkomen, een 

verzoeningsritueel doen en daar verder leven. Zij geeft aan dat de mensen vooral willen dat 

het LRA terugkeert, zodat alle ontvoerden ook mee terugkeren en de oorlog echt ten einde 

komt. 

 

Samenvatting 

Gould en Hollander zijn het er over eens dat er nog een hoop moet gebeuren, voordat je 

kunt spreken van (positieve) vrede in Noord Uganda. Sociale rechtvaardigheid en 

ontwikkeling is van belang voor positieve vrede. Zolang dat er nog niet is, is er geen vrede in 

Noord Uganda.  

 

Voor wat betreft gerechtigheid zijn Eloff en Gould het met elkaar eens dat je gerechtigheid 

niet moet definiëren voor een ander. Hollander sluit hierbij aan door aan te geven dat 

gerechtigheid verschillende betekenissen heeft voor verschillende mensen. Hij kwam er in 

zijn onderzoek achter dat bijvoorbeeld ouders van vermiste kinderen iets anders belangrijk 

vonden als het gaat gerechtigheid dan mensen met conflict gerelateerde verwondingen. 

Ook geeft Hollander aan dat het recht van het ICC en Uganda beide gebaseerd zijn op 

straffende gerechtigheid, terwijl het lokaal in Noord Uganda om herstellende gerechtigheid 

gaat. Gerechtigheid is een complex en abstract begrip dat zich moeilijk laat definiëren. 

Hierdoor is het lastig om ervoor te zorgen dat iedereen, in dit geval de mensen in Noord 

Uganda, het gevoel van gerechtigheid hebben. 
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Over verzoening geeft Hollander aan dat het lastig is om een verzoeningsritueel, mato oput, 

te doen wanneer het gaat om zo’n enorme hoeveelheid moorden en andere gruwelijkheden. 

Daarnaast is mato oput een ritueel voor de mensen in Noord Uganda, terwijl de nationale 

verzoening ook van belang is. Eloff geeft aan dat haar ervaring is dat de mensen in Noord 

Uganda wel mato oput willen doen om weer verder met hun leven te kunnen. 

5.3.2 De bijdrage van het Internationaal Strafhof in Noord Uganda 
Nu de experts de verschillende concepten hebben toegelicht wordt doorgegaan op de visie 

op de inmenging van het ICC in Uganda. Er is vooral kritiek geleverd op het ICC; hierdoor is 

een groot verschil tussen het aantal van positieve punten en negatieve punten. Allereerst 

worden de positieve punten toegelicht, waarna verder wordt gegaan op de negatieve punten, 

die zijn genoemd over het ICC. Tot slot wordt toegelicht wat de experts vinden van de 

berechting van Dominic Ongwen en wat in hun ogen met hem moet gebeuren. 

Positieve punten ICC 

Door de inmenging van het ICC is er veel aandacht en geld gekomen voor de situatie in 

(Noord) Uganda. Dat is één van de positieve punten die genoemd worden door de experts 

over het ICC. Daarnaast wordt aangegeven dat je bijna niet tegen de idealen van het ICC 

kan zijn, omdat het gaat over het opkomen voor mensenrechten en het niet langer ongestraft 

laten van de schending van mensenrechten. De strijd tegen straffeloosheid is ook een 

positief punt aan het ICC. De experts geloven alle drie dat het ICC het strafhof heeft opgezet 

met de beste bedoelingen.  

 

Negatieve punten ICC 

Er is door alle experts een hoop kritiek geleverd op het ICC. De volgende punten zijn ook 

door alle drie de experts meerdere keren genoemd. Het grootste punt van kritiek is dat er 

veel valse hoop onder de bevolking is gecreëerd. Een quote die dit goed illustreert is de 

volgende: 

“De ICC heeft een paar keer een heel gedetailleerd onderzoek gedaan naar de 

massaslachting, waarbij ze heel veel valse hoop hebben gewekt bij de bevolking en 

uiteindelijk niks gedelivered hebben. De ICC trackrecords in Uganda is absoluut niet heel erg 

best en ik denk dat zij denken dat ze heel erg bijdragen aan gerechtigheid en dat daar in 

Uganda heel erg anders over word gedacht.”(P. Eloff, persoonlijke communicatie, 7 februari,  

2016). 

 

Ander commentaar op het ICC is dat de communicatie/outreach naar de lokale bevolking 

heel slecht is. De volgende quote is hier een goed voorbeeld van: 

“De ICC is over het algemeen ook enorm slecht in hun community outreach. De vraag is 

hoeveel communities meekrijgen van wat er in Den Haag gebeurt en hoeveel dat over hun 

leven gaat en in hoeverre dat relevant is voor de mensen. Dus mijn hypothese is dat de ICC 

weinig bijdraagt in Uganda.” (T. Hollander, persoonlijke communicatie, 25 februari, 2016)  

In beide quotes wordt tevens gezegd dat het ICC weinig bijdraagt in Uganda. Dit is tekenend 

voor de mening die de experts over het ICC hebben. De timing van de inmenging van het 

ICC is ook een punt van kritiek bij de experts. De inmenging van het ICC in 2004 heeft het 

‘peace versus justice- debat’ in leven geroepen, omdat werd gesteld dat het ICC met hun 

inmenging de vredesbesprekingen hebben verstoord.  
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Tot slot is een algemenere kritiek geleverd op het ICC door Gould, namelijk dat zij 

samenwerken met landen, zodat zij het ICC helpen met het oppakken van misdadigers, wat 

ervoor zorgt dat hun geloofwaardigheid als onafhankelijke rechtbank op het spel wordt gezet. 

Dit betekent namelijk dat ze afhankelijk worden en het zorgt ervoor dat ze een politieke 

positie moeten innemen. De volgende quote is hier een voorbeeld van: 

“Nee en ja, het ICC heeft ook bepaalde beperkingen; die heeft geen eigen troepenmacht om 

mensen te arresteren, dus die is afhankelijk van de staten die zich hebben aangemeld. Maar 

bijvoorbeeld: ze gebruiken nu ook steeds meer, of gaan steeds meer samenwerken met de 

VS, maar de VS erkent het ICC niet eens. Dus de VS wordt een troepenmacht van een 

internationale institutie die zij zelf niet erkent. Nou ja, dan ga je dus echt in praktijken, 

misschien is het effectief om een misdadiger in Den Haag te brengen maar je ondermijnt je 

eigen legitimiteit.” (L. Gould, persoonlijke communicatie, 27 mei, 2016) 

 

Berechting Dominic Ongwen 

De zaak van Dominic Ongwen is erg complex, daar zijn de experts het over eens. Eloff is 

van mening dat Dominic Ongwen ontoerekeningsvatbaar moet worden verklaard, waardoor 

hij, in plaats van in de gevangenis komt, psychologische hulp ontvangt. Eloff geeft aan dat de 

kans dat Dominic Ongwen wordt uitgeleverd aan Uganda klein is en dat, wanneer het 

gebeurt, zij bang is dat hij geen eerlijk proces krijgt. Eloff vindt dat hij niet uitgeleverd moet 

worden aan Uganda. 

 

Verzoening voor Dominic Ongwen lijkt Hollander moeilijk. Het aantal slachtoffers dat hij heeft 

gemaakt en de grief dat zij hebben is gigantisch, waardoor één op één verzoenen bijna 

onmogelijk is. Laat hem vrij, dat is wat Hollander aangeeft dat er met Dominic Ongwen moet 

gebeuren. De volgende quote ondersteunt zijn mening: 

“Maar persoonlijk denk ik voor iemand die ontvoerd is, de staat is deels schuldig voor het niet 

mogelijk maken om hem te beschermen. Daarin heeft de staat een verantwoordelijkheid, hij 

is geworden wat hij is, omdat hij in eerste instantie niet de bescherming heeft gehad die de 

staat zou moeten bieden aan een individu. Dus in het heel kort, ik denk dat hij genoeg 

geleden heeft en dat hij kan proberen om een normaal leven op te bouwen. Ook zeker voor 

zijn vrouw Florence wens ik niets liever dan dat hij vrij wordt gesproken en dat ze weer 

samen zijn.”  (T. Hollander, persoonlijke communicatie, 25 februari, 2016) 

 

Ook Gould heeft hier een mening over; zij is bang dat Dominic Ongwen de enige is die 

opgepakt wordt in de zaak van het LRA en daarmee een soort succeszaak is, die alles wat 

er is gebeurd (bijv. om hem te pakken) legitimeert. Daarnaast is de zaak in haar ogen vrij 

problematisch, omdat hij als kindsoldaat is begonnen en het voor haar de vraag is in 

hoeverre hij hier voor heeft gekozen. 

 

Samenvatting 

De experts zijn het er over eens dat de idealen van het ICC een goed streven zijn. Het 

tegengaan van straffeloosheid is een goed doel, geeft Eloff aan, maar er moet in deze strijd 

wel respect zijn voor verschillende manieren van straffen. Een ander positief punt is dat er 

door de inmenging van het ICC aandacht is gekomen voor de oorlog in Noord Uganda, 

waardoor meer hulpmiddelen naar Uganda zijn gegaan. 

 

Over het algemeen zijn de experts vrij negatief over het ICC en de inmenging in Uganda. Het 

grootste punt van kritiek is dat er veel valse hoop bij de bevolking is gecreëerd. Een ander 
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kritiek punt is dat het ICC de vredesbesprekingen heeft verstoord. Daarnaast tast de 

samenwerking met bepaalde landen de geloofwaardigheid van een onafhankelijke rechtbank 

aan. Tot slot is Gould bang dat de berechting van Dominic Ongwen als een succeszaak 

wordt gezien, die alles wat er is gebeurd legitimeert.  

5.3.3 Terugkoppeling theorie en praktijk deelvraag 3 
Baines (2007) geeft aan dat mato oput geen optie is voor verzoening in Noord Uganda, 

omdat het onduidelijk is wie verantwoordelijk is voor welke moord(en). Het is dus lastig om 

via deze weg tot het gevoel van gerechtigheid bij de Noord Ugandese bevolking te komen.  

Hollander (2016) bevestigt dit, daarnaast geeft hij aan dat mato oput niet bijdraagt aan 

nationale verzoening. Er blijft dan een gevoel van ongelijkheid tussen het Noorden en Zuiden 

bestaan, wat uiteindelijk ook niet zal bijdragen aan het gevoel van gerechtigheid in Noord 

Uganda. Dit is een lastig dilemma. 

 

Hollander (2016) heeft aan gegeven dat het ICC invloed heeft gehad op het afbreken van de 

vredesbesprekingen en daarmee heeft het ICC het bereiken van vrede in de weg gestaan. In 

de theorie is dit effect al eerder beschreven; Huyse (2003) zegt namelijk dat vergeldende 

gerechtigheid kan leiden tot destabilisatie. De vredesbesprekingen komen dan onder vuur te 

liggen, wat weer kan leiden tot een coup of rebellie om zo aan berechting te ontkomen. Dit is 

wat ook is gebeurd in Uganda; er is geen nieuwe rebellie ontstaan, maar de huidige rebellie 

(het LRA) is door het afbreken van de vredesovereenkomst doorgegaan met vechten.  
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6. Conclusie 
In dit hoofdstuk wordt de hoofdvraag van dit onderzoek beantwoord. Door middel van 

interviews met verschillende betrokken partijen bij het conflict in Noord Uganda is een inzicht 

gecreëerd in de interventies van het ICC en in wat de wensen van de Noord Ugandese 

bevolking zijn. Door het analyseren van de data, verzameld uit deze interviews, zijn de 

overeenkomsten en tegenstellingen tussen de interventies van het ICC en de wensen van de 

Noord Ugandese bevolking zichtbaar geworden. De hoofdvraag die in dit onderzoek centraal 

staat is de volgende: 

“Op welke manier wil het Internationaal Strafhof bijdragen aan het gevoel van gerechtigheid 

en vrede in Noord Uganda en past dit bij de wensen van de Noord Ugandese bevolking?” 

 

De hoofdvraag kan worden uiteengezet in twee delen. In het eerste gedeelte wordt 

behandeld het eerste gedeelte van de hoofdvraag beantwoord: “Op welke manier wil het 

Internationaal Strafhof bijdragen aan het gevoel van gerechtigheid en vrede in Noord 

Uganda". 

 

Uit de analyse komt naar voren dat het ICC wil bijdragen door middel van vergeldende 

gerechtigheid, omdat zij geloven dat het straffen van misdadigers gerechtigheid brengt. Het 

lijkt erop dat het ICC veronderstelt dat het straffen van misdadigers een positief effect heeft 

op vrede, omdat ervoor gezorgd wordt dat misdadigers niet opnieuw een misdaad kunnen 

plegen en het in de toekomst afschrikt om een misdaad te plegen. De vier misdaden die het 

ICC berecht zijn volgens het ICC een aanslag op de vrede, veiligheid en welzijn van de 

wereld. Uit het onderzoek blijkt dat het ICC van mening is dat zij een belangrijke rol hebben 

in het voorkomen van deze misdaden en cruciaal is voor het behouden van vrede, veiligheid 

en welzijn in de wereld. 

 

Het tweede gedeelte van de hoofdvraag gaat over de wensen van de Noord Ugandese 

bevolking voor wat betreft het gevoel van gerechtigheid en vrede. Dit is beantwoord door 

zowel de Noord Ugandese respondenten als door de experts die veel ervaring hebben met 

het leven in Noord Uganda. 

 

Uit het onderzoek blijkt dat de grootste wens van de Noord Ugandese bevolking is dat de 

vrede terugkeert. Hoe vrede bereikt moet worden is per persoon verschillend, wat het lastig 

maakt om een uniform antwoord te vinden op deze vraag. Voor de één kan vrede bereikt 

worden door berechting van LRA soldaten door het ICC, terwijl een ander wil dat de LRA 

soldaten terugkomen en een verzoeningsritueel ondergaan. Waar wel alle respondenten het 

over eens zijn, is dat ze meer dan alleen de afwezigheid van geweld willen. 

 

Hetzelfde geldt eigenlijk voor de wensen wat betreft gerechtigheid. De conclusie die 

getrokken kan worden is dat, welke interventie er ook komt, het nooit voor iedereen goed is. 

Het is mogelijk dat het grootste gedeelte het eens is over wat er moet gebeuren om hen een 

gevoel van gerechtigheid te geven, maar dan is er alsnog een groep mensen die 

teleurgesteld achterblijft. Een belangrijke conclusie is iets wat Gould zei; zij gaf aan dat door 

het invullen van wat voor een ander gerechtigheid is, onrecht in stand wordt gehouden. 

 

De case die in deze thesis centraal staat is de case van Dominic Ongwen, de eerder 

genoemde conclusies over vrede en gerechtigheid zijn ook toe te passen op de case van 



43 
 

Dominic Ongwen. De antwoorden waren zo divers dat dat de enige conclusie die getrokken 

kan worden is dat gerechtigheid voor Dominic Ongwen voor ieder persoon op een andere 

manier bereikt kan worden. Ook de experts hebben geen oplossing voor wat gerechtigheid 

kan brengen in de case van Dominic Ongwen. Het is belangrijk te beseffen dat iedereen 

waarmee gesproken is in dit onderzoek zijn of haar eigen gevoelens over de situatie heeft, 

waardoor bepalen wat er met Dominic Ongwen moet gebeuren altijd eindigt in teleurgestelde 

gezichten. 

 

Wat betreft vrede waren de experts en de Noord Ugandese bevolking het erover eens dat de 

berechting van Dominic Ongwen niet bijdraagt aan vrede in Noord Uganda. Enkele 

respondenten hebben aangegeven dat de berechting van Dominic Ongwen het LRA 

afschrikt, waardoor Kony zich niet wil overgeven in Uganda. Dit is heel moeilijk voor de 

mensen in Noord Uganda die nog steeds niet weten wat het lot van bijvoorbeeld hun 

vermiste kinderen is. 

 

Tot slot wordt geconcludeerd in hoeverre het ICC en haar interventies passen bij de wensen 

van de Noord Ugandese bevolking. Er kan niet worden gesteld dat de interventies helemaal 

niet aansluiten bij de wensen van de Noord Ugandese bevolking, want op een bepaalde 

manier heeft het ICC bijgedragen aan vrede in Noord Uganda. Mede dankzij het ICC is het 

LRA vertrokken uit Uganda, waardoor vrede kon terugkeren. Eén respondent heeft letterlijk 

gezegd dat het ICC de oorlog heeft beëindigd en een paar respondenten hebben 

aangegeven dat mede dankzij het ICC een einde is gekomen aan de oorlog. In deze thesis 

wordt onderscheid gemaakt tussen positieve vrede en negatieve vrede. Het ICC heeft in de 

situatie in Noord Uganda een bijdrage geleverd aan negatieve vrede en niet aan positieve 

vrede. Dit komt ook duidelijk naar voren bij de Noord Ugandese bevolking; deze bevestigt dit 

door aan te geven niet te kunnen leven zoals zij willen als gevolg van het geweld van de 

oorlog en het ontbreken van compensatie voor de verliezen ten tijde van de oorlog. Dit 

betekent dat het ICC op het eerste gezicht een goede stap lijkt te maken als het gaat om het 

komen tot vrede, maar dat het ICC niet verder dan negatieve vrede kan komen. Het lijkt 

ervoor te zorgen dat de Noord Ugandese bevolking hierdoor teleurgesteld is in het ICC, 

omdat de werkzaamheden van het ICC maar tot een bepaald punt reiken. De communicatie 

in de ogen van de respondenten is erg slecht, waardoor het voor de Noord Ugandese 

bevolking onduidelijk is wat de kerntaak van het ICC is. Hierdoor kunnen er verwachtingen 

ontstaan die niet waargemaakt kunnen worden door het ICC, wat op den duur voor nog meer 

teleurstelling bij de Noord Ugandese bevolking kan zorgen. 
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Aanbevelingen 
Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek kunnen een aantal aanbevelingen worden 

gedaan.  

 

Een belangrijke aanbeveling voor het ICC is dat het van belang is dat er grondig onderzoek 

wordt gedaan naar de behoeften van een bevolking in een postconflict gebied. Wanneer een 

organisatie als het ICC zich in een postconflict gebied mengt is het belangrijk dat zij deze 

behoeftes peilen. Dit kan ervoor zorgen dat het land waarin zij ingrijpen, de interventies van 

het ICC accepteren en respecteren. Op deze manier kan het ICC daadwerkelijk iets 

bijdragen aan een postconflict situatie. 

 

Uit de resultaten blijkt dat het voor de Noord Ugandese bevolking onduidelijk is waaruit het 

takenpakket van het ICC bestaat. Hierdoor ontstaan verwachtingen en wordt de Noord 

Ugandese bevolking teleurgesteld. Een belangrijke aanbeveling is dan ook dat het ICC beter 

moet communiceren met de lokale bevolking in een postconflict gebied en verwachtingen 

moet managen. Als het ICC iets wil bijdragen in postconflict situaties is het managen van 

verwachtingen van groot belang, met het pad dat zij nu zijn ingeslagen neemt de sympathie 

voor het ICC af. Uit de resultaten blijkt namelijk dat velen van mening zijn dat het ICC in 

beginsel een goed initiatief is, maar dat het ICC verwachtingen heeft gecreëerd die zij niet 

waar hebben gemaakt. 

 

Een belangrijke aanbeveling voor vervolgonderzoek is onderzoek naar de mogelijkheden van 

transitional justice. Belangrijk hierbij is om te onderzoeken in hoe verschillende manieren van 

gerechtigheid gecombineerd kunnen worden. Transitional justice kan een oplossing zijn voor 

het voldoen aan de enorme diversiteit aan wensen als het gaat om gerechtigheid. 

 

Voor het debat over lokale gerechtigheid vs. internationale gerechtigheid is de 

wetenschappelijke aanbeveling dat er een grootschalig onderzoek gedaan moet worden naar 

de case van Dominic Ongwen. Door de case van Dominic Ongwen is berechting door het 

ICC werkelijkheid geworden. Hierdoor kan de mening van de Noord Ugandese bevolking 

over berechting door het ICC veranderd zijn. Deze case geeft de mogelijkheid om meer 

onderzoek te doen naar het debat tussen lokale gerechtigheid en Internationale 

gerechtigheid nu berechting door het ICC (in Uganda) geen fictieve situatie meer is.  
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7. Kritische reflectie 
Het laatste deel van dit onderzoek bestaat uit een kritische reflectie. Eerst wordt 

gereflecteerd op de keuzes in het onderzoek, waarbij gekeken wordt naar de afbakening van 

het onderzoek en de gekozen onderzoeksmethoden. Er is veel kritiek te leveren op dit 

onderzoek, waardoor ik ook veel geleerd heb van het schrijven van deze bachelorthesis.  

 

Het eerste punt van kritiek kan worden gegeven op de afbakening van het onderzoek. Er 

wordt gekeken naar gerechtigheid en vrede in Noord Uganda en niet in heel Uganda. Nu is 

het zo dat er alleen oorlog was in Noord Uganda, maar zoals in dit onderzoek is gebleken 

heeft het regeringsleger ook een (grote) rol gespeeld in het conflict en is nationale 

verzoening ook van belang. Een beperking in dit onderzoek is dat er maar naar een deel van 

het conflict is gekeken. 

 

Voor wat betreft de onderzoeksmethoden zijn een aantal beperkingen te noemen. Het doel 

van dit onderzoek is dat het kan bijdragen aan het beter aansluiten van de interventies van 

het ICC. Echter, dit onderzoek is zo kleinschalig dat het moeilijk is om de mening van heel 

Noord Uganda weer te geven. Daarnaast zijn de interviews gedaan met de Acholi bevolking, 

de grootste etnische groep in Noord Uganda, maar dit is niet de enige etnische groep in 

Noord Uganda, die getroffen is door het LRA. Het niet betrekken van de andere etnische 

groepen is een probleem, omdat zij andere rituelen hebben dan de Acholi stam, waardoor 

bijvoorbeeld mato oput niet bekend is bij hen. Dit is een beperking, omdat mato oput één van 

de concepten is die centraal staan in dit onderzoek. Dit betekent dat in deze thesis met de 

Noord Ugandese bevolking de Acholi stam wordt bedoeld, omdat de rest buiten 

beschouwing is gelaten.  

 

Ook is het ontbreken van interviews met NGO’s zoals het Refugee Law Project en Justice 

and Reconciliation Project een punt van kritiek, omdat het twee NGO’s zijn die grootschalige 

projecten hebben gedaan in Noord Uganda, die gaan over de ervaringen die mensen 

hebben met de oorlog. Bovendien zijn deze NGO’s gevestigd in Gulu, een stad waar het 

LRA veel heeft huisgehouden. De NGO’s proberen de Noord Ugandese bevolking te 

ondersteunen en weten daardoor ook goed waar de behoefte ligt. Het spreken met 

vertegenwoordigers van deze NGO’s had een grote toevoeging aan mijn onderzoek kunnen 

zijn, omdat zij veel kunnen vertellen over hun ervaringen voor wat betreft de behoeftes en 

meningen van de Noord Ugandese bevolking.  

 

Er zijn ook beperkingen te noemen als het gaat om de tweede deelvraag; waar het 

onderzoek zich richtte op de mening van de Noord Ugandese bevolking. Er is voor het 

beantwoorden van deelvraag twee gewerkt met een vertaler, Victor Oloya. Voorafgaand aan 

mijn bezoek aan Uganda is afgesproken dat vijftien mensen zouden worden geïnterviewd en 

verschillende categorieën zouden worden aangehouden. Om een beeld te geven bij wat voor 

categorieën: een categorie was bijvoorbeeld weduwes of ouders van ontvoerde kinderen. 

Eenmaal aangekomen in Uganda ben ik er tijdens mijn veldwerk dagen vanuit gegaan dat 

mijn vertaler dit had geregeld, maar halverwege bleek dat hij niet specifiek mensen uit 

verschillende categorieën heeft uitgekozen en dat de mensen ter plaatse nog moesten 

worden gevraagd voor interviews. De representativiteit van de respondenten is hierdoor 

verminderd. De data was representatiever geweest wanneer er wel categorieën waren 

geweest, zodat er een afspiegeling zou zijn geweest van de slachtoffers van het LRA.  
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Een ander punt van kritiek voor wat betreft het werken met een vertaler is dat je geheel 

afhankelijk bent van zijn interpretatie van de vragen en de antwoorden in het interview. 

Daarnaast vatte de vertaler met wie gewerkt is voor dit onderzoek alle antwoorden samen, 

waardoor in mijn ogen veel data verloren is gegaan.  

 

Reflectie op het proces 

Het voorbereiden, onderzoeken en schrijven van dit onderzoek is een langdurig proces 

geweest dat ik de volgende keer graag anders zou doen. De overstap van het HBO naar de 

Universiteit, een ongeluk en mijn impulsiviteit, hebben ervoor gezorgd dat het proces zo lang 

heeft geduurd. Overigens ben ik wel heel blij met hoe het is gegaan en dat ik de ruimte heb 

gekregen om dit op mijn eigen manier en tempo af te kunnen maken. Het schrijven van dit 

onderzoek heeft mij de kans gegeven om mij zowel persoonlijk als professioneel te 

ontwikkelen.  

 

Vooral wat betreft het veldwerk heb ik veel nagedacht over de impact die het op mij heeft 

gehad en welke fouten ik volgens mezelf heb gemaakt. Ik had veel beter moeten 

doorvragen, ik had tegenstellingen moeten benadrukken en ik had misschien minder 

voorzichtig moeten zijn. Tegelijkertijd begrijp ik heel goed waarom ik die gevoelens had en 

het mij niet is gelukt om ‘voldoende’ door te vragen. Ik voelde me een indringer en een 

egoïst, die iets van hen nam terwijl ik hen niets kon bieden. Ondanks deze gevoelens heb ik 

er wel een bijzonder gevoel aan overgehouden en weet ik nu ook dat het misschien wat 

overweldigend is om dertien interviews in een week te doen. Ook weet ik nu dat ik het 

onderzoek doen naar zo’n onderwerp heel interessant vind, maar ik het niet wil doen als 

alleen ikzelf er iets uit kan halen. 

 

Nog iets anders, dat ik zelf opmerkelijk vond, is dat ik in mijn tijd in Uganda het idee had dat 

de uitkomsten van de interviews anders zouden zijn dan ze zijn. Ik had het idee dat de 

mensen veel negatiever waren, maar bij het coderen kwam ik erachter dat wat ze letterlijk 

zeiden lang niet zo negatief was als ik van tevoren dacht. Frustrerend was wel dat zij zichzelf 

continu tegenspraken, waardoor het lastig was om in dit onderzoek een antwoord te vinden 

op de vragen. Gelukkig ben ik gewaarschuwd voor de drang om te willen generaliseren, 

waardoor ik daar goed op heb gelet. 
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Bijlagen 

1. Overzicht respondenten  
 

Wie Waarvoor Hoe Achtergrond Respondenten 

Maria Mabinty 
Kamara 

Deelvraag 1 Telefonisch Werkzaam bij het ICC als outreach 
coördinator voor Uganda. 
Gestationeerd in Kenia 

Oriane Maillet Deelvraag 1 Telefonisch Werkzaam bij het ICC bij de afdeling 
Public Affairs. Gestationeerd in Den 
Haag 

Respondent 1 Deelvraag 2 Persoonlijk Broer vermoord door het LRA, 
gruwelijkheden zien gebeuren door 
het LRA 

Respondent 2 Deelvraag 2 Persoonlijk Ontvoerd, na één jaar ontsnapt 

Respondent 3 Deelvraag 2 Persoonlijk Ontvoerd, gruwelijkheden zien 
gebeuren door het LRA 

Respondent 4 Deelvraag 2 Persoonlijk Ontvoerd, gruwelijkheden gezien en 
ondergaan. Nog steeds fysiek last van 
de verwondingen van de oorlog 

Respondent 5 Deelvraag 2 Persoonlijk Ontvoerd, gruwelijkheden zien 
gebeuren door het LRA, vrienden 
vermoord 

Respondent 6 Deelvraag 2 Persoonlijk Ontvoerd, familie vermoord door het 
LRA 

Respondent 7 Deelvraag 2 Persoonlijk Ontvoerd, gruwelijkheden zien 
gebeuren door het LRA. Nog steeds 
fysiek last van de verwondingen van 
de oorlog 

Respondent 8 Deelvraag 2 Persoonlijk Poging door het LRA om hem te 
ontvoeren 

Respondent 9 Deelvraag 2 Persoonlijk Ontvoerd, vader vermoord door 
toedoen van het LRA 

Respondent 10 Deelvraag 2 Persoonlijk Vier broers vermoord door het LRA 

Respondent 11 Deelvraag 2 Persoonlijk Ontvoerd, gruwelijkheden aangedaan. 
Nog steeds fysiek last van de 
verwondingen van de oorlog 

Respondent 12 Deelvraag 2 Persoonlijk Vader vermoord door het LRA, veel 
gruwelijkheden zien gebeuren door 
het LRA 

Respondent 13 Deelvraag 2 Persoonlijk Ontvoerd, heeft gruwelijkheden zien 
gebeuren door het LRA 

Pauline Eloff Deelvraag 3 Persoonlijk Afgestudeerd met twee Masters: 
Internationaal recht & Oorlogsrecht 
Gewerkt bij het RLP in Noord Uganda 

Theo Hollander Deelvraag 3 Telefonisch Gepromoveerd Universiteit Utrecht 
Boek geschreven  

Lauren Gould Deelvraag 3 Persoonlijk Gepromoveerd Universiteit Utrecht  
The Global Justice Assemblage: 
International Criminal Law 
Enforcement and the Governing of the 
Northern Ugandan Conflict 
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2. Vragenlijsten interviews 

 
Deelvraag 1: Op welke wijze veronderstelt het Internationaal Strafhof ervoor te kunnen 

zorgen dat hun interventies bijdragen aan het gevoel van gerechtigheid en vrede in 

Noord Uganda? 

- What is your function within the ICC? What do you do in your daily life for the ICC? 

- What kind of work do you do in Uganda? 

- For how long now? 

International Criminal Court 

- What is the aim of this court? 

- What is your relation to peace? 

- How is the relation of the court with the nationals courts? 

Case Uganda 

- What was the reason for the ICC to interfere in Uganda? 

- What is the effect you experiences when interfering in Uganda? Then, but also now? 

- What are the problems you experienced while investigating this case, like in the 

beginning and what problems later on? 

- How do you reach the people in (Northern) Uganda? (in the communities etc.) 

- To what extent is there room for the feelings and wishes of local people of (Northern) 

Uganda? 

- In what way do you think the ICC contributes to peace in Uganda? 

- What is the biggest difference you notice when it comes to justice systems? 

- Did you do something for reconciliation? What did you do? 

- To what extent do you bring structural progress? 

Dominic Ongwen 

- What kind of reactions have you experienced when Dominic Ongwen was transferred 

to The Hague?  

- What is the current status of his trial? 

- How is the communication/outreach when it comes to the trial? What do you do to 

reach the people in the communities? 

- Is there a chance that Dominic Ongwen will be transferred back to Uganda? 

- Is he charged for all his crimes, also outside Uganda? 

- In the court, how is he seen? Victim, perpetrator? 

- In what way contributes the arrest of Dominic Ongwen to peace? 
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Deelvraag 2: How does the trial of Dominic Ongwen by the International Criminal Court 

(ICC) contributes to feelings and perceptions of justice in Northern Uganda? 

Justice 

- What is justice in Northern Uganda?  

- Which interventions can contribute  to bringing justice in Northern Uganda? 

- What do you think about the ICC in general? 

- To what extent contributes the ICC to justice in Northern Uganda? 

- What would you recommend the ICC to do with their interference in Uganda? 

Dominic Ongwen 

- What do you think about the trial of Dominic Ongwen by the ICC? 

- What should happen to Dominic Ongwen? 

Reconciliation 

- What is reconciliation in Northern Uganda? 

- What contributes to reconciliation in Northern Uganda? 

- To what extent contributes the ICC to reconciliation in Northern Uganda? 

Dominic Ongwen 

- What brings reconciliation in the case of Dominic Ongwen? 

Peace/stability 

- Is there peace in Uganda? 

- What do you see as peace in Northern Uganda?  

- What contributes to peace in Northern Uganda? 

Dominic Ongwen 

- How contributes the trial of Dominic Ongwen by the ICC to peace in Uganda? 
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Deelvraag 3: Wat voor ervaringen hebben experts met het gevoel van gerechtigheid en 

vrede bij de Noord Ugandese bevolking als het gaat om de inmenging van het 

Internationaal Strafhof? 

Lord Resistance Army 

- Wat heb je tijdens je onderzoek/veldwerk/werk te maken gehad met de LRA?  

- Wat weet je over Dominic Ongwen en wat heb je met hem te maken gehad? 

Gerechtigheid 

- Wat is gerechtigheid in Noord Uganda?  

- Wat voor interventies dragen bij aan gerechtigheid in Noord Uganda? 

- Wanneer hebben de mensen in Noord Uganda een gevoel van gerechtigheid volgens 

jou? 

ICC 

- Wat vind je van het ICC? 

- In hoeverre draagt het ICC bij aan gerechtigheid in Noord Uganda? 

- Wat weet jij over de gevoelens van de mensen in Noord Uganda als het gaat om de 

inmenging van het ICC? 

- Alternatieven voor het ICC in Noord Uganda? 

Dominic Ongwen 

- Wat vind je van de interventies van het ICC als het gaat om de case van Dominic 

Ongwen? 

- Wat moet er met Dominic Ongwen gebeuren? 

Verzoening 

- Wat is verzoening? 

- Wat is verzoening in Noord Uganda? 

- Wat voor interventies dragen bij aan verzoening in Noord Uganda? 

- In hoeverre draagt het ICC bij aan verzoening in Noord Uganda? 

- Wat zijn de alternatieven voor het komen tot verzoening in Noord Uganda? 

Dominic Ongwen 

- Wat weet jij van de gevoelens van de mensen in Noord Uganda als het gaat om 

verzoening in de case van Dominic Ongwen? 

Vrede 

- Is er vrede in (Noord) Uganda? 

- Wat is vrede in (Noord) Uganda? 

- Wat draagt bij aan vrede in (Noord) Uganda? 

- In hoeverre heeft het ICC bijgedragen in vrede in Uganda? 

Dominic Ongwen 
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- Hoe draagt de berechting door het ICC van Dominic Ongwen bij aan het gevoel van 

vrede in Noord Uganda? 
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3. Overzicht codes interviews deelvraag 2 
1 t/m 13 horizontaal zijn de dertien verschillende interviews die gehouden zijn met de Noord 

Ugandese bevolking. De 1’tjes in de tabel betekent of de code wel of niet in dat interview 

naar voren gekomen is.  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Lokale gerechtigheid              

Local court     1 1  1 1 1 1 1 1 

Local, national, ICC 1 1            

Justice = forgiveness    1 1 1 1 1 1 1 1   

Justice Kony = first 
reconciliation         1     

Reconciliation = 
forgiveness    1      1   1 

Reconciliation = mato 
oput 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Reconciliation= no 
compensation during 
war     1   1      

Reconciliation = other 
crimes, other rituals 1       1      

Reconciliation = reunite 
again 1 1 1  1  1 1 1  1 1 1 

Reconciliation Ongwen= 
mato oput 1 1  1    1 1 1 1 1 1 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

What is justice?              

Justice = fair 1 1   1 1 1  1     

Justice = national court         1 1    

Justice = no bribing   1      1   1  

Justice = seperate two 
people             1 

Justice = seperate 
wrong/right      1  1 1  1   

Justice = telling the 
truth     1  1   1 1 1  

Justice intervention = 
good agreement  1            

Justice intervention = 
reintegrate, councelling 1             

Justice intervention = 
witness + evidence   1           

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ICC Justice              

ICC interference = only 
people who were not 
forced             1 

ICC should compensate  1           1 
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ICC = continue, good 
idea 1   1  1 1     1  

ICC contribution = fair 
justice            1  

ICC contribution = 
advocate for end of war    1          

ICC = no need for trial           1  1 

ICC contribution = 
Reconciliation 1 1  1  1 1 1 1    1 

Recommendation ICC = 
mato oput     1   1 1     

Best intervention for 
ICC = reintegrate, 
councelling, 
compensation 1             

Recommendation ICC = 
come to community  1            

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Negative about ICC              

No contribution ICC to 
reconciliation   1     1   1  1 

Justice ICC = bad 
outreach to community     1  1  1 1    

Justice ICC = evidence 
fabricated   1           

Justice ICC = good, but 
not in Uganda     1        1 

Justice ICC = no 
contribution for justice 
in Uganda           1   

Justice ICC = why no 
trial government?         1     

Justice ICC = no good     1        1 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ICC Ongwen              

Justice ICC Ongwen = 
fair  1     1       

Justice ICC = Ongwen 
should be in prison 1             

Justice ICC = Ongwen 
should be trialed in 
Uganda   1  1 1   1 1    

Justice ICC = Ongwen 
was forced   1          1 

Justice ICC = no need 
for trial Ongwen           1  1 

Justice ICC = Ongwen 
back to community       1 1 1  1 1 1 
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Justice ICC = 
Forgiveness Ongwen  1 1 1 1      1   

Justice ICC Ongwen = do 
not know him      1        

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Ongwen              

Perpetrator 1 1  1 1  1  1 1  1  

Victim   1        1  1 

Victim/perpetrator = 
too difficult        1      

Ongwen safe when 
come back? 1 1          1  

Ongwen = abducted     1      1 1 1 

Ongwen = from here        1  1 1   

Real name of Ongwen     1         

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Ex soldiers LRA              

Forgives brother 1             

Skilltraining to 
reintegrate 1             

People stay away 1             

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Peace/no peace              

Peace in Uganda 1  1  1  1 1  1    

No peace in Uganda 1 1 1 1  1   1  1 1 1 

No peace because of 
land conflict        1      

No peace with 
government        1      

Trial Ongwen = brings 
peace 1             

Trial Ongwen = no 
contribution to peace   1 1 1   1  1 1  1 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Experiences 
government              

Atrocities         1     

Never forgive 
government         1     

Museveni does not like 
people of N-U             1 

Museveni does not 
accept reconciliation             1 

Museveni should 
pressure ICC             1 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Experiences Ongwen              
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Ongwen experiences: 
abducting own clan          1    

Ongwen experiences: 
heard he abducted and 
killed 1 1       1    1 

Ongwen experiences: 
not seen him 1  1 1   1  1     

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Experiences LRA              

LRA experiences: 
abducted children in N-
U 1          1   

LRA experiences: saw 
atrocities     1    1  1  1 

LRA experiences: chief        1      

LRA experiences: 
everyone is abducted             1 

LRA experiences: family 
killed 1    1 1   1 1  1  

LRA experiences: friend 
killed    1 1         

LRA experiences: 
abducted 1 1 1 1 1 1 1  1  1  1 

LRA experiences: still 
physical problems     1  1    1   

LRA experiences: 
forgives LRA      1 1    1 1 1 

LRA experiences: never 
forgive LRA         1     

LRA experiences: come 
back          1  1  

 


