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Sinds oktober 2017 vinden er in de Mozambikaanse provincie Cabo Delgado gewelddadige 
aanslagen plaats. Sinds afgelopen jaar is het aantal en het geweldsniveau van de aanslagen 
in hoog tempo toegenomen. Inmiddels vinden er bijna wekelijks aanslagen plaats waarbij 
gruwelijke methoden worden gebruikt zoals vernieling en verbranding van 
gemeenschappelijke gebouwen en woonhuizen, verminking, onthoofding en ontvoering. Tot 
voor kort waren de beweegredenen van de aanslagplegers onduidelijk maar recent hebben 
zij zich (deels) geaffilieerd aan Islamitische Staat (Islamic State Central African Province – 
ISCAP). Sinds september 2019 voert de Mozambikaanse overheid met weinig succes een 
militaire campagne tegen de aanslagplegers. Hierbij ontvingen zij bijstand van de Wagner 
Group, een Russische Private Military Contractor (PMC). Sinds begin dit jaar heeft een andere 
PMC, DAG, de taken van de Wagner Group overgenomen. De aanslagen en de militaire reactie 
van de overheid heeft tot nu toe geleidt tot meer dan 1200 doden, waaronder vele burgers, 
en maar dan 200.000 ontheemden (IDP’s).   

Cabo Delgado is de meest gemarginaliseerde provincie van Mozambique, met hoge 
(jeugd)werkloosheid, analfabetisme en ondervoeding. Georganiseerde misdaad is 
alomtegenwoordig. Vanwege de poreuze grenzen, de vele natuurlijke grondstoffen en de 
strategische ligging aan de Indische Oceaan vindt veel smokkel plaats van drugs (veelal voor 
de Europese markt), edelstenen, hout, ivoor en mensen. De centrale overheid worstelt al jaren 
met het uitoefenen van centraal gezag.  

Cabo Delgado is een prioritair gebied in de Nederlandse meerjarige landenstrategie voor 
Mozambique. Nederlandse OS-programma’s in de provincie richten zich op water, 
voedselzekerheid, gezondheidszorg, jeugdwerkgelegenheid en private sector ontwikkeling. 
Door de slechte veiligheidssituatie staan deze programma’s onder druk. 

De provincie werd in april 2019 hard geraakt door cycloon Kenneth. Vanwege 
klimaatverandering heeft Cabo Delgado steeds vaker te maken met ongecontroleerde 
overstromingen tijdens het regenseizoen. De overstromingen en de verslechterde 
veiligheidssituatie verergeren de verspreiding van ziektes en vertragen de noodhulp die nog 
steeds hoognodig is. 

Tot slot zijn er in 2010 voor de kust van Cabo Delgado omvangrijke gasreserves gevonden, en 
is begonnen met de aanleg van productiefaciliteiten. Diverse internationale bedrijven 
(waaronder ook Nederlandse) hebben belangen in het gebied. 

De internationale gemeenschap, inclusief Nederland, maakt zich grote zorgen over de 
ontwikkelingen in Cabo Delgado. De Nederlandse ambassade in Maputo heeft als doel de 
stabiliteit in de provincie terug te brengen en bij te dragen aan de veiligheid van de lokale 
gemeenschap zodat ontwikkelingsprogramma’s doorgang kunnen (blijven) vinden en 
humanitaire hulp geleverd kan worden. Vanwege het regionale karakter van het probleem 
(grensoverschrijdende beweging van strijders, affiliatie van de aanslagplegers met ISCAP, 
betrokkenheid van een Zuid-Afrikaanse PMC en economische en veiligheidsbelangen van 
buurlanden Mozambique) werkt de ambassade in Mozambique nauw samen met de 
Nederlandse ambassades in Zuid-Afrika, Zimbabwe en Tanzania. Vanwege de complexiteit 
van de situatie in Cabo Delgado roepen bovengenoemde ambassades en de directie Afrika 
van het Ministerie van Buitenlandse Zaken de hulp in van de West Wing bij het volgende 
vraagstuk:  

 
Hoe kunnen de Nederlandse ambassades in Mozambique, Zimbabwe, Zuid-Afrika en 
Tanzania bijdragen aan het terugbrengen van de stabiliteit en veiligheid in de Noordelijke 
provincie Cabo Delgado in Mozambique? 


