Voorbeeld ACT/BCT
Algemene Crisis Toestand
Agosti-Pwani, een land in Afrika ter grootte van tweemaal Nederland, bestaat voor
tweederde uit ondoordringbare jungle. De hoofdstad Reebok telt ongeveer een kwart
miljoen inwoners.
In het zuiden grenst
Agosti-Pwani aan de
Indische Oceaan.
Buurlanden zijn
Tanzania, Somalië,
Oeganda en Ethiopië.
Het klimaat is extreem
warm en vochtig,
buiten de jungle is het
terrein kurkdroog.
De natuurlijke
grondstof is bauxiet. Dit
is het belangrijkste
exportproduct van
Agosti-Pwani.
De belangrijkste
bevolkingsgroepen zijn
de Kolombidoj (23%)
en de Falkoj (59%).
De Falkoj zijn al
decennialang aan de
macht. Op velerlei
terreinen (economie,
leger, politiek).
Verharde wegen zijn er alleen in en rond Reebok. Het nationaal inkomen wordt verdiend
met de export van bauxiet. Het toerisme is onbetekenend.
Sinds 2001, toen de Agosti-Pwanise dictator Buku Jr. gewapenderwijs aan de macht
kwam, zijn de spanningen met de Kolombidoj opgelopen. Buku Jr. is afkomstig uit de
gelederen van de Falkoj.

Elke overeenkomst met bestaande personen, gebeurtenissen, plaatsen of entiteiten berust op louter toeval.

Voorbeeld ACT/BCT
Bijzondere Crisis Toestand
Sinds een jaar vinden er bijna dagelijks geweldsuitbarstingen plaats, ‘s nachts
schietincidenten. De Kolombidoj beschuldigen de Falkoj van etnische zuiveringen.
Drie maanden geleden heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een resolutie
aangenomen waarin beide bevolkingsgroepen is opgeroepen geweld af te zweren en
samen te werken aan een vreedzame oplossing.
Vorige maand is dictator Buku Jr. bij een bomaanslag levensgevaarlijk gewond geraakt.
In Reebok is sindsdien de avondklok van kracht. Agosti-Pwanise elitetroepen beheersen
het straatbeeld.
Twee weken geleden heeft de VN-Veiligheidsraad een interventiemacht met offensief
mandaat per direct laten ingrijpen: de United Nations Protection Force in Agosti-Pwani
(UNPFAP). Lead nation is Frankrijk, troop contributing nations zijn Duitsland, Nederland,
België, Portugal, Turkije en enkele landen van de Afrikaanse Unie (AU).
HQ-UNPFAP is, met VN-mandaat, ontplooid door het High Readiness Headquarter
Eurocorps. Force Commander UNPFAP is C-Eurocorps (COMEC), een Duitse generaal.
De Nederlandse troepen die tot de UNPFAP behoren zijn generieke
pantserinfanteriebataljons.
Uit vrees voor
represailles heeft de
UNPFAP Buku Jr. als
detainee op een
geheime locatie
vastgezet.
Sinds vorige week
vinden in een
constructieve sfeer
vredesonderhandelingen
plaats over een
herverdeling van de
macht in Agosti-Pwani.
De UNPFAP, met zijn
hoofdkwartier zuidelijk
van Reebok, heeft een
perimeter van 50 mijl
rond de hoofdstad
uitgeroepen tot
gedemilitariseerd
gebied.
Bij checkpoints wordt alle in- en uitgaand verkeer gecontroleerd, maar de UNPFAP slaagt
er vooralsnog niet in het straatbeeld te beheersen.
Hoewel beide partijen hun wapens moeten inleveren en democratische verkiezingen zijn
uitgeschreven, ondermijnen de Falkoj het vredesproces heimelijk – vooral buiten de
perimeter en ’s nachts. Tot slot blijven de Falkoj systematisch de UNPFAP frustreren met
het oprichten van illegale checkpoints en het intimideren van de Kolombidoj.

Elke overeenkomst met bestaande personen, gebeurtenissen, plaatsen of entiteiten berust op louter toeval.

