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De bevolkingen van zo’n vijftig landen zijn 
de afgelopen jaren slachtoffer geweest 
van oorlog, genocide, hongersnood. 
Humanitaire hulp – neutraal, onpartijdig en 
onafhankelijk – wordt dan beschouwd als 
een menselijke plicht. Nog nooit waren er zo 
veel hulporganisaties als tegenwoordig. Een 
karavaan van NGO’s, met in hun voetspoor 
popsterren, acteurs, politici en journalisten, 
trekt over de planeet, van crisisgebied naar 
oorlogszone. 
De humanitaire hulpverlening is een 
industrie geworden, waarin organisaties 
met elkaar strijden om een zo groot 
mogelijk aandeel. Miljarden euro’s per jaar 
gaan erin om. Van duizend organisaties 
per crisis kijken we niet meer op. En ze 
gaan door met helpen, ook als strijdende 
partijen hun geld en goederen rechtstreeks 
laten verdwijnen in de oorlogskassen. 
Waarom krijgen sommige landen hulp 
met bakken tegelijk, terwijl andere het 
moeten doen met de restjes? Waarom zijn 
de resultaten vaak zo schamel? Waarom 
worden de hulporganisaties maar zo 
zelden ter verantwoording geroepen? 
Waar houden humanitaire beginselen 
op ethisch te zijn? In De crisiskaravaan 

analyseert Linda Polman op even trefzekere 
als onthutsende wijze de zin en de 
moraal van de internationale humanitaire 
hulpverlening. 
Stel. U krijgt een telefoontje van de Nazi’s. 
U mag hulp naar de concentratiekampen 
komen brengen, maar de kampleiding 
bepaalt hoeveel daarvan naar het 
eigen personeel en hoeveel naar de 
gevangenen gaat. Wat doet u? Met 
die confronterende vraag zet Linda 
Polman al in het eerste hoofdstuk van 
De crisiskaravaan het dilemma van 
hulpverlening in conflictgebieden neer. 
De vraag of humanitaire organisaties 
neutraal moeten blijven of weggaan als hun 
hulp misbruikt wordt, is volgens Polman 
actueler dan ooit nu veruit de meeste 
slachtoffers van oorlogen burgers zijn. Van 
ons diepgewortelde verlangen om goed 
te doen, worden de ontvangers van hulp 
lang niet altijd beter. De vraag waarover 



Florence Nightingale en Henri Dunant al 
in 1859 debatteerden is nog steeds aan 
de orde: schiet hulp het doel voorbij als 
oorlogvoerende partijen er hun voordeel 
mee doen? 
De hulpindustrie is uitgegroeid tot de 
vijfde economie ter wereld en werkt zoals 
een markt van vraag en aanbod. Wat te 
doen als de concurrentie tussen NGO’s 
zo groot wordt, dat het eigenbelang de 
hulpverlening in de weg staat? 
In de 


