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Geachte heer Bergsma,
Veel dank voor uw brief van 17 mei ji. waarin u namens War Child waardering
uitspreekt voor het Nederlandse initiatief om te zorgen voor meer aandacht voor
geestelijke gezondheid en psychosociale steun in de internationale noodhulp.
Mental Health and Psychosocial Support (MHPSS) zou integraal onderdeel moeten
zijn van humanitaire hulpverlening. Kinderen, vrouwen en mannen die door
oorlog, conflict of crisis zijn getroffen hebben in veel gevallen maatschappelijke en
psychosociale hulp nodig om hun ervaringen te kunnen verwerken zodat ze hun
leven weer kunnen oppakken. Dit gebeurt echter nog te weinig.
Het Nederlandse initiatief richt zich daarom op het verbreden van politieke steun
voor dit onderwerp, op daadwerkelijke integratie van MHPSS in humanitaire
coördinatie en responsmechanismen en op het aanboren van structurele
financiering daarvoor.
Deze thema’s staan centraal bij de internationale MHPSS-conferentie op 7 en 8
oktober aanstaande in Amsterdam.
Naar aanleiding van het eerste punt in uw brief streven we er inderdaad naar dat
vertegenwoordigers van regeringen, hulp- en andere organisaties zich aan dit
onderwerp committeren en er zelf én gezamenlijk actie op ondernemen. Ik zal
daarbij overigens nu niet het initiatief nemen tot een internationaal MHPSS-fonds
zoals u in uw brief voorstelt.
—

-

Het Nederlandse beleid voor humanitaire hulp en diplomatie kenmerkt zich door
een holistische benadering waarin adequate aandacht is voor acute noodhulp,
waaronder ook voor psychosociale steun. Het budget koppelen we echter niet aan
specifieke thema’s. Noden variëren per crisis. Ze verschillen door de aard van de
ramp en door de behoeften van getroffenen. De keus inzake wat op welke plek en
in welke mate nodig is laten we over aan de professionele organisaties en mensen
die zich met de respons bezighouden. We kiezen daarom heel bewust voor flexibel
in te zetten zogenoemde ‘ongeoormerkte’ financiering voor meerdere jaren
van vertrouwde en betrouwbare partners: VN-organisaties, het Rode Kruis en de
Dutch Relief Alliance, waarbij ook War Child is aangesloten.
-

—

Ik wil mij er echter wel zeker van stellen dat humanitaire organisaties de
noodzaak van geestelijke gezondheid en psychosociale steun zien, hierop actie
nemen en dit onderdeel maken van de humanitaire respons plannen. Hierover ben
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ik met hen in gesprek en waar nodig zal Nederland specifieke acties steunen om
dat mogelijk te maken. Zo werk ik op dit moment samen met UNICEF en de WHO
aan een aantal specifieke activiteiten die bijdragen aan het versterken van de
kennis en capaciteit van hulpverleners op het gebied van geestelijke gezondheid
en psychosociale zorg.
Een cruciale voorwaarde voor een concreet vervolg van de MHPSS-conferentie in
oktober is dat we erin slagen op internationaal niveau politiek draagvlak en
commitment te genereren. Het is goed daarbij op uw steun en medewerking te
kunnen rekenen. In de aanloop naar de conferentie werken War Child en dit
ministerie al goed samen. Uw organisatie is bovendien nauw betrokken bij de
uitwerking van specifieke programmaonderdelen.
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Dit verdient waardering. Net als de voortrekkersrol die War Child sinds de
oprichting in 1995 speelt op het vlak van MHPSS in crisissituaties. Dan gaat het
zowel om de agendering als de concrete hulpprogramma’s die uw organisatie
soms mede met steun van dit ministerie heeft uitgevoerd en ook vandaag
uitvoert.
—

-
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