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Aflevering 2: Hoe Covid de wereld verandert
Met Michiel Servaes en Tineke Ceelen
De Covid-19 crisis brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Het zal onze wereld en ons werk sterk
beïnvloeden. Dat geldt zeer zeker ook voor de humanitaire sector. Op dinsdag 19 mei praatte het Covid Café
met Michiel Servaes (directeur Oxfam Novib) en Tineke Ceelen (directeur Stichting Vluchteling) over de
invloed van de Covid-crisis op onze wereld en het humanitaire werk.
Beiden deelden hun zorgen dat de corona crisis de meest kwetsbaren over de hele wereld het hardste raakt.
De testcapaciteit in veel landen ontbreekt, net als de betrouwbaarheid van de rapportagesystemen. Covid
wordt helaas ook voor politieke doelen gebruikt, bijvoorbeeld door de ernst ervan te verbloemen.
Tegenover de officiële cijfers staan bijvoorbeeld verhalen van graf-gravers die het veel drukker hebben (in
Mogadishu), of over de plotselinge “onverklaarbare” sterfte van veel ouderen.
Tegelijkertijd zijn er de neveneffecten van de lockdowns, die voor nieuwe economische, sociale en
gezondheidsrisico’s zorgen. Met de ene crisis wordt de volgende alweer gecreëerd. Er is een gebrek aan
mondiaal leiderschap en mondiale acties. Ook al tijdens deze crisis moeten discussies over hoe politieke,
economische en maatschappelijke systemen nadelig uitpakken voor de kwetsbaren in de samenleving –
Michiel noemt deze ‘systeemdiscussies’ – gevoerd worden, om structurele veranderingen teweeg te
brengen. Het is bijvoorbeeld heel pijnlijk hoe de situatie op de Griekse eilanden nu is, en dat er brede steun
in Nederland is voor opvang van alleenreizende minderjarige asielzoekers, maar dat de Nederlandse regering
nog steeds zijn verantwoordelijkheid niet neemt. Ook in andere situaties wordt de pandemie gebruikt als
dekmantel voor ernstige mensenrechtenschendingen, zoals bij de verkiezingen in Burundi, de situatie in
Brazilië, et cetera.
Volgens Michiel Servaes zou de Nederlandse regering beter moeten laten zien dat zij bereid is internationaal
verantwoordelijkheid te nemen. De tegenstelling met de financiële crisis van 2008 is groot, waar de overheid
toen zo snel mogelijk een plek aan tafel wilde krijgen bij internationale overlegorganen om mee te praten.
Tineke Ceelen is het hiermee eens en benoemd ook nog eens dat de politiek hier ook niet toe gedwongen
wordt, dat er in de media ook weinig te lezen is over de invloed van de crisis op de rest van de wereld.
Michiel benadrukt dat hij begrijpt dat veel mensen de handen vol hebben aan hun eigen directe omgeving
en dat dit het moeilijker maakt om solidariteit met de rest van de wereld te tonen. Tegelijkertijd laat deze
crisis ook zien hoe zeer de wereld met elkaar verbonden is. Solidariteit is ook in ons eigen belang. Ook
politiek is er veel potentie, bijvoorbeeld om de duurzaamheidsgedachte nu verder vooruit te duwen. Nu is
dus de kans om een nieuwe generatie politici, ook internationaal, naar voren te schuiven die deze
systeemverandering kan trekken.
Afsluitend noemden beiden nog dé les die we uit deze crisis moeten leren. Tineke: Opnieuw zijn de
allerarmsten, de meest kwetsbaren het haasje. Opnieuw gaan zij de hoogste prijs betalen, en dat is
onacceptabel. We zouden nu met zijn allen om hen heen moeten gaan staan en hen beschermen. Michiel:
Vanuit de kansen gedacht, er wordt al jaren gesproken over lokalisering van (nood-)hulp, met wisselende
successen. Door de coronacrisis zijn wij nog meer aangewezen op onze lokale kantoren en partners voor het
humanitaire werk, dit kan een grote kans zijn om die lokaliseringsagenda naar voren te duwen. In dit soort
situaties kun je namelijk alleen sterk en efficiënt optreden als je luistert naar, samenwerkt met, en macht
verschuift naar lokale actoren en organisaties.
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Episode 2: How Covid changes the world
With Michiel Servaes en Tineke Ceelen
The Covid-19 crisis is posing a challenge to the world in unprecedented ways and it is influencing our daily
lives. It will most definitely also change our work in the humanitarian sector. On Tuesday, May 19, the KUNO
Covid Café hosted a discussion with Michiel Servaes (director Oxfam Novib ) and Tineke Ceelen (director
Dutch Refugee Foundation) about the influence of the Covid crisis on our world and the humanitarian sector.
Both shared their concern that the corona crisis is hitting the most vulnerable people around the world the
hardest. Testing capacity is lacking in many countries, as is the reliability of reporting systems. Unfortunately,
the Covid crisis is also used for political purposes, for example to disguise the crisis’ severity. In contrast to
the official figures, for example, there are stories of grave diggers who have much more work (Mogadishu),
or about the sudden death of many elderly people.
At the same time, there are the side-effects of lockdowns, which create new economic, social and health
risks. With one crisis, the next one is already being created. There is a lack of global leadership and global
action. Even during this crisis, discussions need to be held about how political, economic and social systems
affect the vulnerable people in a society - Michiel calls these 'system discussions' - in order to bring about
structural changes. For example, it is very painful to see the situation on the Greek islands now, and that
there are all kinds of (local) initiatives ready to welcome the asylum seekers to come to the Netherlands, but
that the Dutch government is still not taking its responsibility. In other situations, too, the pandemic is being
used as a cover for serious human rights violations, such as with regard to the elections in Burundi and the
situation in Brazil, etc.
According to Michiel Servaes, the Dutch government should demonstrate better that it is prepared to take
international responsibility. This contrasts sharply with the financial crisis of 2008, where the government
wanted to get a place at the table of international consultative bodies to join the discussions as soon as
possible. Tineke Ceelen agrees with this but also states that political leaders are not yet forced to take
action, that there is little to read in the media about the influence of the crisis on the rest of the world.
Michiel emphasizes that he understands that many people are first thinking about their own immediate
environment and that this makes it more difficult to show solidarity with the rest of the world. At the same
time, this crisis also shows how much the world is interconnected. Solidarity is also in our own interest.
Politically now is also an opportunity to push the idea of sustainability forward. So now is the opportunity to
put forward a new generation of politicians, also internationally, who can pull this systemic change forward.
In conclusion, they both mentioned the lesson we must learn from this crisis. Tineke: Once again, the
poorest, the most vulnerable are going to pay the highest price, and that is unacceptable. We should all
stand around them now and protect them. Michiel: Thinking in terms of possibilities, there has been talk
about localization (of humanitarian aid) for years now, with varying successes. This crisis makes us even
more dependent on local offices and partners for humanitarian work, this can be a great opportunity to push
the localization agenda forward. In situations like this, you can only act strongly and efficiently if you listen
to, collaborate with, and shift power to local actors and organisations.

