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Is de ontdekking van olie in Oeganda een kans of een vloek? 
 

Samenvatting  
 
Sinds er in 2006 commerciële olievoorraden ontdekt werden in Oeganda, hebben de talrijke 
winningsactiviteiten grote sociale impact gehad. Oeganda is nog steeds een van de armste landen 
ter wereld en heeft ontwikkelingskansen nodig om aan de extreme armoede te ontsnappen. In dit 
proefschrift heb ik besproken hoe de opkomende olie-industrie in Oeganda een kans kan zijn als 
deze goed wordt gemanaged, maar hoe deze ook een ‘grondstoffenvloek’, ‘Hollandse ziekte’ of 
‘Nigerian Disease’ kan blijken als deze slecht wordt gemanaged. Ik heb me gebogen over de 
gevolgen voor de conflicten en de sociale ontwikkelingen in Oeganda. De onderzoeksvraag die 
in dit proefschrift wordt onderzocht luidt: In welke mate en onder welke voorwaarden leidt de 
exploitatie van natuurlijke hulpbronnen tot een grondstoffenvloek? Om deze brede vraag te 
kunnen beantwoorden, heb ik de opkomende olie- en gasindustrie in Oeganda onder de loep 
genomen aan de hand van een aantal deelvragen:  

1) Wat is de ‘grondstoffenvloek’?  
2) Wat zijn de potentiële voordelen van het winnen van grondstoffen (met name olie) in 

Oeganda?  
3) Wat zijn de mogelijke negatieve gevolgen van het winnen van grondstoffen?  
4) Hoe kunnen de mogelijke negatieve gevolgen beter worden gemanaged om ervoor te 

zorgen dat ze zich minder snel zullen voordoen of minder impact zullen hebben?  
5) Hoe kunnen de potentiële voordelen van het winnen van grondstoffen worden 

gegarandeerd en hoe kunnen ze nog worden uitgebreid?  
6) Wat zijn de belangrijkste sociaaleconomische en politieke aspecten (waaronder het gevaar 

van conflicten) in de context van Oeganda en het Grote Merengebied, en van de 
ontwikkeling van hulpbronnen in het algemeen en van olie in het bijzonder? 

 
Ik heb een reeks kwalitatieve technieken voor gegevensverzameling gebruikt, waaronder diepte-
interviews, focusgroepgesprekken en observaties in het veld, en ik heb relevante secundaire 
bronnen bestudeerd. Ik heb me hoofdzakelijk gericht op zes onderwerpen. Eerst heb ik de 
groeiende sociale spanningen en conflicten onderzocht die in verband worden gebracht met de 
olie-exploratie en -winning in Oeganda. Daarbij heb ik geanalyseerd hoe gemeenschappen en 
andere groepen binnen de samenleving zijn beïnvloed door de inbreuken die de zoektocht naar 
olie op allerlei vlakken met zich meebracht. Ik heb de verschillende mechanismen en interventies 
onderzocht die zijn ingezet om deze spanningen aan te pakken. Aangezien er nog steeds behoefte 
is aan meer land om tegemoet te komen aan de stijgende vraag naar olie- en gasinfrastructuur, 
zou het verstandig zijn om tot een duidelijke beschrijving van de potentiële omvang van de 
verplaatsing van de bevolking te komen, en duidelijke informatie te verschaffen over de 
compensatie en plannen voor het herstel van het levensonderhoud. In het hervestigingsactieplan 
dient een goed gecommuniceerde compensatieregeling te worden opgenomen voor al diegenen 
die mogelijk en daadwerkelijk schade lijden door het project.  
 
In hoofdstuk 2 heb ik gekeken naar de huidige en toekomstige gevolgen van de oliehausse voor 
het levensonderhoud van de lokale bevolking in de regio Albertine Graben in Oeganda. Ik heb 
een aantal uitdagingen onderzocht die in verband worden gebracht met de ontwikkeling van de 
oliereserves in de regio Albertine Graben. Door de oliewinning hebben veel mensen moeten 
verhuizen en dit heeft veel rancune gewekt, vooral vanwege de ontoereikende wijze waarop de 
hervestigings- en compensatieregelingen zijn uitgevoerd. De oliewinning heeft grote sociale 
impact, zowel in positieve als in negatieve zin, en heeft de bestaande conflicten, angst en 
onzekerheid aangewakkerd. De omvang van deze onrust heeft ertoe geleid dat sommige inwoners 
de regering voor de rechter hebben gedaagd om een eerlijke vergoeding te eisen. Er zijn ook 
mensen vermoord vanwege conflicten over het gebruik van het land als gevolg van de 
oliewinning. Olieproductie kan in principe voordelen opleveren voor het land en de regio, maar 
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een groot infrastructuurproject waar veel grond voor nodig is, heeft altijd gevolgen voor de 
mensen die er wonen. Niettemin kan de schade tot een minimum worden beperkt als de 
hervestiging goed geregeld wordt en alle sociale gevolgen naar behoren worden aangepakt. Als 
ontheemde bevolkingsgroepen ruimhartig worden ondersteund, is het mogelijk om een resultaat 
te bereiken dat gunstig is voor beide partijen. In plaats van de rechtszaken, moorden, sociale 
schade en het verzet tegen het project die in Oeganda aan de orde van de dag zijn, zou het mogelijk 
moeten zijn om vreedzame oplossingen te vinden, waarbij alle betrokkenen meeprofiteren en dit 
project van nationaal belang efficiënt uitgevoerd kan worden. 
 
In hoofdstuk 3 heb ik onderzocht hoe rent-seeking (‘de jacht op politieke rente’) is uitgelopen op 
een lokale grondstoffenvloek en sociaal conflicten op gemeenschapsniveau in de regio Albertine 
Graben. Ik heb ook de verschijningsvormen van de lokale grondstoffenvloek geanalyseerd en 
besproken wat de gevolgen zijn voor de lokale gemeenschappen, en hoe deze praktijken de 
potentiële voordelen van het project voor de gemeenschappen ondermijnen. In het onderzoek 
wordt deze rent-seeking – waaronder uitgekiende landroof, corruptie en omkoping, oneerlijke 
vergoedingspercentages en speculatie – in kaart gebracht en zijn de gevolgen hiervan voor de 
verschillende spelers besproken. De ontdekking van natuurlijke hulpbronnen maakt kwesties als 
zwak bestuur, corruptie en clièntelisme complexer. Ik wilde vooral inzicht krijgen in de manier 
waarop deze praktijken van rent-seeking de potentiële voordelen van de oliewinning voor de 
lokale gemeenschappen ondermijnen, om zo te kunnen bepalen hoe de grondstoffenvloek zou 
kunnen worden vermeden. Ik heb ook onderzocht hoe de oliewinning een reeks sociale problemen 
met zich mee heeft gebracht, waaronder landroof, grondschaarste en fragmentatie, 
voedselonzekerheid, corruptie en etnische polarisatie. Deze uitkomsten zijn door de lokale 
bevolking geïnterpreteerd als een lokale grondstoffenvloek en hebben geleid tot sociale conflicten 
binnen de lokale gemeenschappen. Deze praktijken, die volgens de lokale bevolking niet 
voorkwamen voordat de olie werd ontdekt, zullen de potentiële voordelen van de exploitatie van 
olie en gas waarschijnlijk ondermijnen. Ik analyseerde ook hoe de grondstoffenvloek zich 
manifesteerde in verlies van eigendom, economische ontheemding en ontwrichting van de 
gemeenschap. Ik heb onderzocht hoe de lokale grondstoffenvloek leidt tot sociale conflicten op 
lokaal niveau. Er zijn conflicten tussen de verschillende spelers, zoals de centrale en lokale 
overheden, het vorstendom Bunyoro en de centrale overheid, de lokale gemeenschappen en de 
lokale overheid, en binnen de gemeenschappen. De onenigheid die hiervan het gevolg is, is 
nadelig is voor de toekomstige groei van de olie- en gasindustrie en voor Oeganda als geheel. Ik 
heb vastgesteld dat rent-seeking allerlei vormen kan aannemen. De lokale grondstoffenvloek is 
zichtbaar in de landroof, de ontheemding van mensen, de vernietiging van hun eigendommen 
wanneer hun grond is aangekocht voor de projectinfrastructuur, ontoereikende of vertraagde 
betaling van compensatie, veranderingen in de landbouwproductie die leiden tot lokale 
voedseltekorten en zo de sociale spanningen verergeren, en conflicten tussen de lokale 
gemeenschappen.  
 
In hoofdstuk 4 heb ik de sociale gevolgen van de aankoop van land voor enkele grote projecten 
in verband met de olie- en gaswinning in Oeganda beoordeeld. Ik betoogde dat het winnen van 
olie en gas niet mag leiden tot een grondstoffenvloek, maar dat Oeganda en andere arme landen 
in Afrika die rijk zijn aan grondstoffen ervoor zouden moeten zorgen dat de negatieve gevolgen 
van de exploitatie van grondstoffen, en met name van de aankoop van land, uitputtend worden 
aangepakt, aansluitend bij internationale best practices. Deze projecten hebben grote potentiële 
en feitelijke sociale gevolgen voor de lokale gemeenschappen, bijvoorbeeld in de zin van 
toegenomen armoede, de omschakeling van landbouwgrond naar industriële bestemmingen 
waardoor de voedselonzekerheid toeneemt, de inflatie van de kosten van goederen en diensten, 
ontregeling van de gemeenschap en ontwrichting van het leven en het levensonderhoud van de 
mensen. De lokale bevolking beschouwt de toestroom van immigranten als een bedreiging voor 
hun voortbestaan vanwege de toegenomen concurrentie om de beperkte arbeidsmogelijkheden. 
De meeste grond is gemeenschappelijk bezit. Geconfronteerd met het vooruitzicht dat hun grond 
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verkocht of onteigend zal worden, ontstaan er binnen de gemeenschappen spanningen over 
manieren om de grond voldoende intact te houden voor een levensvatbare landbouwproductie, en 
over manieren waarop de lokale gemeenschappen kunnen profiteren van mogelijke kansen. Een 
andere uitdaging is het gebruik van de opbrengst van de verkoop. Vrouwen kunnen nog steeds 
geen land bezitten en dat is reden tot zorg is als het gaat om eerlijke compensatie en hun 
toekomstige levensonderhoud. In de meeste gevallen is hun situatie verslechterd door de aankoop 
van land voor de oliewinning in Oeganda. Een positief aspect is het feit dat deze projecten 
werkgelegenheid hebben gecreëerd voor mensen met de juiste kwalificaties, hoewel niet iedereen 
die gekwalificeerd is, in dienst genomen kan worden. De nieuwe wegen, die lokaal de ‘oliewegen’ 
worden genoemd, hebben de bereikbaarheid van en binnen de regio sterk verbeterd. Het 
toegenomen verkeer van goederen en personen heeft veel zaken gemakkelijker en goedkoper 
gemaakt, al is hierdoor ook de immigratie toegenomen.  
 
In hoofdstuk 5 heb ik de uitdagingen op bestuurlijk gebied onderzocht die samenhangen met de 
ontwikkeling van de resource funded infrastructure (RFI) in Afrika ten zuiden van de Sahara 
door te kijken naar vier megaprojecten in Oeganda die worden gefinancierd en gebouwd door 
Chinese bedrijven. Ik heb me gebogen over de vraag of deze projecten zullen bijdragen aan 
positieve sociaal-economische ontwikkelingen of eerder een indicatie zijn van de gevolgen van 
de grondstoffenvloek. Ik heb de potentiële voordelen en financiële implicaties van elk project 
geanalyseerd. Het ging hierbij om de snelweg van Kampala naar Entebbe, de Karuma 
Waterkrachtcentrale, de Isimba Waterkrachtcentrale en de standaard spoorlijn van Malaba naar 
Kampala. Hoewel RFI-regelingen door sommige commentatoren positief worden beoordeeld, 
zijn anderen (vooral lokale handelaars en aannemers) van mening dat deze overeenkomsten 
ondoorzichtig zijn, onhoudbare schulden creëren, de belangen van China boven die van het 
lenende land stellen, de werkloosheid verhogen, oneerlijk concurreren met lokale bedrijven, 
corrupte praktijken in de hand werken om contracten binnen te halen, slechte 
werkomstandigheden creëren en resulteren in ondermaatse bouwwerkzaamheden. Toch ben ik tot 
de conclusie gekomen dat Oeganda en andere Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara over 
het algemeen hebben geprofiteerd van de door China gefinancierde en gebouwde infrastructuur, 
ook al zijn er verschillende problemen. Het gevaar van mythevorming is groter dan dat van een 
schuldenval. Om te zorgen dat iedereen profiteert van de situatie, moeten nationale overheden en 
Chinese bedrijven de internationale normen en praktijken in acht nemen met betrekking tot de 
beoordeling en het beheer van milieu- en sociale effecten, en met betrekking tot mensenrechten, 
regelingen voor het delen van voordelen, en een behoorlijke aanpak van de herhuisvesting. 
 
In hoofdstuk 6 heb ik onderzocht wat de sociale gevolgen en de impact op het levensonderhoud 
zijn van het Oegandese deel van de voorgestelde East African Crude Oil Pipeline (EACOP). De 
EACOP Pipeline, die naar verwachting in totaal meer dan 3,5 miljard dollar zal kosten, zal ruwe 
olie vervoeren van Hoima in de Oegandese regio Albertine-Graben naar Tanga in Tanzania, een 
afstand van 1443 km. Hoewel de bouw nog niet is begonnen, hebben de routeplanning en de 
aankoop van land voor de pijpleiding begin 2020 veel milieu- en sociale gevolgen gehad, 
waaronder verplaatsing van de bevolking, herhuisvesting, economische verplaatsing, betwiste 
waardebepalingen, vertraagde compensatie, verstoring van het levensonderhoud, 
voedselonzekerheid, onzekerheid en angst. Wanneer het project van start gaat, zijn potentiële 
voordelen onder meer kansen op het gebied van werkgelegenheid (hoewel het daarbij vaak om 
kortetermijnwerkgelegenheid zal gaan), verbeterde infrastructuur en toegankelijkheid, en olie-
inkomsten voor het land. Tot nu toe hebben de vertragingen in het project misschien wel de 
grootste impact gehad, omdat daardoor de onrust en de impact op het levensonderhoud zijn 
toegenomen. Er bestaat verwarring over de betekenis en de uitvoering van de ‘cut-off date’, een 
mechanisme dat bedoeld is om projectontwikkelaars te vrijwaren van opportunistisch gedrag van 
de getroffen mensen. Om de publieke acceptatie te herstellen, heb ik de aanbeveling gedaan dat 
partijen meer aandacht moeten besteden aan het aanpakken van de negatieve effecten en het 
vergroten van de voordelen van het project. Verder betoog ik dat er in de internationale normen 
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en procedures die bij de aankoop van grond voor projecten worden toegepast, meer aandacht moet 
worden besteed aan de wijze waarop de cut-off date aan de lokale gemeenschappen wordt 
gecommuniceerd, vooral met betrekking tot de impact die dit heeft op de landbouw voor eigen 
gebruik. 
 
Oeganda maakt zich op om rond 2025 de eerste olie uit de grond te halen. In het licht daarvan 
concludeerde ik dat Oeganda en andere arme landen die rijk zijn aan grondstoffen ervoor moeten 
zorgen dat alle negatieve gevolgen van de ontwikkelingen op het gebied van natuurlijke 
grondstoffen worden aangepakt en dat alle kansen voor het delen van voordelen naar behoren 
worden overwogen en doorgevoerd om te voorkomen dat de exploitatie en winning van 
natuurlijke hulpbronnen zal uitmonden in de paradox van de grondstoffenvloek. 
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