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VOOR EEN DUURZAME WERELD

Wanneer eindelijk 
mensenrechten voor 
vrouwen?

V erborgen, gesluierd, verkracht, geslagen of eenvoudigweg 
genegeerd, publiek of professioneel benadeeld: al deze stigmata 
van minderwaardigheid en haar gevolgen die door vrouwen worden 

gedragen lijken zo “gewoon” dat we ze soms niet eens meer opmerken. 
Omdat ze als normaal worden beschouwd. Maar beelden we ons even een 
wereld in waar gelijkheid tussen mannen en vrouwen wel degelijk bestaat… De 
bevolkingsgroei zou ongetwijfeld minder exponentieel zijn, de oorlogen minder 
wreed, het voedsel voor de gezinnen overvloediger (40% van de producenten 
zijn vrouwen), de kinderen zouden er beter gevoed, verzorgd en onderwezen 
worden: een zweem van ontwikkeling? De vrouwen zijn immers de moeders, 
echtgenotes, zussen … en zoals men al te vaak vergeet kunnen ze ook 
belangrijke politieke en economische actoren zijn. Op voorwaarde dat ze hun 
eigen macht mogen verwerven (empowerment). 

Gender in België? Het thema lijkt niet zoveel mensen aan te spreken, voor 
zover in het Westen gendergelijkheid lijkt te zijn bereikt. Het is natuurlijk zo dat 
de tijd van onze grootmoeders, waarin een vrouw met heel haar wezen aan 
haar man toebehoorde, ver achter ons ligt. In beginsel zijn de wetten niet meer 
discriminerend … Maar zowat overal blijven de wetten van de maatschappij 
mannelijk, gedicteerd door mannen (politieke meerderheid) voor mannen. Wist 
u dat bij ons slechts 24% van de personen die in de media worden genoemd 
vrouwen zijn en dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen nog steeds een 
pijnlijke realiteit is? Het genderprobleem is dus universeel.

“Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren”, artikel 
1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is het meest 
fundamentele artikel dat iedereen eraan herinnert dat gelijkheid de basis is. 
Wordt het dan geen tijd dat vrouwen deze elementaire gelijkheid bereiken? 
Dit jaar vieren we “Peking +20”. Deze historische conferentie die het concept 
gender wereldwijd heeft vastgelegd en haar actieplatform (zie thematische 
fiche) getuigen van de lange weg die reeds werd afgelegd, maar ook van de 
uitdagingen en de weerstand (traditioneel, institutioneel, in het Noorden, in 
het Zuiden) die blijven bestaan. Dat blijkt evenzeer uit een nieuwe Bijzondere 
Evaluatie van de projecten van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. 
Welnu, rekening houden met het genderaspect, met de rol van mannen en 
vrouwen in een samenwerkingsproject kan een fundamentele invloed hebben op 
het welslagen ervan.
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De Belgische Ontwikkelingssamenwerking ijvert met haar 
partners voor een rechtvaardige, eerlijke en duurzame 
wereld waar iedereen in vrede, veiligheid en vrijheid 
kan leven, zonder armoede. Om dat te bereiken bepaalt 
ze het beleid en de activiteiten, gefinancierd door de 
federale overheid, die voornamelijk uitgevoerd worden 
door de Belgische Technische Coöperatie BTC en door 
non-gouvernementele en multilaterale actoren. 

> DOSSIER - THEMATISCHE FICHE

de genderdimensie

Op een vergadering van het ‘Forum des 
Paysans’ in Noord-Kivu (DR Congo) neemt een 
vrouw het woord. De groep discussieert over 
‘de beslissingen die we nemen en de acties die 
we ondernemen, nemen we samen’. Mannen en 
vrouwen hebben een gelijke stem.

© Tineke D’Haese/Oxfam
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VIJF VROUWEN EN EEN MAN MAKEN ER HET BESTE VAN IN EEN WERELD DIE  NOG AL TE VAAK GEDOMINEERD WORDT DOOR MANNELIJKE CLICHÉS.

(OVER)LEVEN
MOSLIMMEISJE IN BANGLADESH:  
GEEN GEMAKKELIJK LEVENSLOT

Ismat Ara Begum, geassocieerd professor (Bangladesh)

I k ben geboren in een middenklas-
se-moslimgezin in Bangladesh. En 
dat is geen gemakkelijk levenslot. 
Want ik groeide op in een moslim- én 

ontwikkelingsland, waar vrouwen minder 
waarde hebben dan mannen. Gelukkig 
had ik een vader die anders was dan de 
anderen. Hij besloot immers dat ik naar de 
universiteit zou gaan. Dat ik daarvoor naar 
een gemengd college moest, moest hij, 
tegen zijn zin, wel aanvaarden. 
Mijn moeder was een typisch voorbeeld van 
een onderdrukte vrouw. Op haar 15de werd 
ze uitgehuwelijkt hoewel ze goed studeerde 
op school. Maar haar vader had haar voorbe-
stemd als goede huisvrouw en moeder. Als 
kind al besloot ik dat meisjes minder waard 
zijn dan jongens. Want jongens mochten buiten 
ravotten terwijl meisjes in huis met poppen 
moesten spelen. Mijn broers mochten alles 
doen wat ze wilden, maar ik werd geleerd dat 
ik thuis moest blijven en leren koken, bedden 
opmaken en kuisen. Gelukkig verandert onze 
samenleving stilaan.
In mijn universiteitsklas waren maar 7 vrouwen 
(10%). Vandaag is dat gemiddeld 60%. Dat ik 
vandaag professor in de landbouweconomie 
ben aan de Bangladesh Agricultural Univer-
sity, is er niet zonder slag of stoot gekomen. 
Zonder de steun van mijn ouders en mijn 
begripvolle man was het me nooit gelukt. 
Want al bij al wordt van een vrouw verwacht 
dat ze zich bezighoudt met het gezin en de 
sociale relaties. Ondanks de steun heb ook 
ik het niet altijd gemakkelijk. Ik zorg voor 
het huishouden en mijn zoon, en onderhoud 
contact met de familie van mijn ouders en 
mijn schoonouders. De combinatie met een 
loopbaan is niet evident: ik geef les, doe aan 

onderzoek en woon congressen bij, zowel 
nationaal als internationaal. Maar door de 
mannelijke dominantie voel ik me niet altijd 
veilig op mijn werkplek en word ik vaak 
gediscrimineerd als vrouw. Ook een hoog 
opgeleide vrouw kan in mijn land niet echt 
zelfstandig kiezen voor het leven dat zij wil, 
mannen gaan voor. Het aantal vrouwen bij 
de overheid, de gezondheidszorg en het 
onderwijs blijft dan ook klein.

Natuurlijk is de situatie erger voor ongelet-
terde of weinig geschoolde vrouwen. Op 
het platteland verzetten ze zeer veel werk 
dat economisch niet geapprecieerd wordt. 
Sinds 20 jaar heeft de revolutie van het 

microkrediet wel een en ander verbeterd, 
vrouwen konden ook aan de slag in de tex-
tielindustrie. Toch bleven in 2007 nog 65% 
van de vrouwen (15-49 jaar oud) zonder 
werk, in vergelijking met 2% bij mannen van 
dezelfde leeftijd. Maar 1 op de 8 vrouwen 
beslist niet zelf over hoe haar loon besteed 
wordt. Bovendien verdienen vrouwen 40% 
minder dan mannen. Kinderarbeid komt 
vaak voor: 8-9% van de meisjes (5-14 jaar 
oud) werken, vaak onbetaald.
Er zijn steeds minder kindhuwelijken, 
behalve op het platteland en in de slop-
penwijken. De armen huwelijken graag hun 
jonge dochters uit, ook al moeten ze een 
bruidsschat meegeven. Na hun huwelijk 
zorgt immers de familie van de echtgenoot 
voor hen, wat financieel toch voordeliger is. 
Sommige vrouwen plegen zelfmoord omdat 
ze de bruidsschat niet kunnen betalen. 
Mannen worden niet jong uitgehuwelijkt, 
zij mogen wachten tot ze financieel onaf-
hankelijk zijn. 
Gelukkig wil de regering de situatie verbe-
teren. Zo komen er beurzen voor meisjes om 
lager en middelbaar onderwijs te volgen. 
Weduwen en verlaten vrouwen krijgen een 
financiële tegemoetkoming. En kindhuwelij-
ken en kinderarbeid werden verboden. Maar 
de verandering sijpelt traag door. 
Wij vrouwen moeten onze plek vinden in een 
wereld gedomineerd door mannen, zeker 
in het Zuiden. Hard werken, het beste van 
onszelf geven kan een gepast antwoord zijn 
op de discriminaties. Vandaag hebben we 
toch al enkele vrouwen in topposities, zelfs 
onze eerste minister is een vrouw. Ik blijf dus 
het beste hopen.

CS

           Hard werken, het beste 
van onszelf geven kan een 
gepast antwoord zijn op de 
discriminaties.”

(OVER)LEVEN
in een MANNENWERELD

4   APRIL-MEI-JUNI 2015 I 
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(OVER)LEVEN
S inds een twintigtal jaren werk ik 

bij Gaffi (www.gaffi.be), een ver-
eniging voor migrantenvrouwen 
in de Brusselse Noordwijk. De 

vereniging zet zich in voor de emancipatie 
en de autonomie van vrouwen met een 
migratieverleden voor wie school enkel 
pijnlijke herinneringen oproept. Het leven in 
België is voor hen vaak moeilijk en 
ze hopen op een betere toekomst. 
Jaarlijks ontmoeten meer dan 250 
vrouwen van verschillende natio-
naliteiten elkaar bij Gaffi. 
Ik ben verantwoordelijk voor de 
socio-professionele integratie: 
ik organiseer en beheer de cur-
sussen Frans voor vrouwen die 
deze taal nodig hebben voor hun 
professionele plannen. We helpen 
de vrouwen de kennis en life skills 
te verwerven die ze nodig heb-
ben om een beroepsopleiding 
te kunnen volgen waarmee ze 
later een job kunnen vinden. We 
bieden een specifieke begelei-
ding aan voor deze doelgroep 
met arbeidshandicaps zoals 
werkonzekerheid, gebrek aan 
opleiding, moeilijke persoonlijke 
situatie… Op het einde van hun 
opleiding hebben deze vrouwen 
een gevoel van erkenning en zijn 
ze beter gewapend om hun eigen 
professionele weg in te slaan. 
Hun zelfvertrouwen neemt toe en ook het 
vertrouwen in hun kracht om hun leven zelf 
in de hand te nemen. 
Gaffi kiest er bewust voor om enkel met vrou-
wen te werken. Dat heeft alles te maken met 
haar verleden, maar was ook onvermijdelijk. 

Het is immers duidelijk dat de gelijkheid van 
mannen en vrouwen waar men de mond 
van vol heeft, vandaag nog lang niet bereikt 
is en al zeker niet op de arbeidsmarkt. 
Vooral vrouwen zijn werkloos, hebben slecht 
betaalde of deeltijdse jobs of onderbreken 
hun loopbaan met alle gevolgen van dien. 
Ze zijn vaak gedoemd tot het uitvoeren van 

huishoudelijke of verzorgende taken, weinig 
gewaardeerd of onderbetaald, terwijl de 
mannen buitenshuis waardering krijgen 
voor hun werk. We trachten het evenwicht 
te herstellen en de discriminaties uit de weg 
te ruimen. Ons werk is er dus op gericht de 

vrouwen opnieuw vertrouwen te geven in 
hun capaciteit iets te leren, een opleiding te 
volgen en te werken. Elk jaar sluit een hoog 
percentage vrouwen een beroepsopleiding 
af die hen nieuwe vooruitzichten biedt in 
het leven. Enkele vrouwen kiezen zelfs voor 
eerder “mannelijke” beroepen. We sensibi-
liseren de vrouwen daar ook specifiek voor, 

onder andere via een bezoek aan 
een bouwopleidingscentrum. Tijdens 
de lessen gaan we ook in op de 
sekse-stereotypen in beroepen en 
op het genderbegrip. Daarbij maken 
we gebruik van het Franstalige les-
senpakket voor gendereducatie 
“Pour découvrir l’égalité femmes/
hommes en s’amusant”. 
Naar aanleiding van vrouwendag 
praten we uitgebreid over het tra-
ject dat vrouwen hebben afgelegd, 
waarbij we stilstaan bij bekende 
vrouwen en vooral de vooruitgang 
benadrukken die inzake vrouwen-
rechten is bereikt in Europa en in 
het Zuiden. Ons publiek wordt er in 
elk geval zelfverzekerder door. De 
vrouwen voelen zich rechtstreeks 
aangesproken en kijken anders 
naar zichzelf, erkend en gesterkt, 
en dat is essentieel voor hun ver-
dere traject. 
Het al dan niet gemengde karakter 
van onze vereniging staat ter discus-
sie, maar in een eerste fase willen we 

een plaats geven aan vrouwen die geleden 
hebben onder discriminatie. We willen 
hun zelfbeeld verbeteren waarna ze zich 
via gemengde opleidingen en gemengde 
externe activiteiten beter kunnen wapenen 
voor een gemengde maatschappij. 

ENGAGEMENT VOOR EN MET VROUWEN
Carine Bastien, psychologe/animatrice (België)

(OVER)LEVEN
in een MANNENWERELD

GENDER

           Ons werk is er dus op gericht de 
vrouwen opnieuw vertrouwen te geven in  
hun capaciteit iets te leren, een opleiding  
te volgen en te werken.”
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(OVER)LEVEN
Enkele sleutelgegevens

2009: ijvert van jongs af aan voor onderwijs 
voor meisjes en verwerft bekendheid door 
haar getuigenis op een webblog van de 
BBC over de gewelddaden van de Taliban 
in de Swatvallei;
2012: overleeft op wonderbaarlijke wijze 
een moordaanslag door de Taliban;
2013: wordt voor haar strijd onderscheiden 
met de Sacharovprijs van het Europees 
Parlement;
2014: wint de Nobelprijs voor vrede voor 
haar strijd voor het recht van kinderen - meer 
bepaald meisjes - op onderwijs.

Haar strijd: het recht  
op onderwijs

In haar geboortestreek, de Swatvallei, ver-
bieden de Taliban meisjes om naar school te 
gaan. Dat vormt een schending van het funda-
mentele mensenrecht inzake onderwijs en 

gelijkheid van mannen en vrouwen. Malala 
treedt in de voetsporen van haar vader, zelf 
een verdediger van het recht op onderwijs. Ze 
klaagt met gevaar van eigen leven de daden 
aan van de Taliban die scholen vernietigen en 
de sharia toepassen. Door de media-aandacht 
voor haar verhaal ontpopt het schoolmeisje zich 
als heldin in de strijd voor onderwijs voor meis-
jes. Deze maakt deel uit van een ruimere actie 
voor de bescherming van vrouwenrechten. 

Door haar moed en strijdvaardigheid inspireert 
Malala ook andere acties, zoals de oprichting 
van het Malalafonds in 2012 door UNESCO 
en Pakistan voor onderwijs voor alle kinderen 
in de wereld. 
Tijdens een van haar meest bevlogen toe-
spraken voor de VN op 12 juli 2013, de dag 
van haar 16e verjaardag, doet ze een vurige 
oproep voor “onderwijs voor alle kinderen”. 
‘Onze boeken en onze pennen zijn onze mach-
tigste wapens. Eén leerkracht, één boek en 
één pen kunnen de wereld veranderen’, 
verklaart ze die dag voor de groten der 
aarde. Haar woorden worden onthaald op 
een geestdriftig applaus.
Malala ambieert vandaag een politieke carri-
ère om, zoals ze het uitdrukt, de toekomst van 
Pakistan te veranderen. ‘Later wil ik politiek 
actief zijn. Ik wil de toekomst van mijn land 
veranderen en onderwijs verplicht stellen.’ 

JP

EEN STUDENTE ALS VOORVECHTSTER VOOR  
HET RECHT OP ONDERWIJS 

Malala Yousafzai, kinderrechtenactiviste (Pakistan)

ONDERWIJS ALS OPSTAP NAAR EMANCIPATIE
Assita Kanko, Gemeenteraadslid en auteur van het boek  

“Omdat je een meisje bent” (België)

I k ben geboren in 1980 in Burkina 
Faso. Onder de bomen voor de school 
ontmoette ik andere kinderen uit het 

dorp. We hadden geen speelgoed maar 
bedachten spannende spelletjes. Ik hoorde 
de kinderen in de klas en mijn nieuwsgie-
righeid bracht me in het kleinste klasje, nog 
voor ik oud genoeg was om school te lopen. 
Mijn vader heeft me dan maar ingeschreven. 

We zaten op de grond in een cirkel waarin 
de leraar met krijt onze voornamen schreef. 
Zo heb ik leren lezen en schrijven, samen 
met een 100-tal kinderen. Ik heb geluk 
gehad, want heel wat meisjes gaan niet 
naar school. Ze worden vaak uitgehuwelijkt 
of moeten heel jong trouwen. 
Ik ging graag naar school. Het was de enige 
manier om aan huishoudtaken te ontsnappen. 
Tijdens de eerste schoolvakantie werd ik 
besneden. Dat moest mij een stap dichter 
bij de rol van perfecte echtgenote brengen. 
De pijn is afgrijselijk en de emotionele schok 
heftig. En de kindertijd is voorgoed verloren. 
Ik vroeg ‘Waarom…?’ En net als bij alles wat 
ik in het huishouden moest doen, kreeg ik 
als antwoord: ‘Omdat je een meisje bent.’ 
Later kwam ik te weten dat er wereldwijd 
140 miljoen slachtoffers zijn, onder wie het 

merendeel van de meisjes in Burkina. En 
dan zijn er niet eens cijfers bekend over de 
verminkten die de schok, de pijn, de bloe-
dingen niet hebben overleefd. 
De uitweg is onderwijs. Hierdoor heb ik 
mij kunnen vrijvechten en heb ik mijn weg 
gevonden. Zonder onderwijs zou er alleen 
onwetendheid zijn geweest. Wie tegen onder-
wijs voor meisjes is, beseft maar al te goed 
hoe emanciperend het is. 
Overal ter wereld vinden vrouwen hinder-
nissen op hun weg, gewoon omdat ze vrouw 
zijn. Wat ik aan alle vrouwen wil zeggen: je 
hebt geen schuld aan wat je in bepaalde 
fases van je leven overkomt en je bent niet 
slecht omdat je andere keuzes maakt. En 
een oproep voor wie geëmancipeerd is: het 
is onze taak om te bouwen aan een betere 
wereld voor de anderen. 

          Het is 
onze taak om 
te bouwen aan 
een betere 
wereld voor de 
anderen.”
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(OVER)LEVEN
O p 4 maart 2015 kreeg Carmen 

Chito de Womed Award Zuid uit 
de handen van koningin Mathilde. 

Organisator was Markant, netwerk van onder-
nemende vrouwen, en de ngo Trias. Als boerin 
uit de Andes werkt ze hard voor haar gezin. 
In haar jeugd wou ze verder studeren maar 
haar vader liet dat niet toe. 
De selfmade boerin kon pas na haar huwelijk 
werk maken van zelfontwikkeling. Carmens 
echtgenoot steunde haar om haar voor-
opgestelde doelen te bereiken. Ze volgde 
gespecialiseerde cursussen en startte een 
caviakweek. In het begin kweekte ze enkel 
voor eigen consumptie en stonden de hok-
ken met cavia’s op elkaar in de woonkamer. 
Er was immers nog geen afzetmarkt voor 
haar kwekerij. Dat veranderde in 2007 met 
de oprichting van de coöperatie Señor Guy. 
Vandaag heeft Carmen een aparte stal waarin 
ze 180 dieren kan huisvesten. 

In drie maanden tijd zijn cavia’s slachtrijp 
en daarom zorgen ze – net als koeien- voor 
een permanente cashflow. Bovendien vergen 
cavia’s in vergelijking met runderen weinig 

investeringskosten en weinig zware arbeid. 
De professionalisering van haar caviakweek 
heeft Carmen het nodige zelfvertrouwen 
gegeven om een eigen zaak te starten. 
Maandelijks verkoopt Carmen tientallen 
cavia’s aan gemiddeld 6,5 dollar per stuk. 
De inkomsten helpen haar om de studies 
van haar twee zonen te betalen. Carmen 
kan zich nu ook de sociale zekerheid ver-
oorloven zodat geneesmiddelen terugbe-
taald worden. 
Door te investeren in de coöperatie Señor 
Guy zorgt Trias ervoor dat vrouwen zoals 
Carmen Chito toegang krijgen tot oplei-
dingen en zo kunnen leren over ziektepre-
ventie, stalinfrastructuur, voederwinning, 
fokstrategie, enzovoort. Bovendien worden 
de slachtrijpe cavia’s aan een eerlijke prijs 
gekocht en krijgen de kwekers voorlichting 
op het eigen bedrijf. 

GD

ICONISCH GYNAECOLOOG
Denis Mukwege, ‘hersteller van vrouwen’ (DR Congo)

Al jaren worden in het oosten van DR Congo duizenden vrouwen gruwelijk verkracht en mishandeld. 
Sociale uitsluiting, onvruchtbaarheid, incontinentie en helse pijnen zijn de levenslange gevolgen. 
Denis Mukwege bindt al jaren de strijd aan tegen deze verkrachtingsepidemie.

Wie is dr. Mukwege?
Denis Mukwege is een dokter en mensenrechtenactivist afkomstig uit Bukavu (Oost-Congo). Aan de universiteit 
van Burundi studeert hij geneeskunde, zijn studies van gynaecologie vervolledigt hij in Frankrijk aan de uni-
versiteit van Angers. In 1989 keert hij terug naar zijn thuishaven Bukavu. Daar werkt hij eerst in het ziekenhuis 
Lemera dat in 1996 in de vlammen opgaat tijdens de eerste oorlog van de Grote Meren. Hij verzorgt de eerste 
slachtoffers van verkrachting als oorlogswapen, wat een diepe indruk nalaat. Daarop richt hij het ziekenhuis 
Panzi op dat zich toelegt op het ‘helen’ van verkrachtingsslachtoffers door rebellen: lichamelijk maar ook psy-
chisch, economisch en juridisch. Wereldwijd wordt dr. Mukwege beschouwd als topexpert in dat domein. Hij 
ontving onder meer de Koning Boudewijnprijs en de Sakharovprijs. 
Dr. Mukwege heeft wel een pak vijanden die zijn werk niet kunnen appreciëren. In 2012 werd hij slacht-
offer van een aanslag. België ondersteunt hem dan ook, politiek maar ook via financiële hulp aan het 
Panzi-ziekenhuis. 

De man die vrouwen herstelt 
Het moedige gevecht van dr. Mukwege is ondertussen verfilmd. Documentairemaker Thierry 
Michel, bekend van Congo River, portretteerde de heldhaftige gynaecoloog. Het is een aangrij-
pend eerbetoon aan de hersteldokter van het Panzi-ziekenhuis. De film won al meerdere prijzen. 
Een aanrader voor al wie zich afvraagt wat er gaande is in het oosten van Congo.  GD

AL ONDERNEMEND OVERLEVEN
Carmen Chito, boerin (Ecuador)
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T oen de mens zo’n 10.000 
jaar geleden zich toe-
legde op landbouw, 
ontstonden complexere 

samenlevingen. En deze hadden 
nood aan een organisatie. Een 
belangrijk element is de familie of 
de clan, maar ook de verhouding 
man-vrouw. Vaak is de vrouw de 
behoeder van het huis of de ‘haard’ 
terwijl de man vooral buitenshuis 
actief is. In de diverse culturen zijn 
daar tal van variaties op ontstaan, de 
een al extremer dan de ander. 
Zo leven vrouwen in Saoedi-Arabië 
sterk gescheiden van mannen en 
dienen ze voor van alles en nog 
wat toestemming te vragen aan een 
mannelijke ‘beschermer’ (vader, 
broer of echtgenoot). In Vietnam dra-
gen de zonen zorg voor de ouders 
als ze oud zijn. Na hun dood voeren 
ze ook de voorouderrituelen uit. Het 
gebruik zet een enorme druk op 
de ouders om een zoon te hebben, 
vrouwelijke embryo’s worden vaak 
geaborteerd. 
In het Westen hebben de christelijke 
kerken eeuwenlang gedomineerd 
en zij poneerden de man als lei-
der. Maar tijdens de 20ste eeuw 
maakte de vrouw een enorme ont-
voogdingsstrijd door. Bovendien 

erkende de VN de gelijk(waardig)
heid van man en vrouw als een uni-
verseel mensenrecht. Gender is dan 
ook een fundamenteel thema gewor-
den bij ontwikkelingssamenwerking. 
Projecten moeten erop toezien dat 
de gelijkheid van man en vrouw 
gerespecteerd wordt. Alleen is zo 
de gewoonte ontstaan om uiterst 
kritisch – en vaak veroordelend – te 
kijken naar de man-vrouwgebruiken 
in andere culturen. Maar de indruk 
van buitenaf komt niet noodzake-
lijk overeen met de beleving van 
binnenuit.

Polygamie
Félix Kaputu (DR Congo), gender-
expert en gastprofessor aan de Uni-
versiteit Gent, noemt als voorbeeld 
de etnische groep van de Chokwe 
die vooral in Angola, Zambia en DR 
Congo leven. ‘Van buitenaf heb je de 
indruk dat de mannen de baas zijn en 
hun vrouwen strak in de hand houden. 
Maar eigenlijk is er een taakverdeling 
op gelijkwaardige basis. De vrouw 
zorgt voor de kinderen die mee onder 
het gezag staan van haar broers. De 
man gaat op jacht en bezorgt het gezin 
wat het nodig heeft.’ De gelijkwaardig-
heid komt tot uiting tijdens de initiatie 
waar jongens ingeleid worden in 
de volwassen wereld. Ze worden 
besneden en horen er onder meer 
over hun band met de voorouders en 

met God. En ze leren er wie ze zijn 
en dat hun leven nooit compleet kan 
zijn zonder een vrouw. Uiteindelijk 
beloven ze om een waardig man 
te zijn. In zowat heel Sub-Sahara 
Afrika vinden we een gelijkaardige 
man-vrouwverhouding terug. 
Sabine Kakunga (DR Congo), ver-
antwoordelijke Centraal-Afrika bij 
CNCD-11.11.11, vindt ook dat er 
al te veel in clichés gedacht wordt. 
‘Oké, de vrouwen werken op het veld 
en de mannen legen de vallen. Maar 
die specifieke rollen helpen de familie 
wel om te overleven. En man en vrouw 
houden echt wel van elkaar, hoor!’ 
Ook polygamie wordt in het Westen 
gedoodverfd als onaanvaardbaar. 
‘Maar vrouwen die dat aanvaarden 
hebben daar echt wel hun redenen 
voor! Zo zijn ze soms tevreden dat ze 
af en toe ontlast zijn van de zorg voor 
hun man.’ Of wat te denken over het 
gebruik dat als de echtgenoot sterft 
zijn broer zijn vrouw overneemt? ‘Op 
zijn minst wordt de vrouw niet in de 
steek gelaten en moeten haar kinderen 
niet bedelen. ’ Uiteindelijk zijn het 
allemaal oplossingen die bedacht 
zijn om te overleven. Er bestaat nu 
eenmaal nog geen goed georgani-
seerde staat met sociale zekerheid. 
‘En is het Westers systeem zoveel beter 
met al die scheidingen? Laten we leren 
kijken zonder waardeoordeel en aan 
anderen de keuze laten.’

KLARE KIJK OP TRADITIES

Met een Westerse bril lijken vrouwen in andere culturen vaak gekneld in een onderdanige 
positie terwijl de mannen het voor het zeggen hebben. Maar klopt dat wel altijd?

CHRIS SIMOENS

Laten we leren 
kijken zonder 
waardeoor-
deel en aan 
anderen de 
keuze laten.”
Sabine Kakunga
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Voor de kolonisatie waren de verschillende taken van man en vrouw in Afrika volkomen gelijkwaardig.

8   APRIL-MEI-JUNI 2015 I 



KLARE KIJK OP TRADITIES

Biologische klok
Volgens Kakunga mogen ontwikke-
lingswerkers zich niet blind staren 
op de praktijken en hun gevolgen. 
Wel dienen ze zich de vraag te stel-
len: waarom handelt men zo? Wat 
zit daarachter? Zo sturen ouders 
gemakkelijker hun zonen naar 
school dan hun dochters. Waarom? 
‘Er moet een schoolpremie betaald 
worden. Daarom heeft bijvoorbeeld 
een moeder met 8 kinderen niet 
de middelen om ze allemaal naar 
school te sturen. Dus kiest ze voor 
de jongens. Niet omdat ze beter stu-
deren, maar omdat ze schrik heeft 
dat haar dochters kind-moeders 
zouden worden. Want dan moet ze 
ook nog eens voor haar kleinkinde-
ren zorgen.’ Als de meisjes dan al 
het geluk hebben naar school te 
gaan, zullen de ouders toch vaak 
aarzelen om hun dochter hogere 
studies te laten aanvatten. Waarom? 
‘Omdat ze bezorgd zijn over hun 
biologische klok. Ze willen dat hun 
dochter(s) op tijd kinderen hebben 
omdat deze voor harmonie zorgen 
in het koppel.’ Er spelen dus veel 
factoren mee die mee bepalen 
waarom mensen doen wat ze doen. 
Ongelijkheid op de schoolbanken is 
voor een groot deel verantwoordelijk 
voor de achtergestelde positie van 
de vrouw. Kakunga: ‘Geschoolde 
mannen kennen beter “de wereld”. 
Als ze te weten komen dat er geld 
te verdienen valt met aardappelen, 
dan zullen ze die kweken en expor-
teren. Maar vrouwen kweken alleen 

aardappelen voor het gezin en ver-
kopen de overschot op een lokale 
markt, ze kennen niets anders.’ Gratis 
onderwijs is dus essentieel om de 
ongelijkheid weg te werken. 

Kolonisatie
Zowel Kaputu als Kakunga stippen 
aan dat de kolonisatie en de moder-
niteit in sterke mate de traditionele, 
gelijkwaardige verhouding tussen 
man en vrouw hebben ontwricht. 
Kaputu: ‘Met de kolonisatie werd 
ook het loon ingevoerd. Mannen 
konden geld verdienen met hun 
werk. Vrouwen daarentegen zorgden 
voor het huishouden en de kinderen, 
allemaal onbetaalde activiteiten die 
geleidelijk als minderwaardig werden 
beschouwd. Of nog: de kolonisator 
verbood de jacht tenzij met jachtver-
gunning. Dé belangrijke taak voor 
mannen viel weg. Als alternatief wer-
den de jongens naar school gestuurd 
omdat de families inzagen dat daar 
iets mee te verdienen viel.’ De kerk 
introduceerde dan weer het begrip 
“onderwerping” van de vrouw aan 
haar man. Op die manier werd een 
link gecreëerd tussen man, geld en 
superioriteit.
Volgens Kaputu was er in de tradi-
tionele samenleving weinig huise-
lijk geweld. Er stond immers een 
rem op: de familie van de vrouw 
kon het huwelijk verbreken en dan 
leed de man gezichtsverlies. Hij kon 
immers zijn belofte niet waarmaken 
om een waardig man te zijn. ‘De 
omslag kwam er met de salariëring 

en met de introductie van het kern-
gezin man-vrouw-kinderen. Enerzijds 
voelde de man zich de enige die in 
het levensonderhoud kon voorzien, 
zijn vrouw was immers niet geschoold. 
Anderzijds moest hij nu niet alleen 
de kinderen van zijn zus(sen), maar 
ook zijn eigen kinderen opvolgen. 
En daarvoor had hij onvoldoende 
middelen. Dat leidde tot een grote 
crisis, onder meer bij de Bemba in 
Zambia. Mannen begonnen te drinken 
en werden gewelddadig.’ Ze raakten 
ook erg gesteld op hun imago in de 
buitenwereld. Ze wilden tonen dat ze 
geld hadden, dat ze zich autoritair 
gedroegen tegenover hun vrouw … 
En ze verdronken liever hun geld dan 
dat ze het investeerden, bijvoorbeeld 
in kippenkweek, iets wat vrouwen 
steevast wel doen. Stilaan worden 
vrouwen dan ook meer en meer 
zichtbaar, als onderneemsters, in 
hoge posities. En respecteren de 
mannen wat hun vrouwen preste-
ren, al blijft het macho-imago nog 
hangen.
Kaputu vindt het daarom goed dat 
projecten zich tot vrouwen richten, 
maar mannen mogen niet uitgeslo-
ten worden. Uiteindelijk bestaat een 
samenleving uit mannen én vrouwen. 
Ook is de dialoog essentieel: met 
de mensen zelf, met de chefs, de 
religieuze leiders. Alleen zo kan 
men het systeem van binnenuit leren 
kennen en begrijpen waarom de 
mensen doen wat ze doen. En de 
Westerse bril opzij leggen.
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Voor de kolonisatie waren de verschillende taken van man en vrouw in Afrika volkomen gelijkwaardig. Stilaan respecteren de mannen dat vrouwen vandaag heel ondernemend zijn.
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Man zijn  
zonder
macho
te zijn
STEREOTYPEN DOORBREKEN IN 
VROUWONVRIENDELIJK EL SALVADOR

Machismo kan leiden tot vernederende praktijken voor 
vrouwen. Een schrijnend voorbeeld is El Salvador in het 
mannenbastion van Midden-Amerika. Trias leert er mannen naar hun gedrag te kijken. 
Of hoe je man kan zijn zonder macho te zijn. En hoe je de genderproblematiek alleen 
kan oplossen door mannen erbij te betrekken.

E en ‘echte’ man, waar-
aan denkt u dan? Of 
hoe gedraagt zich de 
typisch mannelijke held? 

Sterk, ruw, vaak bovenmenselijk en 
ultramacho. In de meeste culturen 
spoort mannelijkheid inderdaad met 
competitie, agressie, dominantie, 
kracht, dapperheid, onafhankelijk-
heid, seksuele activiteit. We kunnen 
al eens lacherig doen over de ‘stoere 
bink’, maar we staan er niet bij stil 
dat een dergelijke, diep gewortelde 
mentaliteit vaak schrijnende gevol-
gen heeft voor vrouwen. Want aan 
een stereotype ‘masculiniteit’ hangt 
een al even stereotype ‘femininiteit’ 
vast: onderdanig, zwak, afhankelijk. 
En dat leidt tot een heel klassiek rol-
lenpatroon en vrouwonvriendelijke 
praktijken.

Haantjesbastion El 
Salvador

Eén van de landen waar ‘machismo’ 
– nadrukkelijk vertoon van manne-
lijkheid - hoogtij viert is El Salvador. 
Het land wordt bovendien beheerst 
door een cultuur van geweld door 
een recent verleden van burger-
oorlogen. Enkele feiten:
• Moorden op vrouwen louter 

omdat ze vrouw zijn, zijn sche-
ring en inslag, en het gerecht doet 

nauwelijks iets aan dergelijke ‘femi-
cides’1. Vooral plattelandsvrouwen 
staan uitermate zwak. 

• Onder de leden van coöperatie-
ven zijn er gemiddeld slechts 22% 
vrouwen. In bestuurlijke functies 
is minder dan 17% vrouw. 

• Meisjes doen vaker dan jongens 
de school niet uit, en er zijn dubbel 
zoveel ongeletterde vrouwen als 
mannen. 

• Vrouwen verdienen minder dan 
de helft dan mannen. De hoogste 
werkloosheid vinden we onder 
jonge vrouwen in de steden. 

• Eén derde van de gezinnen zijn 
eenoudergezinnen met een vrouw 
aan het hoofd. Deze hebben het 
extra lastig om het hoofd boven 

CHRIS SIMOENS water te houden, wat hen vaak 
dwingt om illegaal naar de VS te 
migreren.

Abortus illegaal
Exacte cijfers zijn moeilijk te ach-
terhalen, maar 13,4% van alle vrou-
wen zou tijdens hun leven minstens 
eenmaal het slachtoffer geweest 
zijn van seksueel geweld, vaak toen 
ze minder dan 15 jaar oud waren. 
Uitermate schrijnend is een wet van 
1997 die elke vorm van abortus tot 
een misdaad bestempelt. Zelfs als 
een vrouw zich met een (natuurlijk) 
miskraam meldt in een ziekenhuis 
kan ze verdacht worden van moord. 
Meisjes, zwanger door verkrachting 
– zelfs al zijn ze amper 9 jaar oud 

Nu pas, nu 
ik al 54 jaar 
oud ben, zie 
ik in welke 
schade ik heb 
toegebracht 
aan mijn 
dierbaren. 
Triest, maar 
het is niet te 
laat om te 
veranderen.”
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Workshop voor mannen in Nicaragua, georganiseerd door de ‘Vereniging van 
Mannen tegen Geweld’ (AHCV), lokale partner van Oxfam.
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– worden verplicht hun zwanger-
schap te voldragen, met risico op 
hun leven. Een vrouw die abortus 
pleegt riskeert minstens 2 à 8 jaar 
gevangenis, gezondheidswerkers 
die abortus uitvoeren 10 à 12 jaar! 
Veel vrouwen zoeken dan ook hun 
toevlucht tot een illegale, onveilige 
abortus. 

Machismo 
doorprikken

Ngo’s als Amnesty International 
verdedigen de rechten van vrou-
wen in El Salvador en proberen 
hen mondiger te maken. Maar dat 
wijzigt niets aan het basisprobleem: 
het machismo waarvan de hele 
samenleving doordrongen wordt. 
Daarom organiseert de ngo Trias 
er opleidingen die specifiek gericht 
zijn op mannen. Daarin nemen de 
deelnemende mannen – allen lid van 
een coöperatieve of andere organi-
satie - hun eigen gedrag onder de 
loep, met inbegrip van de gevolgen 
die dat heeft voor vrouwen. 
Ook al tonen sommigen bij aanvang 
geen interesse, het enthousiasme 
groeit van dag op dag. De deel-
nemers beelden situaties uit van 
geweld tegen vrouwen die in hun 
omgeving zijn voorgekomen. Of ze 
schrijven een brief aan hun vader. 
Ook de confrontatie met een aantal 
vragen hoort er bij: Hoe handelt 
een man die niet gewelddadig is? 
Ben je meer man als je meerdere 
partners hebt? En zo meer. 
Stukje bij beetje groeit het inzicht. De 
mannen geven toe dat er in hun land 
eigenlijk geen seksuele opvoeding 
bestaat en dat hun zonen het dan 
maar op straat leren of zich spiegelen 
aan hun vader. De cultuur van geweld 

in El Salvador wordt eveneens met 
de vinger gewezen. ‘Een man wordt 
niet gewelddadig geboren, hij wordt 
het door de sociale context’. Maar 
dat is geen excuus om niets te ver-
anderen, integendeel. Allen zijn na 
afloop vastbesloten om een betere 
vader en echtgenoot te zijn. ‘Nu 
pas, nu ik al 54 jaar oud ben, zie ik 
in welke schade ik heb toegebracht 
aan mijn dierbaren. Triest, maar het 
is niet te laat om te veranderen.’ ‘Ik 
besef nu dat ik moet meehelpen in 

het huishouden’. Bedoeling is ook dat 
de deelnemers als ‘agenten van ver-
andering’ hun inzichten overdragen 
aan de mannen van hun organisatie 
of gemeente. 
Vanzelfsprekend richten ngo’s als 
Trias zich ook tot vrouwen. Zo orga-
niseert ze vormingen rond leider-
schap waar vrouwen leren opkomen 
voor zichzelf. De deelneemsters 
ontwikkelen een steviger zelfbeeld, 
waardoor ze meer ondernemend 
durven zijn en een eigen inkomen 
kunnen verwerven. Maar om de 
genderproblematiek op te lossen 
volstaat empowerment van vrouwen 
niet. Ook mannen moeten betrok-
ken worden. Want al bij al ligt het 
gedrag van mannen aan de basis 
van de problemen die vrouwen 
ondervinden. Met haar opleidingen 
voor vrouwen én mannen probeert 
Trias het machismo te doorbreken. 
En ook al verandert een diepgewor-
teld gedrag niet zomaar, een eerste 
aanzet is alvast gegeven.

‘MASCULINITEIT’ VERSUS ‘FEMININITEIT’: EEN KEURSLIJF
Voor veel mensen vormt man of vrouw zijn een cruciaal 
onderdeel van hun identiteit. Maar wat houdt dat in? Moet 
je als man dan per se dominant, dapper en hard zijn? En 
als vrouw onderdanig, passief en emotioneel? Voor de 
typische macho geldt dat alvast wel. Toch is er nauwelijks 
een biologische basis voor dergelijk stereotiep gedrag. Het 
is de cultuur, de samenleving, die bepaalt hoe men zich als 
man of vrouw dient te gedragen. Ook al vertonen de meeste 

culturen nog een zekere mannelijke dominantie, toch leerde 
antropologe Margaret Mead ons al in 1935 dat het zeker 
niet universeel geldt. Soms zijn de mannen emotioneel en 
de vrouwen actief, of zijn zowel mannen als vrouwen ‘passief 
en coöperatief’ of ‘actief en competitief’. 
Maar met deze vaststelling alleen verander je geen samenle-
ving, zeker als een stereotiep gedragspatroon er al eeuwenlang 
verankerd is. Vrouwen die mondiger en economisch actiever 
worden, vormen een bedreiging voor de man. Waar staan 
ze dan nog voor als ze soms moeten onderdoen voor een 
vrouw? Komen ze dan niet als doetje over? Die twijfel alleen 
al kan gewelddadig gedrag bij de man uitlokken. 
Merkwaardig genoeg houden vrouwen zelf dit stereotiep 
gedrag vaak in stand. Zo worden jongens al van in de wieg 
gestimuleerd om sterk te zijn, en meisjes om zorgzaam en 
voorzichtig te zijn. Dus al van bij de geboorte is waakzaamheid 
geboden als we het keurslijf van masculiniteit en femininiteit 
willen aantasten. Meisjes en jongens moeten leren respect 
opbrengen voor zowel mannelijke als vrouwelijke waarden. 
Een jongen of man mag dan al dapper en krachtig zijn, dat 

sluit zorgzaamheid en kwetsbaarheid niet uit, én omgekeerd. 
In wezen is iedereen vrij om zijn identiteit te bepalen los van 
het man of vrouw zijn. En is elk ander volkomen gelijkwaardig 
aan onszelf. 

Om de patronen te doorbreken die vooral nefast zijn voor de 
vrouw, kan je in elk geval niet om de mannen heen. Her en 
der rijzen er dan ook initiatieven die zich richten op mannen. 
Zo werkt MenEngage, een wereldwijde alliantie van ruim 
400 ngo’s, met jongens en mannen om gendergelijkheid 
te realiseren. Ze is vastbesloten om een nieuwe, meer 
vreedzame vorm van masculiniteit te ontwikkelen. ‘Omdat 
een meer gelijke wereld gunstig is voor mannen, vrouwen, 
jongens én meisjes’. 

Geslachtsrollen beknotten zowel 
mannen als vrouwen in wat zij kunnen 
doen. In feite maken deze rollen 
ons tot slaaf, ze dwingen ons te zijn 
wat anderen willen dat we zijn.

CLAYTON E. TUCKER-LADD.  
“PSYCHOLOGICAL SELF-HELP”

Machismo is laf, een gebrek 
aan mannelijkheid.

GABRIEL GARCIA MARQUEZ
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1  Buurland Guatemala 
voerde in 2008 wel zware 
straffen in op ‘femicide’ 
die ze ook uitvoert.
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Overal waar 
mannen 
vrouwen 
vernederen, 
vernederen  
ze zichzelf.”
Charles Fourier

Mannenoorlog, 
vrouwenleed

Zowel in Mali als in Afghanistan 
zorgen het daar woedende conflict 
en het opkomend fundamentalisme 
voor een nog zwakkere positie van 
de vrouw. In DR Congo ondergin-
gen vrouwen de meest gruwelijke 
verkrachtingen. Deze gewelddaden 
die door gewapende groepen als 
oorlogsmisdaden begaan worden 
blijven er al te vaak onbestraft. En 
waar straffeloosheid heerst, zet de 
vicieuze cirkel van geweld zich 
voort. Zo kan het seksuele misbruik 
zich verankeren in de samenleving 
en gaat het geweld na afloop van 
het conflict gewoon door. 

Verkrachtingen, direct geweld, 
verlies van fundamentele rechten. 
Achter het woelige wapengekletter 
worden vrouwen vaak vergeten: 
ze verzorgen hun psychische en 
lichamelijke wonden in stilte, waar-
bij ze soms naast hun beul leven 
die ongestraft blijft. Of ze kwijnen 
weg in vluchtelingenkampen in 
afwachting van een beslissing die 
door anderen, vaak ook mannen, 
voor hen genomen wordt. En dat 
alles terwijl zij de kern vormen van 
het sociale weefsel dat een land 
na het einde van de oorlog moet 
zien te herstellen. Ook zij kunnen 
vredestichters zijn.

1325, laat van u horen
Als reactie op dergelijke wantoe-
standen keurde de VN in 2000 de 
resolutie 1325 ‘Vrouwen, Vrede en 
Veiligheid’ goed, met aandacht 
voor de situatie van vrouwen bij 
gewapende conflicten, repatriëring 
en vluchtelingenstromen. Het is het 
eerste wettelijke document van de 
Veiligheidsraad dat alle partijen in 
een conflict ertoe verplicht om het 
recht van vrouwen te respecteren 
en hun deelname aan vredesonder-
handelingen en de wederopbouw 
na een conflict te ondersteunen. 
Aanvullend vestigt resolutie 1820 de 
aandacht op seksueel geweld dat 
in eender welke vorm veroordeeld 

DE VERBORGEN KANT 
VAN CONFLICTEN

Vrouwen zijn de verborgen kant van conflicten! Achter een oorlog van mannen en wapens gaat een realiteit 
van dagelijks geweld en vrouwenleed schuil. Met Resolutie 1325 willen de VN de aandacht vestigen 
op het lot van vrouwen in conflictsituaties en hen een actieve rol toebedelen in de oplossing ervan.
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Een vluchtelinge uit de Centraal-Afrikaanse 
Republiek wordt verzorgd in een hospitaal 
in buurland DR Congo (provincie Equateur). 
Bij de onlusten in haar land kreeg ze een 
kogel in haar been (januari 2015).
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UN-WOMEN
De voorbije decennia hebben de 
VN enorme vooruitgang geboekt 
bij de verdediging van gender-
gelijkheid, onder meer via histo-
rische akkoorden, zoals de Ver-
klaring en het Actieprogramma 
van Beijing of het Verdrag inzake 
de uitbanning van alle vormen 
van discriminatie tegen vrouwen 
(CEDAW). Zelf werd UN Women 
in 2011 opgericht als een entiteit 
die volledig in het teken staat van 
de bevordering van de genderge-
lijkheid en de empowerment van 
vrouwen. Sinds haar oprichting 
wordt UN Women onder meer 
door België gefinancierd. Het 
agentschap geldt daarbij als 
belangrijkste partner voor de 
implementatie van resolutie 1325 
en in 2014 was de Belgische 
bijdrage goed voor een bedrag 
van 4 miljoen euro.

GENDER

ONLINE

wordt en als strafrechtelijk vervolg-
baar geldt. Dan is er nog resolutie 
1889 dat de specifieke noden van 
vrouwen op het voorplan stelt alsook 
hun participatie aan alle stappen 
van het vredesproces. 
Tegen deze achtergrond draagt de 
Belgische Ontwikkelingssamen-
werking bij tot België’s nationale 
actieplan ‘Vrouwen, Vrede en Vei-
ligheid’. De strijd tegen genderge-
bonden geweld (met name seksueel 
geweld) in conflictzones staat erin 
centraal, naast de empowerment 
(verzelfstandiging) van vrouwen bij 
de wederopbouw na het conflict, 
met name in Mali, Afghanistan en 
DR Congo. 

DR Congo: 
verkrachtingen 

als oorlogswapen 
bestrijden

Volgens de VN werden tijdens 
het conflict in Oost-Congo meer 
dan 200.000 vrouwen 
verkracht. Daarmee wil-
den de oorlogvoerende 
partijen de samenleving 
in haar diepste wezen 
treffen. Eenmaal bezoe-
deld, worden de soms 
zwaargewonde, besmette 
of zwangere vrouwen 
immers verstoten en valt 
de gemeenschap uiteen. 
En ook al is de oorlog van-
daag officieel ten einde, 
het geweld blijft stevig 
verankerd in de samenle-
ving met elke dag nieuwe 
verkrachtingen, begaan 
door mannen in burger of in uniform.
Sinds het fenomeen bekend raakte, 
treedt België op als internationaal 
pleitbezorger en kende het finan-
ceringen toe. Zo ondersteunde de 
Belgische Ontwikkelingssamenwer-
king sinds 2004 een gezamenlijk 
programma van drie VN-agent-
schappen (UNFPA, UNICEF, UNHCR) 
tegen seksueel geweld, gecoördi-
neerd door het wederopbouwpro-
gramma STAREC (Dimensie 3 nr. 
2/2011). Na afloop kende België 2 
miljoen euro toe aan een EU-pro-
gramma dat de Congolese justitie 
wil versterken. Ook UN Women 
kreeg 2 miljoen euro om resolutie 
1325 in praktijk te brengen. Ten 
slotte ondersteunt ons land ook dr. 
Mukwege - de vermaarde verzor-
ger van slachtoffers van seksueel 

geweld in Oost-Congo – politiek en 
financieel (p. 7). Zo werd 170.000 
euro toegekend voor een zuur-
stofproducerende eenheid in zijn 
Panzizi-ziekenhuis.

Mali: de stem  
van vrouwen laten 

weerklinken
In 2012 en 2103 kende Mali de 
grootste crisis in haar geschiedenis, 
het land herstelt zich moeizaam. 
Met nieuwe politieke instellingen na 
verkiezingen liep de overgangspe-
riode eind 2013 af. Toch blijft Mali 
onveilig over drie kwart van haar 
territorium. Om de structurele oor-
zaken van de crisis weg te werken 
werd in Algerije gezocht naar een 
akkoord voor vrede en nationale 
verzoening. Maar vrouwen namen 
er niet aan deel.
Nochtans zijn vrouwen slachtof-
fer van het conflict, de tradities en 
het integrisme, en houden ze de 

sleutel van verandering in handen. 
Schending van vrouwenrechten is 
in Mali schering en inslag. Sinds 
de crisis van 2012-2013 is de situ-
atie nog schrijnender. Zo werden 
vrouwen niet alleen geraakt in hun 
lichamelijke integriteit, maar ook 
in hun toegang tot justitie, diensten 
en middelen. Talrijke gevallen van 
individuele en groepsverkrach-
tingen werden gedocumenteerd. 
Al proberen de vrouwen zich te 
mobiliseren via verenigingen in 
het land, het blijf wrang om vast te 
stellen dat ze totaal afwezig waren 
bij het vredesakkoord van Algiers. 
België en Mali bereiden een nieuw 
samenwerkingsprogramma voor 
(2016-2017) waarin vrouwenrechten 
in Mali een belangrijke plaats krij-
gen. Zo wordt een bijdrage voorzien 

aan UN Women Mali om er Resolutie 
1325 in praktijk te brengen. Speciale 
aandacht zal gaan naar de effectieve 
deelname van vrouwenorganisaties 
aan het nationaal verzoeningspro-
ces ingezet door het akkoord van 
Algiers. Ook medische en juridi-
sche bijstand aan slachtoffers van 
seksueel geweld wordt voorzien. 
UN Women ijvert inderdaad bij de 
regering en de civiele samenleving 
van Mali om alle vormen van geweld 
tegen vrouwen en meisjes actiever te 
bestrijden (voorkomen en opvolgen 
van slachtoffers van geweld).

Afghanistan: 
bescherming van 
getroffen vrouwen

“Zolang vrouwen en meisjes slachtof-
fer kunnen worden van geweld zonder 
dat daar een straf op staat, kan maar 
weinig zinvolle en duurzame vooruit-
gang worden geboekt op het gebied 
van vrouwenrechten in Afghanistan”, 

aldus Georgette Gagnon, 
directeur Mensenrechten 
van UNAMA (maart 2013). 
België is dezelfde mening 
toegedaan. Hoewel Afgha-
nistan geen partnerland is 
van de gouvernementele 
samenwerking, heeft Bel-
gië er zich niettemin toe 
verbonden om het land bij 
zijn heropbouw te onder-
steunen. Veel aandacht 
gaat daarbij naar mensen- 
en vrouwenrechten. Zo 
kreeg UN Women Afghani-
stan (periode 2014-2017) 
3 miljoen euro voor onder 

meer het uitbannen van geweld 
tegen vrouwen en voor politieke en 
economische empowerment. 

En in andere landen
Ook in andere programma’s van de 
Belgische Ontwikkelingssamenwer-
king (met Mozambique, Rwanda, 
Burundi, Algerije…) wordt terdege 
rekening gehouden met de Resolu-
ties 1325, 1820, 1888 en 1889. Vaak 
is UN Women daarbij een partner 
(zie kader). 

www.dg-d.be > wat doen we? > thema’s 
> maatschappijopbouw > gender

www.unwomen.org

Betogers op de dag van de rechten van de vrouw eisen het einde 
van de straffeloosheid voor verkrachters in Bukavu.
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1  Samenvatting van de ana-
lyse van de gendersituatie 
in Mali (2015, BTC, Mali, 
Saskia Ravesloot, Michèle 
Vander Plaetsen)
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MAN ≠ VROUW,  
zeker in Palestina

Over de bezetting en de effecten op het Palestijnse volk, en Palestijnse vluchtelingen1 in het bijzonder, is al veel 
geschreven. Belangrijk is echter om een onderscheid te maken tussen de effecten op mannen en vrouwen, omdat 
zij op verschillende wijze door dezelfde bezetting getroffen worden. Bovendien leven Palestijnse vrouwen in een 
maatschappij waar sociale en culturele normen extra obstakels vormen voor hun ontwikkeling.

REINE VAN HOLSBEEK

P alestijnse mannen, vooral 
de jongeren, worden 
vaker blootgesteld aan 
geweld, aanhouding 

en detentie door Israëlische vei-
ligheidstroepen op de Westelijke 
Jordaanoever. Vrouwen en meisjes 
daarentegen kunnen zich minder 
vrijuit bewegen door een intensie-
vere sociale controle uit schrik voor 
hun veiligheid. Een 17-jarig meisje 
uit Arroub vertelde onlangs: ‘Ik ben 
minder vrij om buitenshuis tijd door 
te brengen na de schooluren en het 
wordt enkel erger omdat mijn familie 
schrik heeft voor confrontaties. Stude-
ren is belangrijker dan risico’s nemen 
in de confrontaties met Israëlitische 
veiligheidstroepen, dat is iets voor 
de jongens’. Het is uitzonderlijk dat 
vrouwen deelnemen aan protesten 
en aangehouden worden. Wanneer 
dat toch gebeurt, ondergaan ze 
dezelfde procedures als mannen. 

Alleen zijn er specifieke uitdagingen 
voor vrouwen zoals toegang tot 
gespecialiseerde medische zorgen, 
zwangerschap en bevalling in de 
gevangenis, en seksuele intimidatie. 
Bovendien zijn vrouwelijke gede-
tineerden minder talrijk en na hun 
vrijlating zijn ze bijzonder kwets-
baar omdat hun gemeenschap hen 
scheef aankijkt en marginaliseert. 
Palestijnse vrouwen worden ook 
direct en indirect (pscycho-sociaal 
trauma) getroffen door zoekacties 
en arrestaties van familieleden door 
Israëlische veiligheidstroepen.

De Muur
Palestijnse vluchtelingen hebben 
moeilijk toegang tot basisvoorzie-
ningen. Dat is onder meer te wijten 
aan de geografische versnippering 
van de Westelijke Jordaanoever en 
Oost-Jeruzalem door Israëlitische 
kolonies en de Muur die Israël bouwt 
in de bezette gebieden. Volgens het 
Internationaal Gerechtshof druist 
deze Muur in tegen het Internatio-
naal Recht. Hij gaat gepaard met een 
systeem van vergunningen die de 
bewegingsvrijheid van de Palestij-
nen enorm afremt. Extra schrijnend 
is de situatie van families die tussen 
de Muur en de green line of rond 
Oost-Jeruzalem wonen. Zij zijn vaak 
afgesneden van hun landbouw-
grond, familie of medische zorgen 
en leven geïsoleerd van de rest van 
de Westelijke Jordaanoever. In het 
geval van gezondheidszorg worden 
vrouwen in het bijzonder getrof-

fen aangezien zij traditioneel 
zorg dragen voor kinderen en 
ouderen binnen hun familie.
Ook de toegang tot onder-
wijs wordt bemoeilijkt door 

de Israëlitische bezetting. 
Veel kinderen moeten dagelijks 

aanschuiven aan de checkpoints 
om naar school te gaan. Eenmaal 
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Reine werkt sinds 2 
jaar voor UNRWA als 
Junior Professional 
Officer (JPO). Dat VN- 
programma, gesteund 
door België, biedt 
jonge professionals 
de kans om ervaring 
op te doen op het vlak 
van internationale 
ontwikkelingshulp. 

ONLINE
www.unrwa.org

1  Een Palestijnse vluchteling is elke persoon wiens 
verblijfplaats in Palestina was tussen 1 juni 
1946 en 15 mei 1948 en die zowel zijn huis als 
bestaansmiddelen verloren is ten gevolge van 
het conflict in 1948, en de nabestaanden van 
mannelijke Palestijnse vluchtelingen, inclusief 
wettelijk geadopteerde kinderen.

op school presteren meisjes over 
het algemeen beter dan jongens. 
Jongens krijgen immers grotere 
vrijheid van thuis uit voor activiteiten 
buiten de schooluren en missen 
vaker lessen. Meisjes worden veel 
strikter gecontroleerd door hun 
ouders en studeren beter. Studeren 
wordt voor meisjes gezien als dé 
weg naar een betere toekomst. Voor 
jongens is dat niet de enige optie, zij 
hebben veel gemakkelijker toegang 
tot de arbeidsmarkt zonder diploma. 
Maar de goede studieresultaten 
van meisjes worden niet vertaald in 
tewerkstellingsmogelijkheden. Cul-
turele en sociale normen beknotten 
de studiekeuze. En de richtingen die 
sociaal aanvaardbaar zijn, creëren 
minder jobkansen. Al bij al worden 
maar weinig opleidingen als geschikt 
gezien voor vrouwen: kleuterjuf, 
verpleegster, naaister, lerares ...

Frustraties
De Israëlitische bezetting heeft een 
negatieve invloed op alle aspec-
ten van het leven in de Westelijke 
Jordaanoever en Oost-Jeruzalem, 
en dus ook op de economische 
ontwikkeling en de werkgelegen-
heid. In feite maken de onzekere 
politieke en veiligheidssituatie en 
de voortdurende uitbreiding van 
de Israëlische kolonies die steeds 
meer land inpalmen, economische 
groei zo goed als onmogelijk. En 
dat leidt tot armoede en een hoge 
werkloosheid binnen de Palestijnse 
vluchtelingengemeenschap. Ook 
hier worden vrouwen anders – en 
meer – getroffen dan mannen omdat 
vrouwen ook moeten afrekenen met 
een reeks sociale en culturele facto-
ren. Zo kunnen jonge moeders niet 
rekenen op betaalbare en betrouw-
bare kinderopvang en is zwanger-
schapsverlof ofwel onbestaande 
ofwel te kort. In sommige conser-
vatieve families mogen vrouwen 
enkel actief zijn op de arbeidsmarkt 
als alle collega’s op de werkplaats 
vrouwen zijn of ze kunnen enkel 
op bepaalde momenten van de 
dag werken omdat de familie het 
gevaarlijk vindt om ’s avonds laat of 
’s nachts te pendelen. Vrouwen die 
er wel in slagen om aan de slag te 
gaan, moeten dan weer worstelen 
voor een gelijk loon.
De verslechterende economische 
situatie en de daaruit voortvloeiende 
armoede voedt frustraties, zowel bij 
mannen als vrouwen. Mannen kunnen 
niet langer in de noden voorzien van 

hun gezin en verliezen hun traditio-
nele rol van broodverdiener. Armere 
vluchtelingen binnen de Westelijke 
Jordaanoever hebben het extra moei-
lijk. Zij kunnen zich immers enkel een 
woning veroorloven binnen één van 
de 19 vluchtelingenkampen waar de 
situatie door armoede en overbe-
volking over de jaren verslechterde. 
Kampbewoners moeten het stellen 
met uiterst krappe woonruimten 
wat hun psychologisch welzijn aan-
tast en de sociale en familierelaties 
onder druk zet. Vooral vrouwen lijden 
daaronder. Ze ondervinden een 
gebrek aan privacy en bewegings-
vrijheid en komen nauwelijks toe 
aan vrijetijdsactiviteiten buitenshuis. 
Kampbewoners melden vaak dat 
frustraties en stress huiselijk geweld 
en geweld tegen vrouwen doen 
toenemen. Daar komt bovenop dat 
binnen de Palestijnse maatschappij 
huiselijk geweld nog steeds taboe 
is, dat er nog steeds wetten bestaan 
die de daders van de zogenaamde 
“eremoorden” beschermen en dat 
vrouwen moeilijk toegang hebben 
tot juridische diensten.

UNRWA
De ongelijke effecten van de bezet-
ting en van sociale en culturele 
normen op mannen en vrouwen 
ontgaat UNRWA niet. Deze VN-or-
ganisatie trekt zich het lot aan van 
de Palestijnse vluchtelingen. Ze 
voorziet onder meer onderwijs, 
gezondheidszorg, noodhulp, sociale 
dienstverlening en kamp-infrastruc-
tuur. Daarnaast onderneemt ze ook 

“genderbewuste” initiatieven. Zo 
organiseert UNRWA mobiele kli-
nieken waardoor gemeenschappen 
die door checkpoints en de Muur 
geïsoleerd worden, ter plekke de 
nodige zorg kunnen krijgen. Voor 
kinderen – vaak jongens - die getrof-
fen zijn door geweld door Israëli-
tische veiligheidstroepen voorziet 
de organisatie aparte psychosociale 
groepsactiviteiten opdat hun school-
prestaties er niet onder zouden 
lijden. Beroepsgericht onderwijs 
besteedt aandacht aan opleidingen 
die zowel sociaal aanvaardbaar zijn 
als jobkansen bieden aan vrouwen. 
UNRWA ondersteunt ook vrouwen-
centra binnen de vluchtelingenkam-
pen die vrouwen een plek bieden 
voor hun sociale activiteiten. Onder-
tussen ijvert ze verder voor een 
rechtvaardige oplossing opdat alle 
Palestijnse vluchtelingen, vrouwen 
én mannen, over hun mensenrechten 
beschikken en hun volle potentieel 
kunnen verwezenlijken. België is een 
zeer trouwe donor van UNRWA: voor 
de periode 2015-2017 schenkt ons 
land 18,75 miljoen euro.

Vrouwen 
en meisjes 
kunnen zich 
minder vrijuit 
bewegen 
door een 
intensievere 
sociale 
controle.”
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Slechts een beperkt aantal jobs waaronder kleuterjuf zijn sociaal aanvaardbaar voor vrouwen.

GENDER
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HANDEL : SLEUTEL 

Eerlijke en duurzame handel aanwenden in de strijd tegen armoede en ongelijkheid, drie 
verhalen uit Peru, DR Congo en Marokko bewijzen dat het mogelijk is. Om vrouwen niet uit 
het oog te verliezen, moeten twee vragen gesteld worden bij de goedkeuring van projecten: 
wie levert het werk bij de realisatie van het product? En wie beheert de winst?

H oewel genderge-
lijkheid een funda-
menteel recht is, is 
het helaas nog niet 

vanzelfsprekend. Toch tonen stu-
dies aan dat wereldwijd vrouwen 
twee derde van alle productieve en 
reproductieve arbeidsuren leveren. 
Daarom kreeg gender een belang-
rijke plaats in de Millenniumdoelen. 
Vrouwen moeten niet benaderd 
worden als een aparte doelgroep 
maar als een volwaardig deel van 
een samenleving. 
In het oosten van de Democratische 
Republiek Congo, in de Peruviaanse 
Andes en in Zuid-Marokko eisen 
vrouwen hun rol op. Deze vrou-
wen weten en beseffen dat ze een 
belangrijke economische actor zijn 
in de samenleving. 

Koffie in DR Congo
SOPACDI is een coöperatie in Zuid-
Kivu die zich al jaren inzet voor een 
economische en sociale ontwikkeling 
van de lokale bevolking in deze door 
geweld geteisterde regio. Ze koopt 
de koffieoogst van haar 5600 leden 
op om die nadien door te verkopen 
tegen een betere prijs en er ontwikke-
lingsprojecten mee op te starten. Van-
daag maken vrouwen een kwart van 
het ledenaantal uit. ‘Dat is opmerkelijk 
want tot voor kort was het ongewoon 
dat een vrouw als gezinshoofd werd 
beschouwd’, stelt Steven Decraen 
van het Trade for Development Cen-
tre, een initiatief van de Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking.
Sinds een aantal jaren financiert TDC 
enkele initiatieven van SOPACDI, 
meer bepaald kwekerijen voor jonge 

PETER CHRISTIAENSEN 
TRADE FOR DEVELOPMENT CENTER

GRÉGORY DIANZENZA koffieplantjes en vormingssessies 
over duurzame teelttechnieken. 
Met de steun van onder andere 
Oxfam-Wereldwinkels ging SOPACDI 
in 2009 van start met het proces van 
fairtrade-certificering. 
Enkele jaren geleden werd een 
nieuwe actie gelanceerd rond 
women’s coffee. Zo kwam er een 
extra vrouwenpremie, 2 cent per 
pond koffie, waarmee geëngageerde 
vrouwengroepen werden opge-
richt. Intussen is bepaald dat op elk 
niveau van de organisatie minstens 
één vrouw meebestuurt. Bovendien 
mogen de vrouwengroepen een 
deel van de premie besteden aan 
eigen initiatieven. 
Vroeger bleven de vrouwen uit de 
regio vaak als weduwen achter nadat 
hun mannen hun leven verloren 
door het Kivumeer in gammele 
bootjes over te steken en de koffie 
illegaal te verkopen in Rwanda. Ze 

Deze 
projecten, hoe 
kleinschalig 
ook, krikken 
het zelfver-
trouwen van 
de vrouwen op 
en veranderen 
het beeld dat 
mannen van 
hen hebben.”
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TOT ONTWIKKELING 
VOOR VROUWEN 

bleven zonder iets achter, werden 
verplicht een ander familielid te 
trouwen of werden slachtoffer van 
seksueel geweld waardoor ze uit 
de gemeenschap werden verstoten. 
Nu kunnen deze vrouwen zoeken 
naar stabiliteit en hun leven in eigen 
handen nemen. 

Weven en breien in Peru
In het grensgebied van de depar-
tementen Puno en Cusco wonen 
inheemse gemeenschappen die 
moeizaam overleven van de land-
bouw en van hun kuddes alpaca’s 
en lama’s. Dankzij die dieren is 
de streek ook gekend voor zijn 
eeuwenoude traditie van weven 
en breien, die teruggaat tot de 
Incacultuur. Traditioneel was dat 
mannenwerk maar die zijn nu steeds 
vaker van huis om werk te zoeken. 
Sinds 2012 steunt TDC een pro-
ject van Royal Knit, een Peruviaans 
familiebedrijf, dat deze vrouwen 
opleidt in de traditionele weef-en 
breitechnieken om daarna mee 
te werken aan haar collecties van 
Royal Knit,. Het weef- en breiwerk 
bezorgt deze vrouwen een inkomen 
zonder dat ze hun huishouden in de 

steek moeten laten. Dat geeft hen 
ook voor het eerst de macht om 
financiële beslissingen te nemen. 
Vrouwen geven vaak prioriteit aan 
de school, ook voor hun dochters. 
‘Deze projecten, hoe kleinschalig 
ook, krikken het zelfvertrouwen van 
de vrouwen op en veranderen het 
beeld dat mannen van hen hebben’, 
zegt Steven Decraen. 

Arganolie in Marokko
Het geheim van de schoonheid van 
Marokkaanse vrouwen: argano-
lie. Van oudsher is de productie 
van deze olie vrouwenwerk. Van 

moeders op dochters werd de vaar-
digheid doorgegeven om noten 
van de arganboom te breken en 
de pitten er uit te halen. De man-
nen kwamen pas in beeld na al 
dat harde labeur, om de olie te 
verkopen langs de weg of in de 
soeks. Grote bedrijven hebben 
arganolie ontdekt en de productie 
deels geïndustrialiseerd. Nu is er 
een sociaal alternatief nodig dat 
de inkomsten geeft aan wie het 
werk verricht: de vrouwen. In 1996 
richtte Zoubida Charrouf, profes-
sor chemie aan de universiteit van 
Rabat, de eerste coöperatie van 
arganolieproducenten op. Sindsdien 
heeft de organisatie vele startende 
vrouwen begeleid met de steun van 
internationale donors en later ook 
de Marokkaanse overheid. Dankzij 
deze initiatieven beheren de Marok-
kaanse vrouwen zelf hun inkomen, 
waardoor hun status binnen de Ber-
bercultuur stijgt. Bovendien volgen 
duizenden vrouwen lessen Arabisch 
en leren ze lezen en schrijven. Het 
gevolg is dat steeds meer moeders 
hun dochters naar het middelbaar 
onderwijs sturen. 

GENDER
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Katia’s moedige 
beslissing

De organisatie Amifanic – een 
partner van Oxfam - leert Nicara-
guaanse vrouwen en meisjes dat 
een leven zonder geweld mogelijk 
is. Eén van de vrouwen die steun 
vond bij Amifanic is Katia Josefina 
Lopez. Twaalf jaar lang leefde ze 
gelukkig met haar ex-partner, een 
ondercommissaris bij de politie en 
de vader van haar kinderen. Maar 
in de volgende drie jaar veran-
derde de thuissituatie drastisch. 
Katia en haar dochters moesten 
het ontgelden. Haar ex-partner 
kon niet aanvaarden dat één van 
zijn dochters een beperking had 
en hij greep steeds sneller naar 
de fles. Bovendien beschuldigde 
hij haar van de stukgelopen relatie. 
In een mum van tijd werd Katia’s 
leven een hel. 
Dankzij de psycholoog van het 
opvangcentrum van haar dochter 
kwam ze in contact met Amifanic. 
Daar vond ze de kracht om niet 

langer haar mond te houden en ze 
diende een klacht in bij de recht-
bank. Het was voor haar erg pijnlijk 
en beschamend om openlijk toe te 
geven dat ze mishandeld werd door 
haar partner. Maar dankzij Amifanic 
durfde ze haar verhaal vertellen. En 
hoewel het erg confronterend was 
om haar ex-partner terug te zien, 
bleef ze moedig voor haar kinderen. 

Vertrouwen in een 
nieuwe toekomst

Nu durft Katia luidop dromen over 
de toekomst. Ze zou maar al te graag 
terug een schoonheidssalon opstar-
ten met bijhorende kapperszaak en 

een juwelierswinkeltje waar haar 
invalide dochter juweeltjes kan 
verkopen. Het liefst van al wil ze 
eindelijk thuis weer rust vinden en 
van haar kinderen genieten. 

Rol van Oxfam 
Oxfam wil vrouwen sterker en mondi-
ger maken. Zo spoort het lokale vrou-
wengroepen aan tot gemeenschap-
pelijke acties waarmee geweld tegen 
vrouwen voorkomen kan worden. 
Oxfam biedt ook hulp aan vrouwen 
en meisjes die slachtoffer zijn van 
geweld. Bovendien werkt de ngo aan 
bewustmaking via partnerschappen 
met andere organisaties. 
Een van die partners is Amifanic. 
Wat Amifanic bijzonder maakt, is dat 
ze als organisatie erg dicht bij de 
mensen staat. Ze kan rekenen op een 
ruim netwerk van vrijwilligers – vaak 
vroegere slachtoffers van geweld - en 
sympathisanten. Deze medewer-
kers, de zogenaamde ‘promotora’, 
steunen hun lotgenotes. Ze willen 
ook de kennis over mensenrechten 
bij andere vrouwen opkrikken want 
vaak weten deze zelf niet dat ze ook 
rechten hebben. 

STRIJD TEGEN GEWELD  
OP VROUWEN IN NICARAGUA

GRÉGORY DIANZENZA
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Katia vond de 
kracht om te 
spreken en 
een klacht bij 
de rechtbank 
in te dienen.”
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GENDER

Oxfam helpt vrouwen in Nicaragua om uit de cyclus van huiselijk geweld te breken. Katia is een van hen.
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GENDER-
DIMENSIE
Twintig jaar geleden werd, tijdens de conferentie 
van Peking, het begrip “gender” gedefinieerd als 
een fundamenteel onderdeel van de menselijke 
ontwikkeling. Het concept heeft sindsdien 
een hele weg afgelegd, maar wordt nog 
geconfronteerd met een enorme weerstand.

WIST U DAT ...

DE CIJFERS 
SPREKEN VOOR 
ZICH…

290.000

70% van de 1,2 miljard mensen die 
in armoede leven, zijn vrouwen.

IN BEPAALDE PLATTELANDSREGIO’S IN INDIA 
zijn er ongeveer 400 mannen voor 100 vrouwen. 
De oorzaken zijn: selectieve abortus, selectieve 
kindermoord (toegeschreven aan doodgeboren 
baby’s), selectieve kinderverwaarlozing (jongens 
worden beter verzorgd). 

ONGEVEER 290.000 TOEKOMSTIGE 
MOEDERS STERVEN ELK JAAR 
TIJDENS OF KORT NA DE BEVALLING. 

Dagelijks sterven 800 vrouwen aan vermijdbare 
zwangerschaps- of bevallingscomplicaties.

Meer dan 40% van de actieve 
wereldbevolking, 43% van de 
arbeidskrachten in de landbouw en 
meer dan 50 % universiteitsstudenten, 
zijn vrouwen1. Mannen hebben 
meestal een lagere levensverwachting 
dan vrouwen als gevolg van zware 
lichamelijke arbeid, oorlogen en een 
slechte levensstijl.

40%

125.000.000

In tal van Oosterse culturen, en voorheen 
ook in Europa, moet de familie van het 
meisje een bruidsschat betalen aan de 
familie van de jongen. In veel Afrikaanse 
landen is het omgekeerd. 

Drie kwart van de ontheemden zijn 
vrouwen en kinderen.

75%

ELISE PIRSOUL

70%
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Vandaag zouden meer dan 125 miljoen 
vrouwen in Afrika en het Midden-Oosten 
genitaal verminkt zijn.
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DE “TRANSVERSALE” DIMENSIE
Ngo X heeft besloten om hulp te bieden aan een dorp in het noorden 
van Mali dat getroffen wordt door een vreselijke hongersnood. Ze wil 
nieuwe compost- en landbouwtechnieken introduceren die de productie 
van de familieboerderijen moeten verhogen en de voedselzekerheid 
van het dorp moeten verbeteren. Ngo X nodigt de dorpelingen uit op 
een informatievergadering. Na een intensieve bewustmaking komen de 
meeste mannen, met matige interesse, luisteren naar de goede raad van 
de ngo. Na een paar maanden moet de ngo vaststellen dat het project 
niet van de grond is gekomen ... Waarom? 

Omdat er geen rekening werd gehouden met de genderdimensie. Het 
zijn immers de vrouwen die het land bewerken en de mannen die de 
PR en de gesprekken met externen voeren ... Indien er in een vroeger 
stadium rekening was gehouden met de genderdimensie, dan zou het 
project meer kans op slagen gehad hebben. 

EEN TROEF VOOR ONTWIKKELING
Hoe kan men zich inzetten voor de globale menselijke ontwikkeling als 
men zowat de helft van de wereldbevolking in de kou laat staan? En 
dat terwijl deze stille helft, deze vrouwelijke helft, het meest kwetsbaar 
is en het minst toegang heeft tot ontwikkeling. De 
vrouw is veelal de motor van het gezin; de vrouw 
maakt de volwassenen van morgen.  

Volgens het Wereldontwikkelingsrapport kan de 
gelijkheid tussen vrouwen en mannen bovendien een 
grote invloed hebben op de productiviteit. Vrouwen 
vertegenwoordigen nu zo’n 40% van de actieve 
wereldbevolking, 43 % van de arbeidskrachten in de 
landbouw en meer dan 50 % van de universiteitsstudenten. Maar zoals 
blijkt uit het rapport over de globale staat van de voeding en landbouw 
(2010-2011)3 dat aan vrouwen is gewijd, presteert de landbouwsector erg 
slecht in veel ontwikkelingslanden, met name als gevolg van de ongelijke 
toegang van vrouwen tot productiemiddelen, diensten en kansen. In tal 
van culturen is de toegang van vrouwen tot land en natuurlijke hulpbron-
nen beperkt: enerzijds omdat ze niet als landbouwproducent worden 
beschouwd en anderzijds door het erfrecht, het gewoonterecht en de 
maatschappelijke normen. Vaak hebben plattelandsvrouwen geen toegang 
tot de markten en nemen ze geen deel aan het besluitvormingsproces 
op maatschappelijk vlak en binnen de plattelandsstructuren. 

EEN MOEILIJKE AANPAK
Het is dus zaak om “gender”, “vrouw” en “man” niet als doel op zich 
voorop te stellen, maar om er rekening mee te houden in elk menselijk 
project. En om er dan ook echt rekening mee te houden. Zo berekende 
de Wereldbank dat in 2008 de kwestie van gendergelijkheid in 45% van de 
gevallen geïntegreerd was in het ontwerp van de ontwikkelingsprojecten. 
Maar minder dan 10% van de toegekende kredieten voor kleine landbouw-
projecten ging naar vrouwen, terwijl vrouwen nochtans de meerderheid 
van de arbeidskrachten in de landbouw uitmaken (bron IDA, Wereldbank).

Uit een evaluatie van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking uit 2015 
bleek dat ondanks haar inspanningen de maatregelen die bedoeld zijn 
om meer rechtvaardige genderverhoudingen teweeg te brengen, hevige 
weerstand ondervinden. Deze weerstand kan van politieke, institutionele 
en culturele aard zijn en is zowel voelbaar bij enkelingen en hun familie 
als bij instellingen in het Zuiden ... én in het Noorden (p. 25).

GENDER VERSUS GESLACHT
Het begrip “gender” verwijst niet naar de biologische verschillen tussen 
man en vrouw (geslacht: vrouwen hebben borsten en brengen kinde-
ren op de wereld), maar naar de sociale constructie van het man- of 
vrouw-zijn. Gender vertrekt vanuit het principe dat de relaties tussen 
mannen en vrouwen bepaald worden door de maatschappij. Studies 
hebben aangetoond dat de rollen die vrouwen en mannen toebedeeld 
krijgen, sociaal en cultureel geconstrueerd worden en dus wijzigbaar 
zijn. Ze zijn niet universeel, maar afhankelijk van de maatschappij, de 
tijdsgeest, de klasse en de leeftijdscategorie waartoe men behoort. In 
bepaalde culturen is het bijvoorbeeld de vrouw die het land bewerkt 
en de man die het land bezit. Er is sprake van een machtsverhouding 
(de genderverhouding) die vaak gekenmerkt wordt door ongelijkheid. 
Vrouwen zijn toegewijd aan de verzorging en de opvoeding van kinderen 
en werken voor de familie: dit genderverschil veroorzaakt verschillen 
tussen mannen en vrouwen op het vlak van onderwijs. In de armste 
landen gaat 35% van de meisjes niet naar school. Bij jongens bedraagt 
dit percentage 30%2. 
“Gender mainstreaming” of de integratie van gelijke kansen tussen 
vrouwen en mannen is een strategie die erin bestaat om het genderaspect 
systematisch op te nemen in het ontwikkelingsbeleid en in alle fasen 
van een projectcyclus (ontwerp, uitvoering en evaluatie).
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“Je wordt niet als vrouw 
geboren, je wordt vrouw.”

Simone de Beauvoir
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“Als je een man opleidt, leid je een 
individu op, maar als je een vrouw 
opleidt, leid je een natie op.”

DE LANGE WEG VAN DE VROUWEN
Twintig jaar geleden, werd tijdens de conferentie in Peking het begrip 
“gender” gedefinieerd als een fundamenteel onderdeel van het algemeen 
welzijn. De staten en instellingen engageerden zich op 12 verschillende 
domeinen. Het actieplatform dat toen werd opgericht, geldt nu nog als 
een referentie.

In 2000 werd in de Millenniumdoelen (MDG) één doelstelling opge-
nomen ter bevordering van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen 
en twee doelstellingen ten voordele van vrouwen (gezondheid van de 
moeder, basisonderwijs voor allen) (p. 23).

Maar in het algemeen is de gelijkheid van vrouwen en mannen een 
kwestie van rechten “van de mens”. Ze heeft betrekking op de hele 
bevolking, waarbij elke partij (man-vrouw) de helft van zowel het probleem 
als de oplossing vertegenwoordigt.

In 1993 werd de Belgische Commissie Vrouwen en Ontwikkeling (CVO) 
opgericht als uitvoerend orgaan van de politieke wil om te investeren in 
de ontwikkeling van vrouwen. Recent ijveren de “Adviesraad Gender en 
Ontwikkeling” en het platform “BE-Gender” voor meer aandacht voor 
gender in de interventies van de Belgische ontwikkelingssamenwerking 
(zie kader).

BE-GENDER EN ADVIESRAAD GENDER EN ONTWIKKELING
BE-Gender is een Belgisch platform dat werd opgericht bij Koninklijk besluit 
van 2 april 2014 en dat wil bijdragen aan een betere integratie van gender in 
het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. Het groepeert een brede waaier aan 
organisaties uit het maatschappelijk middenveld (ngo’s, vrouwenorganisaties, 
universiteiten, vakbonden, individuele experten). De coördinatie ervan werd 
toevertrouwd aan de Noord-Zuidkoepels CNCD-11.11.11 en 11.11.11. 
BE-Gender ondersteunt de expertise van zijn leden opdat zij de aandacht voor 
gender kunnen promoten bij de actoren van de ontwikkelingssamenwerking. 
Daarnaast voedt het Platform de adviezen die de Adviesraad Gender en 
Ontwikkeling verleent aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking en 
de Belgische regering. 

De Adviesraad Gender en Ontwikkeling, die ook werd opgericht op 2 
april 2014, heeft als opdracht de minister van Ontwikkelingssamenwerking 
op zijn verzoek te adviseren over de implicaties van de genderdimensie in de 
uitwerking van zijn beleid en voorstellen te doen om de werkzaamheden van 
internationale instanties te voeden, ook in het kader van de voorbereiding van 
de Belgische standpunten bij deze internationale instanties.

ONLINE
www.cncd.be/BE-Gender
www.dg-d.be > wat doen we > gender

12 ACTIEGEBIEDEN 
De 12 actiegebieden van het actieplatform van Peking blijven 
de belangrijkste ontwikkelingsgebieden waarin gender een 
bijzonder aandacht moet genieten: 
• Armoede: vrouwen zijn hier het kwetsbaarst, 

samen met de kinderen die ze opvoeden.

• Participatie van vrouwen in de besluitvorming: 
omdat mannen er de meerderheid vormen en 
beslissingen in hun voordeel nemen. 

• Opleiding: in het bijzonder de toegang van meisjes tot onderwijs.

• Institutionele verbetering van de positie van de vrouw: 
wetten, internationale conferenties, integratiemechanismen.

• Gezondheid en in het bijzonder de “reproductieve gezondheid”.

• De rechten van de vrouw als rechten van de mens. 
• Geweld: geweld in familiale sfeer, binnen de gemeenschap. 

• Media: die vooral een mannelijke visie uitdragen (slechts 24% 
van de personen die in de media worden genoemd, zijn vrouwen) 

• Gewapende conflicten: mannen worden ingezet 
in het leger, vrouwen zijn burgerslachtoffers of 
vluchtelingen (zie Resolutie 1325, p. 12)

• Milieu: Vrouwen worden het eerst getroffen door de gevolgen 
van de vernietiging van het milieu en de klimaatveranderingen, 
omdat ze vaak verantwoordelijk zijn voor water en land.

• Economie: ongelijke lonen, beperking tot vrouwelijke jobs.

• Situatie van jonge meisjes: gedwongen 
huwelijken, prostitutie, toegang tot onderwijs.

Afrikaans gezegde
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WEERSTAND EN RELATIVITEIT
Vast staat dat de situatie van de vrouwen wereldwijd in de voorbije 
25 jaar is verbeterd op vlak van wettelijke bescherming, gezond-
heid, onderwijs en toegang tot werk. Tussen 1990 en 2013 is 
moedersterfte zowat gehalveerd op wereldschaal. Maar toch 
sterven vandaag nog 800 vrouwen per dag aan vermijdbare zwan-
gerschaps- of bevallingscomplicaties (die dus perfect behandeld 
of vermeden kunnen worden). 99% van die moedersterfte gebeurt 
in ontwikkelingslanden (bron WHO).

En toch, als men de Millenniumdoelen en de ontwikkelingspro-
jecten bekijkt, dan zijn de meest teleurstellende resultaten die 
met een sterke genderdimensie. Waarom? Omdat de weerstand 
hiertegen te maken heeft met tradities, religie, de manier waarop 
de maatschappij georganiseerd is, enz. In sommige landen is 
de discriminatie tegen vrouwen nog toegenomen als gevolg van 
religieus obscurantisme.

EMPOWERMENT 
OF ZELFBESCHIKKING
Hoe kunnen vrouwen een leidinggevende functie opnemen als 
hun collega’s mannen zijn die het niet dulden om door een vrouw 
te worden geleid? Hoe kunnen vrouwen lang studeren als ze van 
kinds af verplicht worden om voor het gezin te zorgen? Hoe kunnen 
vrouwen hun ontevredenheid uiten, als ze altijd al hebben geleerd 
dat zij niet openlijk hun mening mogen verkondigen?

Het volstaat niet om vrouwen (of mannen) rechten te geven, men 
moet ze ook de “macht” geven om die rechten te laten gelden. 

DE BELGISCHE 
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking heeft erkend dat gender 
een essentieel element is in het streven naar een duurzame men-
selijke ontwikkeling. Daarom is zij van plan om de genderdimen-
sie te integreren in al haar activiteiten (“gender mainstreaming”). 
Tegelijkertijd onderneemt ze “gerichte interventies”, dat wil zeggen 
specifieke projecten voor de bestrijding van de ongelijkheid tussen 
vrouwen en mannen. Er ligt momenteel een nieuwe strategienota 
“gender en ontwikkeling” op tafel. Samen met, onder andere, het 
platform BE-Gender, neemt het middenveld actief deel aan de 
voorbereiding van deze nota. De grote “gender”-werkzaamheden 
op het gebied van ontwikkeling zijn:

• Gezondheid en seksuele en reproductieve rechten
• De uitvoering van VN-Veiligheidsraadresolutie nr. 1325 (2000) 

‘Vrouwen, Vrede en Veiligheid’, met inbegrip van de strijd tegen 
seksueel geweld tegen vrouwen

• Onderwijs aan meisjes en opleidingen aan vrouwen 
(alfabetisering, beroepsvorming)

• De economische verzelfstandiging van vrouwen
• De rechten van de vrouw als mensenrecht (met inbegrip van 

kindhuwelijken).

BIBLIO : 
1 World Development Report 2012 “Gender equality and development” 
(www.worldbank.org)
2 Verslag 2013 over de Millenniumdoelen
Rapport Mondial sur la parité homme-femmes 2013  
www3.weforum.org/docs/Media/French_Gender%20Gap_Final.pdf
Magazine Dimitra 
Les essentiels du genre, gepubliceerd door Monde selon les femmes
www.banquemondiale.org/ida/theme-genre.htm
3 www.fao.org/docrep/013/i2050e/i2050e00.htm
www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/en/

“Ontwikkeling zonder genderperspectief 
is maar een halve ontwikkeling. Als één 
sekse achteruitgesteld wordt, kan er 
geen sprake zijn van echte ontwikkeling, 
zelfs niet voor de dominante sekse.”

MacDonald

EMPOWERMENT
“empowerment” is het proces waarbij individuen of gemeenschappen 
de mogelijkheden of voorwaarden verwerven om controle te krijgen op 
hun leven en omgeving en om die te kunnen veranderen.
• Deze controle kan intern zijn: gevoel van eigenwaarde, gevoel iets 

te betekenen, identificatie met een groep.
• Het is ook de macht om iets te ondernemen in de wereld: de 

vaardigheden, competenties (studies, enz.), de kritische geest,  
het vermogen te beïnvloeden en te bezitten (materiële autonomie).

• Het is ook de mogelijkheid om zich te vereneigen en om zich te 
organiseren om verandering teweeg te brengen.
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Manifestatie van vrouwen ter gelegenheid van 8 maart (dag van de 
rechten van de vrouw) in Bukavu.
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I n tegenstelling tot de andere 
MDG’s omhelst de derde 
doelstelling geen specifiek 
probleem of een specifieke 

sector, aangezien gendergelijkheid 
aan alle andere doelstellingen ten 
grondslag ligt. Het tegenoverge-
stelde geldt evenzeer: de verwe-
zenlijking van MDG 3 is afhankelijk 
van de vorderingen die voor elk 
van de overige doelstellingen zijn 
gemaakt. De vooruitgang op het 
gebied van gendergelijkheid en 
de emancipatie van de vrouw is 
immers van cruciaal belang voor 
de verwezenlijking van alle MDG’s. 

2015: tijd om de 
balans op te maken

Nu we de balans van de MDG’s opma-
ken, blijkt dat er in de ontwikkelings-
landen nog talloze ongelijkheden 

tussen mannen en vrouwen bestaan. 
Dat zou onder meer het gevolg zijn 
van sociale en culturele normen in 
bepaalde landen die een gunstige 
evolutie in de weg staan. Toch valt 
er sinds 2000 best vooruitgang te 
noteren, onder meer wat de verte-
genwoordiging van vrouwen in de 
politiek betreft (zie grafiek).
In 2014 bevestigde de VN-Commis-
sie voor de status van de vrouw dat 
beeld: langzaam maar zeker is er 
een bescheiden vooruitgang merk-
baar op vlak van gendergelijkheid 
en empowerment. Maar daarnaast 
kwam de Commissie ook tot de 
vaststelling dat vrouwen:
• in bepaalde delen van de wereld 

nog steeds moeilijk toegang heb-
ben tot onderwijs; 

• weinig economische autonomie en 
onafhankelijkheid hebben;

• geen deel uitmaken van de formele 
economie en moeilijk toegang 
hebben tot betaald werk; 

JONATHAN PFUND

In 2000 werden de gelijkheid tussen mannen en vrouwen en meer autonomie voor de vrouw erkend als een 
doorslaggevende factor voor de uitroeiing van de armoede in de wereld. Door meer de nadruk te leggen op 
gender komen ook de doelstellingen van “toegang tot basisonderwijs” en van “verbetering van de gezond-
heid van moeders” meer onder de aandacht. De drie doelstellingen samen werden aldus geformuleerd dat 
zij ook relevant zijn voor alle andere Millenniumdoelen (MDG’s) die de 189 lidstaten van de Verenigde Naties 
tegen 2015 willen verwezenlijken. 

GENDER CENTRAAL  
IN DE MILLENNIUMDOELEN 

• oververtegenwoordigd zijn in 
typisch vrouwelijke jobs met lage 
lonen, niet hetzelfde loon krijgen en 
oververtegenwoordigd zijn in de 
niet-betaalde zorgverlening;  

• te maken krijgen met discrimine-
rende standpunten, normen, stereo-
typen en wettelijke kaders; 

• moeilijk toegang hebben tot 
sociale bescherming en onder-
vertegenwoordigd zijn op alle 
besluitvormingsniveaus. 

De studie toonde aan dat er een 
direct verband bestaat tussen de 
beperkte vorderingen voor MDG 3 
(gendergelijkheid) en de andere Mil-
lenniumdoelen. Ook de nog ontoe-
reikende resultaten voor MDG 4 en 
5 (moeder- en kindersterfte) heb-
ben rechtstreeks te maken met het 
gebrek aan autonomie van vrouwen. 

De toekomst: doelstel-
lingen inzake duur-
zame ontwikkeling

‘In het komende decennium moeten de 
seksuele en reproductieve rechten een 
centrale plaats innemen in de ontwik-
kelingshulp op wereldschaal’, zo stelde 
minister van Ontwikkelingssamenwer-
king Alexander De Croo bij de opening 
van de 48e zitting van de Commission 
on Population and Development (CPD) 
van de VN, die plaatsvond op 16 april 
jongstleden in New York. 
Eind september 2015 zullen de 193 
landen van de VN hun goedkeuring 
hechten aan de nieuwe wereldwijde 
doelstellingen inzake duurzame 
ontwikkeling. De komende 15 jaar 
zullen deze doelstellingen bepalend 
zijn voor de ontwikkelingshulp op 
wereldschaal, in het verlengde van de 
Millenniumdoelen die sinds 2000 op 
de agenda stonden. En in die nieuwe 
doelstellingen zouden vrouwen meer 
centraal moeten staan. 

PROCENTUEEL AANDEEL VAN VROUWELIJKE PARLEMENTSLEDEN IN DE ENIGE KAMER  
OF IN HET LAGERHUIS VAN DE NATIONALE PARLEMENTEN TUSSEN 2000 EN 2014
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‘OM TE VLIEGEN MOET DE CONDOR TWEE 
VLEUGELS HEBBEN DIE EVEN STERK ZIJN’

Bolivia is een multicultureel land dat vooruit wil. Het land heeft een nieuwe grondwet, een wet tegen 
geweld op vrouwen en een wet over de inheemse waarden van “de tweeledigheid man-vrouw”. Toch wordt 
gendergelijkheid er zeer verschillend ingevuld, gaande van modern tot traditiegetrouw. Het effect van de 
genderintegratie in projecten van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking is dan ook heel verschillend, 
zoals blijkt uit een analyse van de Bijzondere Evaluatie. Enkele voorbeelden. 

ELISE PIRSOUL

B olivia, een van de 
armste landen van 
L a t i j n s - A m e r i k a , 
wordt beschouwd als 

een laag-middeninkomensland dat 
kampt met grote verschillen naar 
gelang van de sociale klasse en 
de regio. Op het platteland kan de 
extreme armoede oplopen tot 60%. 
Vooral vrouwen worden getroffen. 
Ze hebben nauwelijks toegang tot 
grond en zijn slachtoffer van geweld. 
Acht op tien vrouwen zou te maken 
krijgen met geweld, in 83% van de 
gevallen is het huiselijk geweld. De 
Boliviaanse regering is zich bewust 
van het probleem en vaardigde 
wetten uit tegen geweld op vrou-
wen (2003) en voor de toegang tot 
grond. Maar dat vooruitstrevende 
optreden botst op de traditie en de 
cosmovisie van de Andesbevolking, 
zoals onlangs nog verwoord in de 
nieuwe nationale grondwet. Inter-
culturaliteit is er van primordiaal 
belang aangezien er in Bolivia 36 
nationaliteiten samenleven. Maar 
‘gender’ past niet altijd goed binnen 
die multiculturaliteit. 

Gedachtewisseling over 
tweeledigheid

Wat? Programma voor platte-
landsontwikkeling en bescher-
ming van de rechten in Bolivia
Door wie ? ngo Broederlijk Delen

Met het oog op de bescherming 
van de rechten en meer bepaald de 
toegang tot grond in Bolivia steunt 
Broederlijk Delen vooral inheemse 
ngo’s en organisaties. In dit verband 
heeft de ngo beslist ook de tweele-
digheid man-vrouw te bespreken 
om zo de rechten een meer gelijke 
invulling te geven. Maar in de veel-
vormige Boliviaanse context wordt 
gender gezien als een Westerse 
“koloniserende” benadering die 
op hevig verzet stuit. ‘In de “chacha-
warmi”, de cosmovisie van de Andes-
bevolking, geldt het “leadership als 
koppel” ’, zegt Sophie Charlier, een 
van de evaluatoren. ‘Man en vrouw 
kunnen pas de status van volwassene 
en van sociaal actor verwerven als 
ze elk met hun wederhelft samen-
komen in de maatschappij, op die 
manier de eenheid van de sociale 
persoon aanvullend.’ Tegen deze 
achtergrond ligt de bespreking van 

het thema gender moeilijk, temeer 
daar de dekolonisatie niet gepaard 
gaat met een “ontmanteling van het 
patriarchaal stelsel”. De man neemt 
immers nog steeds het voortouw in 
de maatschappij terwijl de vrouw 
een helpende hand toesteekt, huise-
lijke taken op zich neemt en moei-
lijk toegang krijgt tot grondstoffen. 
Daarom organiseerde Broederlijk 
Delen een gedachtewisseling met 
de partners, waarbij het volgende 
beeld werd gebruikt: om te kunnen 
vliegen, moet de condor (symboli-
sche vogel in het Andesgebergte) 
twee vleugels hebben die even 
sterk zijn …

Bestrijding van honger

Wat? Multisectoraal programma 
“Desnutricion Cero”, geënt op 
het nationaal sectoraal plan, 
tegen ondervoeding bij kinde-
ren onder de 5 jaar
Door wie? CT-CONAN (Comité 
Técnico-Consejo Nacional de Ali-
mentación y Nutrición) waar ver-
schillende landen toe bijdragen, 
onder andere België (BTC) via 
een gemeenschappelijk fonds

Gendergelijkheid is in dit pro-
gramma niet de hoofddoelstelling. 
Maar volgens evaluator Sophie 
Charlier ‘treft men er een typische 
situatie aan, omdat het project eerst 
en vooral vrouwen bereikt aangezien 
zij voor het eten moeten zorgen. 
Vooral de vrouwen moeten dus de 
ondervoeding in het gezin aanpak-
ken. De familiale rol van de vrouw 
werd in aanmerking genomen, maar 
die van de man werd buiten beschou-
wing gelaten. Er is geen sprake van 
een gedeelde verantwoordelijkheid.’ 
Nochtans is er wel degelijk een 
gedeelde verantwoordelijkheid, 
maar door een verkeerde interpre-
tatie van gender werden belangrijke 

Guarani-vrouwen, begunstigden van het project van Broederlijk Delen ©
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vragen niet gesteld: wat is prioritair 
in het gezinsbudget, welk aandeel 
van de oogst kan op de markt wor-
den gebracht en welk deel moet 
voor het gezin opzij worden gezet? 

Dynamisme van vrouwen in 
het onderwijs

Wat? Onderwijs met een cul-
turele benadering (versterking 
van het ministerie van Onderwijs, 
van de Consejos educativos de 
los Pueblos Originarios en van 
de universiteit van Tierras Bajas)
Door wie? APEFE (Association 
pour la promotion de l’Education 
et de la Formation à l’Etranger)

De Boliviaanse regering had het 
plan opgevat de lerarenopleiding 
op te waarderen tot een licentiaat. 
APEFE zou dat proces begeleiden. 
Er was niets concreets afgespro-
ken over gendervraagstukken en 
men ging ervan uit dat volgens het 
wereldbeeld van de Andesbevol-
king vrouwen zeer waarschijnlijk 
niet wilden/konden deelnemen 
aan de opleiding. Grote verrassing: 
het merendeel van de kandidaten 
voor de opleiding zijn vrouwen. ‘De 
gevolgen zijn indrukwekkend, zowel 
voor de lerarenopleiding als voor 
het oudercomité. Er zijn belangrijke 
getuigenissen waaruit blijkt dat er 
een bewustzijn groeit over intrafa-
miliaal geweld en de genderrelatie 
in het gezin. Het project had dus 

onrechtstreekse gevolgen en gaf 
de aanzet tot echte empowerment.’ 
Opmerkelijk: de impact op gender-
gelijkheid heeft eerder te maken 
hebben met het dynamisme van de 
vrouwen dan met de doelstellingen 
van het project op zich. 

Vrouwelijke 
brandweerlieden

Wat? Samenwerking tussen 
gemeenten voor het oprichten 
van een brandweerkorps van vrij-
willigers en van een fietspatrouille 
van de guarda municipal in Tarija
Door wie? Gemeente Brasschaat

De uitwisseling tussen de brandweer 
van Brasschaat en die van Tarija 
heeft onvoorziene gevolgen gehad 
inzake gender! In het begin ging het 
om uitwisselingen op gemeentelijk 
niveau tussen twee brandweerkazer-
nes. Maar toen de brandweerlieden 
van Tarija op bezoek waren in België 
zagen ze een zeer dynamische 
brandweervrouw aan het werk. Dat 
voorbeeld vond navolging aan Boli-
viaanse kant. Vandaag telt de kleine 
brandweerkazerne van Tarija bijna 
evenveel vrouwelijke als mannelijke 
vrijwilligers. De vrouwen maken 
er een erezaak van om dezelfde 
opleiding te volgen als hun man-
nelijke collega’s en dezelfde taken 
te hebben. Daardoor hebben de 
vrouwelijke vrijwilligers een ster-
ker zelfbeeld ontwikkeld. En dat 

er nu in gemengde ploegen wordt 
gewerkt, biedt veel voordelen: bij 
een ongeluk zijn de vrouwelijke 
brandweerlieden beter geschikt 
om vrouwelijke slachtoffers psy-
cho-medische bijstand te verlenen. 
Ook bij de politie werd vastgesteld 
dat gemengde fietsbrigades doel-
treffender optreden bij straatgeweld. 
Een gemengd team lijkt het risico op 
gewelddadige reacties te verkleinen 
en de dialoog met de daders te 
bevorderen.

BIBLIO :
EVALUACIÓN 
DE GÉNERO Y 
DESARROLLO EN 
LA COOPERACIÓN 
BELGA, estudio de 
caso de Bolivia
Elizabeth Andia 
Fagalde y Sophie 
Charlier Con la 
colaboración de  
Rocío Jiménez

EVALUATIE VAN DE BELGISCHE 
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
De Bijzondere Evaluator (BZ) heeft in maart jongstleden de evaluatie van 
het gender- en ontwikkelingsbeleid van de Belgische Ontwikkelingssamen-
werking bekendgemaakt. De evaluatie werd uitgevoerd door de Universiteit 
Antwerpen en betrof 50 projecten die door BTC werden uitgevoerd tijdens 
de periode 2008-2013. Zijn besluit: ‘Ondanks een sterk kader (wetten, 
resoluties, procedures, instrumenten) is de Belgische Ontwikkelingssamen-
werking in het algemeen er niet in geslaagd om een substantiële bijdrage 
te leveren aan gendergelijkheid.’ Er is sprake van een diepe ‘kloof tussen 
het beleid en de daadwerkelijke uitvoering van dat beleid.’
Tal van initiatieven stoten op expliciet en impliciet verzet binnen de 
ontwikkelingsorganisaties. Daarbij bestaat er een groot onbegrip over 
het concept “gender mainstreaming” als holistische benadering. Maar 
toch lijken ‘projecten in sectoren als onderwijs, gezondheidszorg en 
economische ontwikkeling in sommige gevallen wel succesvol te zijn 
op het vlak van gendergelijkheid’. De evaluator heeft 8 algemene aan-
bevelingen geformuleerd

MEER INFO: 
www.dg-d.be > onze werkmethoden >  
Dienst Bijzondere Evaluatie. 

GENDER

Vandaag telt de 
brandweer van Tarija bijna 

evenveel vrouwelijke als 
mannelijke vrijwilligers.
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Voor het derde jaar op rij gaf operatie Move with Africa (la Libre) 150 
jongeren de kans om samen met hun klasgenoten een inleefreis naar 
Afrika te maken. Een ervaring die niemand onverschillig liet. 

P as na lange voorbereidingen, weekends 
van beraadslagingen en geldinzamelin-
gen vertrokken ze op ontdekkingsreis naar 
verre oorden. Daar zouden ze stilstaan bij 

de clichés over Afrika, hun houding tegenover com-
fort, hun bevoorrechte situatie en hun zorgen. De deel-
nemende leerlingen (5e of 6e jaar middelbare school) 
komen uit de meest diverse milieus en uit alle soorten 
onderwijs (algemeen, technisch, bijzonder). Dank-
zij de gratis tickets van Brussels Airlines vielen alvast 
de kosten voor de vlucht weg. Tijdens de krokus- of 
paasvakantie beleefden deze 150 jongeren en hun 
leerkrachten, afkomstig uit diverse scholen in Wallonië 
en Brussel, een onvergetelijke tijd. Door deelname aan 
een participatieve werf, bezoeken aan projecten en 
verblijf in gezinnen kwamen de jongeren rechtstreeks 
in contact met de Afrikaanse uitdagingen en met de 
solidariteit die er leeft. Ze werden begeleid door een 
actor van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking 
die “vertrouwd is met de situatie ter plaatse” (zie lijst). 

En het effect was voelbaar. ‘Door dit project konden 
de jongeren hun kritische geest ontwikkelen en kon het 
voornemen rijpen om zich te engageren of zelfs actor 
te worden in de samenleving van morgen’, benadrukt 
Elise Rasquin, leerkracht aan het collège Saint-Quirin, 
die met Caritas naar DR Congo trok. Voor de dove 
leerlingen van vzw CREE betekende de reis naar een 
dovencentrum in Burkina Faso een manier om zich 
rekenschap te geven van een andere benadering 
van doofheid. ‘Voor sommige leerlingen betekende 
deze reis een daadwerkelijk keerpunt in hun leven (…), 
afstand nemen was van essentieel belang ‘, aldus Anne 
Dubocquet, sociaal assistente in het centrum Com-
prendre et Parler, die met CREE op reis ging. In ieder 
geval, wie de deelnemers ook waren, deze kennisma-
king met Afrika, van oost tot west, gedurende 10 of 15 
dagen zullen ze nooit vergeten!

ELISE PIRSOUL

Het avontuur gaat volgend jaar verder. De inschrijvingen 
voor de editie 2015-2016 zijn inmiddels afgesloten.  

Volg Move with Africa op facebook en  
www.lalibre.be/page/mwa

DANS MET

AFRIKA
Asmae - Senegal ©
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10 SCHOLEN, 
10 PARTNERS, 
10 PROJECTEN,  
5 LANDEN
RWANDA (HUYE)
1. 5e algemeen Lycée St-Jacques  (Luik) 
 Met Dierenartsen zonder Grenzen
2. 5e algemeen Athénée Royal Charles Rogier (Luik) 
 Met la Croix-rouge
3. 6e technisch Emile Gryzon (Brussel) 
 Met Entraide & Fraternité

DR CONGO (MENKAO)
4. 5e algemeen Collège Saint-Quirin (Huy) 
 Met Caritas International

BENIN (COMÉ, DANTOPKA, NATITINGOU)
5. 5e algemeen technisch en beroeps Institut Notre-Dame (Aarlen) 
 Met Africapsud
6. 6e algemeen overgangsjaar Collège Saint-Quirin (Huy) 
 Met Via Don Bosco
7. 5e algemeen Collège du Christ-Roi 
 Met Îles de Paix

SENEGAL (DJOURBEL, DARAL PEUHL)
8. 5e technisch en beroeps Centre Eperonnier (Elsene) 
 Met DBA (Défi Afrique Belgique)
9. 5 en 6e technisch Athénée royal d’Ixelles (Elsene) 
 Met Asmae

BURKINA FASO (OUAGADOUGOU)
10. leden van vzw CREE  
 Met SHC (Sensorial Handicap Cooperation)

Mahad, 20 jaar, een Belgische leerling met 
Afrikaanse roots, blijkt onder de indruk.  

‘Hier zijn de mensen solidair: 
ze werken allemaal samen aan 
de bouw van een huis. Bij ons in 
Europa zou dat nooit gebeuren: 
daar heerst een mentaliteit van 
ieder voor zich en alles draait 
altijd om geld.’
Er wordt gezongen op het 
veld, jonge Belgen en lokale 
dorpsbewoners heupwiegen 
uitgelaten. Het is feest, een écht, 
vrolijk en spontaan feest.”
Fragment uit de bijlage  
Move with Africa van La Libre -
Institut Emile Gryzon in Rwanda 
met Entraide & Fraternité.

DBA - Senegal

Entraide & Fraternité - Rwanda

Dierenartsen zonder Grenzen - Rwanda

SENSIBILISATIE
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I n de nasleep van opeenvol-
gende drama’s met vluch-
telingenboten in de Mid-
dellandse Zee kwam op 23 

april jongstleden een buitengewone 
Europese Raad bijeen. De EU en 
haar lidstaten vaardigden nood-
maatregelen uit om verder onheil 
te voorkomen. Een stappenplan met 
17 acties werd uitgetekend, waarbij 
de prioriteit uitgaat naar versterkte 
aanwezigheid op zee en grensbewa-
king door het agentschap Frontex. 
Ook mensensmokkel en mensen-
handel worden aangepakt dank-
zij een nieuwe Europese militaire 
missie (GBVB) die de vaartuigen 
die de mensenhandelaars voor de 
overtocht gebruiken, zal opsporen, 
vasthouden en vernietigen.

Meer globale aanpak
Deze noodmaatregelen waren nodig 
om onmiddellijk het hoofd te kunnen 
bieden aan de crisissituatie, maar 
een meer alomvattende aanpak 
is noodzakelijk. In mei stelde de 
Europese commissaris voor Migratie 
zijn “(globale) migratie-agenda” 
voor. Kernpunten zijn de strijd tegen 
illegale migratie en mensensmokkel 
en de versterking van een Euro-
pees asielstelsel, om zo te komen 
tot een meer solidaire verdeling van 
de vluchtelingen onder de Euro-
pese landen. Daarnaast wil de EU 

hervestigingsprogramma’s in Europa 
uitwerken en legale migratiekana-
len openen op Europees niveau. 
Het bestrijden van symptomen zal 
echter niet volstaan om in de nabije 
toekomst nieuwe menselijke drama’s 
te voorkomen. Het komt erop aan de 
dieperliggende oorzaken van illegale 
migratie en asiel aan te pakken.
De aanwezigheid van vluchtelin-
gen in het noorden van Afrika is 
namelijk het gevolg van de extreem 
onstabiele situaties in de Sahel en in 
het Midden Oosten. Ze vloeit ook 
voort uit armoede die van generatie 
op generatie wordt overgedragen 
(Niger, Guinee- Bissau …) of uit een 
ontstellend hoge demografische 
druk (Pakistan, India, Bangladesh). 
Een zeer lage Human Development 
Index, almaar nieuwe voedselcrisis-
sen, periodes van droogte, sociale 
ongelijkheid en genderongelijk-
heid, flagrante schendingen van 
mensenrechten, met daar bovenop 
een bevolkingsexplosie, vormen 
een explosieve coktail in de Sahel. 
Deze leidt vandaag al tot geweld 
en een toename van radicalisme, 
zoals bij Boko Haram in Nigeria, 
Niger en Kameroen. Vijftig procent 
van de migranten die aankomen 
op het eiland Lampedusa in Italië 
zijn via Agadez in het noorden van 
Niger tot in Libië geraakt, waar de 
migratieroutes samenkomen. Door 
het gebrek aan bestuur in Libië vormt 
dit land een open deur naar Europa.

Dieperliggende 
oorzaken aanpakken

Welke rol kan ontwikkelingssamen-
werking spelen in deze context van 
opeenvolgende migratiecrisissen? 
Haar eerste opdracht is niet het 
reduceren van migratiestromen 
naar Europa maar bestaat erin te 
ijveren voor menselijke ontwikke-
ling. Dat doet ze door te strijden 
tegen situaties die mensen ertoe 
aanzetten hun land van herkomst te 
ontvluchten: armoede, voedselonze-
kerheid, slecht bestuur, endemische 
corruptie, schendingen van men-
senrechten, instabiliteit en de spiraal 
van geweld die eruit voortvloeit. 
Ontwikkelingssamenwerking moet 
dus de dieperliggende oorzaken 
blijven bestrijden, óók in het voor-
uitzicht van de dag waarop migratie 

CAROLE DEMOL

De laatste weken deden zich verschillende drama’s voor waarbij migranten het leven lieten bij hun pogingen 
om de Europese kusten te bereiken. De Europese Unie neemt maatregelen… maar wat zijn de dieperlig-
gende oorzaken van deze migratie en wat is de rol van de ontwikkelingssamenwerking in deze context?

Het aantal 
ontheemden 
was sinds 
de tweede 
wereldoorlog 
nooit zo hoog.”

29% 11% 01%

3.072 30%30%
Midden-Oosten  
en Noord-Afrika

Sub-Sahara 
Afrika

Onbepaald/
Onbekend

Hoorn van  
Afrika Zuid-Azië

SYMPTOMEN 
bestrijden volstaat niet

Bron: berekeningen 
van IOM op basis 
van gegevens van 
diverse oorsprong.

Doden op de Middellandse Zee naargelang regio van 
herkomst van migranten (januari-september 2014)
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een keuze kan zijn in plaats van 
een noodzaak. Deze talrijke oorza-
ken aanpakken betekent zoveel als 
investeren in een globale agenda 
voor menselijke ontwikkeling. Niet 
alleen de officiële ontwikkelings-
hulp (ODA) staat daar voor in, maar 
ook de bundeling van buitenlandse 
investeringen, geldoverdracht van 
migranten (meer dan driemaal hoger 
dan de ODA) en eigen middelen van 
de landen zelf.
Meer dan ooit herinnert de migra-
tiecrisis ons aan de noodzaak om 
rekening te houden met de minst 
ontwikkelde landen (MOL), waar 
fragiele situaties en conflicten de 
bevolking tot gedwongen migratie 
aanzetten. Daar waar de budgetten 
voor officiële ontwikkelingshulp op 
wereldniveau onveranderd bleven 
in 2014, verminderde de hulp aan 
de minst ontwikkelde landen met 
16%. Nochtans was de meerderheid 
van de migranten die in het recente 
verleden op weg naar Europa het 
leven lieten bij scheepsrampen, 
afkomstig uit dergelijke landen: 
Syrië1, Eritrea, Somalië, Afghanistan, 
Nigeria, Gambia, Senegal, Mali 
en Soedan. Bovendien zouden de 
gedwongen migratiestromen vanuit 
deze landen naar andere ontwikke-
lingslanden (de Zuid-Zuidstromen) 
momenteel de helft van de globale 
migratiestromen uitmaken.
België pleit er dan ook voor op inter-
nationaal niveau om 50% van de ODA 
aan de minst ontwikkelde landen 
toe te kennen omdat juist zij meer 
afhankelijk zijn van hulp. De Belgische 
gouvernementele samenwerking zal 
zich voortaan meer concentreren op 
fragiele staten en staten die zich in 

een conflictsituatie bevinden in Afrika 
(p. 33). Toch moet het oorzakelijk 
verband tussen een fragiele situatie 
en migratie genuanceerd worden. Het 
grootste deel van de migratiestromen 
naar België – legaal, illegaal, asiel – is 
immers afkomstig uit middeninko-
menslanden (Marokko, Algerije, 
Turkije, Rusland). De migratie naar 
een ver land veronderstelt namelijk 
een zeker financieel en menselijk 
vermogen. 

Een nieuwe, 
complementaire en 
holistische aanpak

De recente langdurige crisissen 
vereisen een nieuwe aanpak inzake 
bescherming en internationale 
samenwerking. Het aantal ontheem-
den was sinds de tweede wereld-
oorlog nooit zo hoog en deze trend 
neemt nog toe. Momenteel zijn 6 
miljoen personen geregistreerd 
als vluchteling sinds meer dan 
vijf jaar. De migratiestromen zijn ook 
hoe langer hoe meer gemengd, met 
binnenlandse ontheemden, econo-
mische migranten, personen op de 
vlucht voor persoonlijke vervolgingen 
of natuurrampen, die niet onder de 
omschrijving van vluchteling vallen 
in het VN-Verdrag van 1951. De nabu-
rige ontwikkelingslanden hebben 
overigens niet de nodige capaciteit 
om deze gemengde migratiestromen 
in goede banen te leiden en een duur-
zame internationale bescherming te 
bieden. De humanitaire hulp die als 
(tijdelijke) noodhulp bedoeld was, 
is ontoereikend om het groeiend 
aantal langdurig ontheemden op te 
vangen. Vandaar dat er meer synergie 
nodig is tussen humanitaire hulp en 

ontwikkelingssamenwerking om zo 
de weerbaarheid van de ontheemden 
en van de gastgemeenschappen 
te vergroten en te komen tot een 
duurzamere integratie van de vluch-
telingen in de gastlanden (bijvoor-
beeld via opleidingsprogramma’s of 
werkvergunningen).
Om aan deze nood tegemoet te 
komen, lanceert de Europese 
Commissie begin 2016 regionale 
ontwikkelings- en beschermings-
programma’s in Noord-Afrika en in 
de Hoorn van Afrika. De program-
ma’s versterken de capaciteiten van 
gastlanden om een internationale 
bescherming te kunnen garanderen 
die voldoet aan de Europese normen, 
bijstand aan ontheemden te bieden 
en een meer duurzame integratie te 
waarborgen. Nadat de Marokkaanse 
overheid daar belangstelling voor 
toonde, overweegt België het asiel- 
en beschermingsstelsel in Marokko 
te versterken.
Het richten van de ontwikkelingshulp 
naar gemengde migratiestromen 
veronderstelt ook een nieuwe aanpak 
vanwege de begunstigde landen. 
Deze dienen immers de middelen 
niet alleen aan hun eigen bevolking 
toe te wijzen, maar ook te investeren 
in een duurzamere integratie van 
de ontheemden op basis van hun 
competenties en kennis. Om het 
hoofd te kunnen bieden aan het 
probleem van de ontheemden en de 
migratiecrisissen, dienen die landen 
versterkt te worden in het kader van 
een aanpak die stoelt op de rechten 
van migranten en de gedeelde ver-
antwoordelijkheid van de landen van 
herkomst, de doorgangslanden en 
de landen van bestemming.

De meerderheid 
van de 
migranten die 
in het recente 
verleden op weg 
naar Europa het 
leven lieten bij 
scheepsrampen 
was afkomstig 
uit de minst 
ontwikkelde 
landen.”
(Syrië, Eritrea, Somalië, 
Afghanistan, Nigeria, 
Gambia, Senegal, Mali, 
Soedan).

Italië

Libië

Algerije

Egypte

MarokkoCanarische Eilanden

Mali

Tsjaad

Niger

Nigeria

Kameroen

DR Congo

Mauritanië

Senegal
Burkina
Faso

Ivoorkust
Guinee

Sierra Leone

Liberia Ghana

Soedan

Zuid-Soedan

Saoedi-Arabië

Syrië

Turkije

Yemen

Ethiopië

Kenya
Somalië

Tunesië

Spanje GriekenlandPortugal

Addis-Abeba

Gao

Tamanrasset

MelillaCeuta

Tripoli

Agadez

Vijf voorkeurroutes van migranten
Langs de route van Tunesië en Libië naar Italië passeerden in 2013 meer dan 40.000 migranten.

1  Geen MOL op basis  
van de OECD-
classificatie maar een 
land in burgeroorlog.

De migratiestromen 
zijn hoe langer hoe 

meer gemengd, met 
binnenlandse ontheemden, 
economische migranten, 
personen op de vlucht voor 
persoonlijke vervolgingen 
of natuurrampen.”
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H et Virungapark in het 
Oosten van de Demo-
cratische Republiek 
Congo is beschermd 

UNESCO-werelderfgoed. Met zijn 
uitzonderlijke fauna en flora kan het 
park zelfs de meest veeleisende rei-
zigers bekoren. De afgelopen jaren 
werd de regio echter geteisterd 
door gewapende conflicten. Boven-
dien onderhandelde de Congolese 
regering er met Britse bedrijven 
over de ontginning van olie in de 
regio. En hoewel deze bedrijven één 
per één afhaakten, blijven oorlog 
en olie een grote bedreiging voor 
de toekomst van het park. 

De publiek-private Virunga Alliance 
wil daar verandering in brengen. 
Met een grootschalig toeristisch pro-
gramma wil de organisatie de vrede 
in het park herstellen en betere eco-
nomische perspectieven bieden aan 
de 4 miljoen inwoners. Zij voorziet 
daartoe in de nodige opleidingen 
van de lokale bevolking die wordt 
ingeschakeld bij de uitbouw van 
tentenkampen, restaurants en de 

transportsector. De gemeenschap 
helpt ook mee om activiteiten uit te 
werken voor de reizigers, zoals ont-
moetingen met gorilla’s, trektochten 
langs vulkanen, bergbeklimmen en 
trekkings door de savanne. 30% van 
de inkomsten wordt geïnvesteerd 
in ontwikkelingsprojecten die de 
gemeenschap zelf democratisch 
kiest. Het programma werd in 2009 
gelanceerd en zal nog tot 2020 lopen.

Inspirerende 
voorbeelden 

Gelijkaardige projecten hebben 
in het verleden alvast hun impact 
al bewezen. Meer dan 20 geleden 
daalde Rainforest Expeditions neer 
in het hartje van het Peruviaanse 
regenwoud. In het woud werden op 
drie plaatsen ecolodges neergezet, 
met plaatselijke families als belang-
rijkste aandeelhouder. Deze families 
zagen hun inkomen verdubbelen, tot 
zelfs verviervoudigen. De opbrengst 
uit toerisme werd geïnvesteerd in 
onderwijs, gezondheidszorg en 
sociale bijstand. Het vormt voor 
de bevolking meer dan ooit een 
drijfveer om boskappers en mijn-
werkers op zoek naar grondstoffen 
te weren. 

DUURZAAM TOERISME 
IS DE TOEKOMST

Natuurbescherming die jobs oplevert: het kan!

Verschillende ngo’s zetten in op duurzaam toerisme om het evenwicht tussen mens en natuur te herstellen 
in kwetsbare natuurgebieden. De natuur als toeristische trekpleister levert jobs voor de lokale bevolking die 
daardoor die natuur zal beschermen. Dat is onder meer het geval bij de Masaï in Tanzania, met de steun van 
het Trade for Development Center, een programma van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. 

Ook de Oegandese gorilla, een met 
uitsterven bedreigde apensoort, kon 
gered worden dankzij toerisme. In 
het verleden werden de gorilla’s 
gedood door jagers die het gemunt 
hadden op hun vlees. Vandaag zijn 
het toeristen die dollars neertellen 
om het dier te mogen zien. De lokale 
gemeenschap is nauw betrokken 
bij de toeristische toestroom in het 
gebied. 20% van het toegangsgeld 
voor het natuurpark gaat naar hen. 
Veel inwoners hebben in de sector 
werk gevonden als uitbater van een 
souvenirwinkel of hotel. 

PETER CHRISTIAENSEN 
TRADE FOR DEVELOPMENT CENTER

GRÉGORY DIANZENZA

Het evenwicht 
tussen mens 
en natuur 
blijft behou-
den terwijl 
de lokale 
gemeen-
schappen toch 
inkomsten 
verkrijgen uit 
toerisme.”
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Obstakels in Tanzania 
Eeuwenlang leefden de Masaï ten 
westen van de Kilimanjaro in harmo-
nie met de plaatselijke planten- en 
dierenwereld, maar recent heeft de 
toename van het bevolkingsaantal 
en het ontwikkelingsniveau dit even-
wicht verstoord. De gemeenschap-
pen nemen steeds meer land in 
gebruik voor landbouw en veeteelt 
en hun behoeften aan koolstof en 
hout stijgen. Landbouwers doden 
wilde dieren omdat ze hun gewas-
sen vernielen, stropers zijn op zoek 
naar ivoor en het vlees van deze 
dieren wordt gretig verhandeld op 
de lokale markten. 
Nochtans leven de Masaï in een 
Wildlife Management Area (WMA). 
WMA’s werden 22 jaar geleden 
door de Tanzaniaanse regering in 
het leven geroepen en staan voor 
beschermde gebieden waarbin-
nen de lokale bevolking en niet de 
centrale regering instaat voor het 
natuurbehoud. De WMA waar de 
Masaï wonen is de Enduimet WMA, 
een enorm gebied van ongeveer 
1200 km² dat in het noorden wordt 
begrensd door buurland Kenia, in 
het westen door nationale parken en 
in het zuidoosten door de imposante 
Kilimanjaro met zijn besneeuwde 

bergtoppen. De regio vormt een 
thuishaven voor vele diersoorten, 
waaronder de indrukwekkende 
olifanten die de Enduimet WMA 
doorkruisen op zoek naar drink-
water en voedsel.
Om de druk op het leefmilieu te 
verlichten namen de Masaï, die ver-
antwoordelijk zijn voor het natuur-
beheer in de Enduimet WMA, al 
diverse initiatieven. Zo zetten ze 
in op anti-stroperseenheden en 
gebruiken ze nieuwe duurzame 
landbouwmethoden en bodem-
beschermingstechnieken. De Tan-
zaniaanse ngo Honeyguide Foun-
dation staat de Enduimet WMA bij 
in haar missie om het evenwicht in 
het gebied te behouden. Ze onder-
steunt de lokale gemeenschap bij de 
ontwikkeling van ondernemingen 
in verantwoord toerisme die finan-
cieel duurzaam zijn. Zo hebben de 
Masaï een extra economische reden 
om hun natuurlijke omgeving te 
beschermen. 
Om het gebied aantrekkelijk te 
maken voor toeristen wordt de 
accommodatie verder uitgebouwd. 
Er komen zeven kampeerterreinen 
die de lokale gemeenschap zelf zal 
beheren. Via een handig boeking- en 
betaalsysteem kan de reiziger de 

weg naar het gebied vinden. 
Honeyguide Foundation 

begeleidt de Masaï 
eveneens bij de 

ontwikkeling van 
toeristische acti-
viteiten. Zo zal de 
toerist de lokale 

bevolking kunnen leren kennen door 
in Masaï-hutten te verblijven en de 
lokale folklore en medicinale plan-
ten te ontdekken. De avontuurlijke 
reiziger kan zich uitleven met onder 
meer mountainbiken en trektochten 
op zoek naar wilde dieren. Verder 
wordt voorzien in opleidingen voor 
het bestuur van de WMA en ingezet 
op communicatie. De Tanzaniaanse 
ngo krijgt hiervoor financiële steun 
van het Trade for Development Cen-
ter, een programma van de Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking. 

Kanttekening rond 
duurzame toerisme 

Verschillende voorbeelden tonen 
aan dat toerisme beheerd door 
lokale gemeenschappen een win-
win situatie kan zijn. Het evenwicht 
tussen mens en natuur blijft behou-
den terwijl de lokale gemeenschap-
pen toch inkomsten verkrijgen uit 
toerisme. Het klinkt als een ideale 
oplossing. Toch spreekt het voor zich 
dat niet alle gebieden ter wereld 
zich met gelijkaardige activiteiten 
kunnen inlaten. Te afgelegen zones 
en onaantrekkelijke gebieden bij-
voorbeeld komen niet in aanmer-
king. Daarnaast moeten alle lokale 
inwoners zich scharen achter het 
project als men duurzame toeris-
tische activiteiten wil ontplooien 
zonder de natuur te beschadigen. 
Ook is het essentieel dat de grote 
buitenlandse operatoren en toeris-
tische bedrijven niet met de winst 
gaan lopen, maar dat die ten goede 
komt van de lokale inwoners. 

Ook is het 
essentieel 
dat de grote 
buitenlandse 
operatoren en 
toeristische 
bedrijven niet 
met de winst 
gaan lopen.”
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Voor altijd een band met België
Ex-beursstudenten in Vietnam verenigen zich

CHRIS SIMOENS

Voor België 
betekenen de 
duizenden 
studenten 
die bij ons 
gestudeerd 
hebben een 
onschatbaar 
netwerk van 
contacten.”

6 september 2014. Een 
groen plekje vlak bij de 
Vietnamese hoofdstad 
Hanoi wordt omgetoverd 

tot ‘klein België’. Met zwarte, rode 
en gele ballonnen, maar ook met 
bier, chocolade en wafels. Zowat 80 
beursstudenten die op het punt staan 
naar België te vertrekken, krijgen 
er letterlijk een voorproefje van wat 
hen te wachten staat. De quiz ‘who 
wants to be a Belgionaire’ test hun 
voorkennis. Een gezellig onderonsje 
waarbij ook ex-beursstudenten of 
alumni aanwezig zijn. Zij vertellen bij 
een biertje in geuren en kleuren over 
hun ervaringen in België. Ons land 
blijkt een populaire bestemming 
voor Vietnamese studenten, meer 
nog dan Nieuw-Zeeland.
Organisator is de Vietnam Belgium 
Alumni-vereniging VBA, in 2009 
mee-opgericht door Ngo Thu 
Huong. Huong, medewerkster op de 
Belgische ambassade in Hanoi, heeft 
zelf 2 jaar in Hasselt gestudeerd. 
En zoals alle ex-beursstudenten 
getuigen, zo’n verblijf laat sporen 
na. Vaak is het de eerste keer dat 
ze hun land verlaten en de Westerse 
cultuur leren kennen. ‘De alumni zijn 
zeer gehecht aan België, ze willen 
graag iets teruggeven’, zegt Huong.

Van alumnus tot 
minister

‘Sinds 1978 hebben zowat 1.300 
Vietnamezen met een studiebeurs 
in België gestudeerd’, beklemtoont 
Huong. ‘Maar er zijn er ook die zelf 
hun studie betaald hebben. Met onze 
530 actieve leden bereiken we dus 
een groot deel van hen.’ Daarnaast 
volgden over een periode van 20 
jaar 2.000 Vietnamezen een Master 
in Hanoi, georganiseerd door de 
Belgische Solvay Business School 
(ULB). Ze hebben hun eigen club 
waar VBA nauw mee samenwerkt.
Velen nemen na hun terugkeer 

vooraanstaande posities in. Zo heeft 
vice-eerste minister Vu Duc Dam in 
de jaren 80 aan de ULB gestudeerd. 
Ook een alumnus is de vice-direc-
teur van textielgigant Vinatex. Dr. 
Truong Quang Dinh groeide uit tot 
een briljant kinderchirurg. Anderen 
werden topambtenaar of rector of 
decaan aan een universiteit. Blijft er 
dan niemand in België hangen? ‘Dat 
valt heel goed mee. Veel studenten 
zijn al wat ouder en hebben een gezin 
en een job in Vietnam. Bovendien is 
het niet zo eenvoudig om werk te 
vinden in België.’

Johan Vande Lanotte
De Belgische ambassade in Hanoi 
ondersteunt VBA. Toch blijft het in 
de eerste plaats een vrijwilligersver-
eniging van de alumni zelf. ‘Het is 
iets van ons’, benadrukt Huong. De 
VBA-leden ontmoeten elkaar onder 
meer in de wekelijkse voetbalclub. 

Maar de vereniging organiseert 
vooral tal van activiteiten, samen met 
Belgen. Huong: ‘Soms vraagt een prof 
uit België om zijn oud-studenten te 
ontmoeten; dan organiseren we een 
klein congres. Maandelijks is er een 
ontmoeting ‘rond pot en pint’ met de 
Belgische ambassade en Beluxcham. 
Dat is een kamer van koophandel die 
de relaties tussen België, Luxemburg 
en Vietnam promoot.’ 
Hoewel vooral actief in Hanoi – het 
noorden – worden ook de leden in het 
zuiden – Saigon en Can Tho – meer 
en meer geactiveerd. Toen toenmalig 
minister Johan Vande Lanotte in 2014 
het land bezocht, werden de leden 
in Zuid-Vietnam opgetrommeld. 
‘VBA heeft meer dan een steentje 
bijgedragen aan het welslagen van 
de missie’, vindt Huong.
VBA is in elk geval een initiatief 
dat navolging verdient in andere 
landen. Want vaak nemen studenten 
na terugkeer naar hun land geen 
contact met elkaar op, zelfs als ze in 
België dezelfde opleiding hebben 
gevolgd. Een verarming voor het 
land en voor het vakgebied. Voor 
België zelf betekenen de duizenden 
studenten die bij ons gestudeerd 
hebben een onschatbaar netwerk 
van contacten om te koesteren. 
Alumni zijn meer dan ooit win-win. 

TOP 5 AANTAL BEURSSTUDENTEN UNIVERSITAIRE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (2003-2014)* 

LAND VAN OORSPRONG
Beursstudenten VLIR-

UOS (Vlaams)

Ethiopië 587

Oeganda 325

Vietnam 305

Kenya 287

Tanzania 277

*Alle types beurzen (ook korte duur) van de universitaire 
ontwikkelingssamenwerking. Daarnaast geven ook andere instanties 
beurzen: BTC, Instituut Tropische Geneeskunde, universiteiten, 
sommige bedrijven, de regeringen van de ontwikkelingslanden…

LAND VAN OORSPRONG
Beursstudenten ARES 
(Franstalig) (schatting) 

DR Congo 1004

Benin 573

Vietnam 467

Marokko 444

Kameroen 396

Via de Vietnam Belgium Alumni-vereniging blijven Vietnamezen die bij 
ons studeerden elkaar ontmoeten. Ook België vaart er wel bij. 

ONLINE
www.vietbelalumni.org

MEER INFO OP 
DE TABLETVERSIE

ONDERWIJS
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CHRIS SIMOENS

De minst 
ontwikkelde 
landen hebben 
meest nood 
aan officiële 
ontwikkelings-
samenwerking.”
Alexander De Croo 
Minister van 
Ontwikkelings samenwerking

De tendens is al lang bezig, 
ook internationaal: hulp 
concentreren om versnip-

pering te vermijden. Vandaar dat 
België het aantal partnerlanden voor 
gouvernementele samenwerking 
terugbrengt van 18 naar 14. En dat 
met een duidelijke geografische en 
inhoudelijke focus. De partnerlan-
den blijven voornamelijk beperkt 
tot drie homogene regio’s: Noord- 
en West-Afrika en de regio van de 
Grote Meren. Bovendien gaat de 
aandacht vooral naar fragiele landen 
en post-conflictzones. Daarmee 
gaat België in tegen de trend om 
minder hulp te geven aan de minst 
ontwikkelde landen in Sub-Sahara 
Afrika (zie p.38). ‘De minst ontwik-
kelde landen hebben meest nood aan 
officiële ontwikkelingssamenwerking,’ 
verduidelijkt minister van Ontwikke-
lingssamenwerking Alexander De 
Croo. ‘Deze landen hebben immers 
minder toegang tot buitenlandse 
investeringen, internationale handel 
of de kapitaalmarkt om hun ontwik-
kelingsdoelen te financieren.’

14 partnerlanden
Van de oorspronkelijke 18 part-
nerlanden worden 6 middeninko-
menslanden geschrapt: Vietnam, 
Peru, Ecuador, Bolivia, Algerije en 
Zuid-Afrika. Er wordt wel een uit-
doofscenario voorzien van maximaal 
4 jaar. Andere vormen van samen-
werking – onder meer met ngo’s en 
universiteiten – blijven doorgaan.
Burkina Faso en Guinee worden de 
nieuwe landen op de lijst. Tot 2003 
was Burkina Faso al een partnerland. 
België wil nu de draad heropnemen 
en het prille democratiseringsproces 
in het land ondersteunen. Guinee 
werd zwaar getroffen door de ebo-
la-epidemie terwijl het een van de 
armste en meest fragiele landen 

van West-Afrika is. België heeft het 
land al bijgestaan in zijn strijd tegen 
ebola, onder meer met het B-Life 
Labo. Nu de epidemie stilaan onder 
controle raakt, wil de Belgische Ont-
wikkelingssamenwerking meewer-
ken aan de wederopbouw van het 
land, onder meer via een sterkere 
gezondheidszorg.

15 + 5 
partnerorganisaties

Onder de internationale partner-
organisaties vallen er drie weg: 
het UN Capital Development Fund 
(voortaan ondergebracht bij UNDP); 
het International Fund for Agricultural 
Development (te veel overlap met 
FAO en CGIAR); en het UN Volunteer 
Programme. Het Tax Policy and Admi-
nistration Topical Trust Fund komt 
er dan weer bij. Deze organisatie 
ijvert voor een correcte inning van 
belastingen, cruciaal voor inclusieve 
groei en de strijd tegen armoede 
en ongelijkheid. 
Veertien organisaties blijven weer-
houden omdat hun kerntaken nauw 
aansluiten bij de krachtlijnen van het 

Belgisch ontwikkelingsbeleid: land-
bouw en voedselzekerheid (FAO en 
CGIAR), gezondheid (WHO, GFTAM, 
UNAIDS), mensenrechten (OHCHR), 
gender en vrouwenrechten (UN 
Women), kinderrechten (UNICEF), 
goed bestuur en capaciteitsopbouw 
(UNDP), demografie en seksuele 
en reproductieve rechten (UNFPA), 
waardig werk (ILO), migratie (IOM) 
en leefmilieu (UNEP)1.
Vijf humanitaire organisaties zijn 
officieel partner voor humanitaire 
hulp: UNRWA (hulp aan Palestijnse 
vluchtelingen), Internationaal Rode 
Kruis, VN-commissariaat voor Vluch-
telingen UNHCR, VN-Coördinatie-
bureau OCHA en Wereldvoedsel-
programma WFP.
De ngo’s hameren er alvast op dat de 
aandacht voor de middeninkomens-
landen niet mag verslappen. ‘Daar 
leven de meeste armen’, benadrukt 
Nicolas Van Nuffel (CNCD-11.11.11). 
‘Ondersteuning van boeren, arbei-
ders en vrouwengroepen is er zeer 
doeltreffend in de strijd tegen onge-
lijkheid. De Belgische ngo’s laten 
Latijns-Amerika en Azië niet los.’

Gouvernementele samenwerking 
focust op Afrika
Op 21 mei 2015 heeft de federale ministerraad haar akkoord gegeven over een nieuwe 
lijst van partnerlanden en -organisaties. De landen in Latijns-Amerika en Azië vallen 
weg (behalve Palestina), Burkina Faso en Guinee komen erbij. Ook drie internationale 
partnerorganisaties vallen weg. 

1  Volledige namenlijst 
partnerorganisaties 
op www.dg-d.be en 
tabletversie

DR Congo
Oeganda

Rwanda

Tanzania

Benin

NigerMali

Senegal

Palestina

Burundi

Mozambique

Marokko

Peru

Ecuador

Zuid-Afrika

Bolivia

Algerije

Vietnam

Burundi

Burkina Faso

Guinee

Partnerlanden 
die wegvallen

Partnerlanden 
die blijven

Nieuwe 
partnerlanden 

Wereldkaart met partnerlanden van België
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RUBRIQUE

Bodem is leven
We leggen er wegen op aan en 
bouwen huizen, kantoren, winkel-
centra, industrieterreinen. Onze 
steden vestigden zich vaak op de 
vruchtbaarste plekken, langs rivie-
ren … We hebben het hier over de 
wondere substantie van de bodem 
waar we meestal onachtzaam over-
heen stappen. Weer en wind hebben 
gedurende duizenden jaren rotsen 
verpulverd tot aarde, een mengeling 
van bodempartikels, lucht, water, 
organisch materiaal (zoals humus) 
en levende organismen (bacteriën, 
schimmels, regenwormen, mijten, 
aaltjes …). De ideale voedings-
bodem voor planten die met hun 
wortels op een ingenieuze wijze er 
de nodige mineralen en water aan 
onttrekken: hun eten en drinken. 
Via die planten vormt de bodem 
dus de basis voor al wat leeft, met 
uitzondering van het leven in ocea-
nen en rivieren natuurlijk. De bodem 
filtert ook water tot bronwater en 
grondwater. Water is leven, maar 
de bodem is dat al evenzeer!

Bedreigingen
Toch springen we zeer slordig om 
met de bodem. En dat niet alleen 
door onze bouwwoede, maar ook 
door de vele chemicaliën waarmee 
we de bodem vergiftigen. Niet alleen 
de industrie en de mijnbouw zijn 
hier de boosdoeners, maar ook de 
conventionele landbouw. Kunstmest 
en pesticiden doden het leven in 
de bodem, het organisch materiaal 
gaat teloor, en de steeds groter 
wordende machines drukken de 
bodem plat en maken hem ondoor-
dringbaar. Een gezonde bodem 
heeft immers ook nood aan lucht. 
Bodems op hellingen verliezen hun 
vruchtbare toplaag door regen en 
wind (erosie), maar ook vlakke 
akkers zijn erosiegevoelig door de 
wind. Monoculturen zijn al evenzeer 
nefast voor de bodem. Niet zozeer 
omdat een grote oppervlakte door 
éénzelfde gewas ingenomen wordt, 
maar omdat jaar na jaar hetzelfde 
gewas gekweekt wordt. Gewasrota-
tie is veel gunstiger omdat elk gewas 
zijn specifieke wortellengte heeft en 
dus uit een andere bodemlaag put. 
Terwijl de ene bodemlaag wordt 
aangesproken, kan de andere zich 
herstellen.
Aride (< 300 mm neerslag/jaar) en 
semi-aride gebieden (200 à 700 
mm neerslag/jaar) hebben extra 
te lijden. Zo wriemelen daar veel 
minder levende organismen in de 
bodem. De vruchtbare toplaag, 

bruikbaar door planten, is vaak maar 
2 à 3 cm dik. Door afwisselende peri-
odes van (grote) droogte en zeer 
hevige regenbuien zijn de bodems 
er bovendien extreem onderhevig 
aan erosie. Wereldwijd gaat jaarlijks 
24 miljard ton vruchtbare aarde 
verloren door erosie!
Doordacht toegepast kan grazend 
vee er de vruchtbaarheid van de 
bodem in stand houden, onder 
meer door de mest. Maar als de 
afgegraasde planten niet de kans 
krijgen terug te schieten – omdat er 
te veel vee graast - ontstaan schrale 
plekken waar geen plant nog kan 
groeien. Zo ontstaat woestijnvorming 
(Dimensie 3, 2/2008). 
Omwille van de droogte wordt er 
veel bevloeid. Maar het vloeiwa-
ter dat vaak uit de bodem wordt 
opgepompt bevat mineralen. Bij 
bevloeiing verdampt een deel van 
het water waardoor de minera-
len worden aangerijkt, zowel in 
de bodem als in het grondwater. 
Kortom: bodems verzilten en raken 
onvruchtbaar.
Ook institutionele zaken kunnen de 
bodem schaden. Zo zijn veel boeren 
geen eigenaar van hun land. Ze 
hebben vaak geen idee hoelang ze 
hun land zullen kunnen bewerken. 
De onzekere situatie maakt dat zij 
minder zorg dragen voor de bodem. 
Zekerheid over landgebruik op 
lange termijn zou op zich al een 
enorm verschil betekenen.

Zorgzaam omspringen met de bodem: 

WE STAAN EROP!
Overal ter wereld springen we uitermate onzorg-
vuldig om met de bodem. Nochtans hangen onze 
voedsel- en watervoorziening ervan af. Dat en 
nog veel meer. Hoogtijd voor een Internationaal 
Jaar van de Bodem.

CHRIS SIMOENS
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We moeten 
hoogdringend 
een switch 
maken: 
de bodem 
niet langer 
zien als een 
onuitputtelijke 
grondstof die 
we eindeloos 
kunnen 
uitputten, maar 
integendeel als 
een fragiele en 
vrijwel niet-
hernieuwbare 
substantie 
waar we uiterst 
zorgzaam 
mee moeten 
omspringen.”
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± 135 
MILJOEN 

miljoen mensen zullen tegen  
2045 moeten migreren als  
gevolg van woestijnvorming.

Tegen 2050 – met 9 miljard mensen -  
moet de wereldwijde voedselproductie   

met70 %
  

toenemen, in 
ontwikkelingslanden 
met bijna 

100  % 
Jaarlijks gaat meer dan 

10 
MILJOEN 

hectare landbouwland 
verloren, alleen al door 
erosie.

1,5 
MILJARD 

mensen, vooral arme 
boeren, leven op 
gedegradeerd land.

van ons voedsel 
wordt rechtstreeks 
of onrechtstreeks  
op bodems  
geproduceerd.

95 % In 2008 was er 

1,386 
MILJOEN 

hectare landbouwland  
in de wereld. Er is  
weinig ruimte voor 
uitbreiding.

 40 % van de binnenlandse conflicten gedurende de laatste  
60 jaar hadden te maken met natuurlijke hulpbronnen.

Bron: UNCCD (United Nations Convention to Combat Desertification) en FAO

7 + 2 miljard mensen
Tegen 2050 verwachten we zowat 2 
miljard extra monden om te voeden. 
Maar vandaag al is de bevolkings-
druk hoog. Daardoor hebben arme 
mensen vaak geen andere keuze 
dan hun land overmatig te bewer-
ken, met degradatie van de bodem 
tot gevolg. Een nefaste methode in 
de tropen is bijvoorbeeld ‘slash 
and burn’ (zwerflandbouw): een 
stukje bos wordt afgebrand om er 
gedurende korte tijd gewassen te 
kweken, daarna wordt een nieuw stuk 
afgebrand. Maar als de bevolkings-
dichtheid groter is dan 10 inwoners/
km², kunnen de stukken land zich 
onvoldoende herstellen. Bovendien 
gaat veel as (en dus minerale vrucht-
baarheid) verloren door erosie. 
De bevolkingsgroei doet sommige 
landen twijfelen of ze in de toekomst 
nog zelf voor hun voedselproductie 
kunnen instaan. Dat zet hen ertoe 
aan om elders land op te kopen 
(zogenaamde ‘landroof’) (Dimensie 
3, 3/2011). Meer dan 37 miljoen 
hectare zou al van eigenaar ver-
wisseld zijn. Zo is Afrika in trek bij 
onder meer China, Saoedi-Arabië, 
Zuid-Korea en Europa. De zoektocht 
naar energie – biobrandstoffen – 
vormt een extra stimulans tot ‘roof’.  
Daarnaast treden meer en meer 
mensen toe tot de middenklasse en 
die wil een energie- en eiwitrijker 
dieet (onder andere meer vlees). 

Zorgzaam omspringen met de bodem: 

WE STAAN EROP!
ENKELE CIJFERS

33 % van de bodems zijn matig tot sterk gedegradeerd door erosie, verzuring, verzilting, 
compactering, chemische bevuiling en verlies van voedingselementen. 

In 2013 investeerde België, 
naar verhouding, het 
meest in de strijd tegen 
de woestijnvorming (2,5% 
van de ODA - officiële 
ontwikkelingshulp – of ruim 

130 MILJOEN DOLLAR)

Door gedegradeerd land te 
herstellen kan men jaarlijks tot 

van de jaarlijkse CO2-
uitstoot door  
fossiele brandstoffen.

30 %

MILJARD   
ton koolstof opslaan  
(50 à 300 ton/hectare), of

3

MILIEU
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Maar productie van vlees is nade-
liger voor de bodem dan die van 
groenten, granen en fruit.
En dan hadden we het nog niet 
over de klimaatverandering die 
met zijn grillen de bodem extra 
op de proef stelt. Bovendien geven 
aftakelende bodems broeikas-
gassen (koolstofdioxide, stikstof- 
en zwaveloxide) af, waardoor ze 
bijdragen tot klimaatverandering: 
een vicieuze cirkel!

Impact
Het lijstje is niet volledig, maar het 
moge duidelijk zijn: bodems overal 
ter wereld hebben enorm te lijden. 
Dat legt een enorme hypotheek op 
onze voedselvoorziening. En het is 
niet zo dat de intensifiëring van de 
landbouw alles wel zal oplossen. 
Want er zijn grenzen aan de hoe-
veelheid voedsel die een bodem 
kan produceren. Ook gewassen 
kweken op kunstmatige substraten 
en in waterige oplossingen bieden 
geen soelaas. De substraten moe-
ten immers voortdurend vervan-
gen worden, wat op termijn niet 
duurzaam is. Om nog te zwijgen 
van de smaak die op kunstmatige 
substraten meestal moet onderdoen 
voor die op volle grond. En met de 
oceanen en rivieren alleen – en 
hun vissen en algen – zullen we het 
evenmin redden. 
De bodem ligt ook aan de basis 
van watervoorziening en een reeks 
andere onmisbare diensten zoals 
textielvezels en geneesmiddelen 
(zie figuur). In wezen is de bodem 
het fundament van onze hele econo-
mie. Waar de bodem degradeert of 
onvruchtbaar is, raakt de economie 
niet meer van de grond. 
Het is dan ook niet meer dan 
redelijk dat de VN-Voedsel- en 
Landbouworganisatie (FAO), op 
aansturen van Thailand, 2015 heeft 
uitgeroepen tot Internationaal Jaar 
van de Bodem. We moeten hoog-
dringend een switch maken: de 
bodem niet langer zien als een 
onuitputtelijke grondstof die we 
eindeloos kunnen uitputten, maar 
integendeel als een fragiele en vrij-
wel niet-hernieuwbare substantie 

ONLINE
www.fao.org/soils-2015/en/

MEER WETEN?
Soil atlas 2015  
(http://globalsoilweek.org/
soilatlas-2015)

The State of the World’s Land 
and Water Resources for Food 
and Agriculture (www.fao.org/
docrep/017/i1688e/i1688e.pdf)

waar we uiterst zorgzaam mee 
moeten omspringen. Het duurt 
immers gemiddeld 1000 jaar om 
1 cm bodem te vormen!

Gezonde bodem
In wezen is het vrij eenvoudig om 
een bodem gezond te houden. 
Zo dien je hem zo weinig moge-
lijk te verstoren (weinig ploegen) 
en zo veel mogelijk te bedekken 
(met gewassen, groenbemesters, 
gemaaid plantenmateriaal). Op 
hellingen kan men terrassen aan-
leggen. Ook gewasrotatie speelt 
een rol (zie hoger). Agroforestry 
maakt gebruik van bomen omdat 
deze diepere bodemlagen kunnen 
aanboren en meer zonne-energie 
kunnen capteren. Al deze methoden 
dragen ertoe bij dat de bodem 
voldoende organisch materiaal en 
levende organismen behoudt. Dat 
bepaalt immers de vruchtbaarheid 
en zorgt ervoor dat een derge-
lijke bodem veel meer water en 
koolstof vasthoudt. Zo wordt de 
bodem een belangrijk wapen in 
de strijd tegen de klimaatveran-
dering. Methoden als biologische 
landbouw en agro-ecologie nemen 
hier het voortouw. De conventionele 
grootschalige landbouw moet zich 
veel meer bewust worden van haar 
schadelijke impact op de bodem en 
haar methoden aanpassen.
Agro-ecologie laat zich inspireren 
door de natuur, plaatselijke traditi-
onele kennis én moderne weten-
schap. Ze probeert onder meer 
zoveel mogelijk organische resten 
te hergebruiken. Daardoor is ze 
veel minder afhankelijk van (dure) 
externe input. Agro-ecologische 
landbouw is dan ook uitermate 
geschikt voor arme boeren. 
Overigens is armoedebestrij-
ding onmisbaar als we onze 
bodems gezond willen houden. 
Het is immers vaak armoede – en 
de veelheid aan monden om te 
voeden - die mensen aanzet tot 
het overmatig bewerken van hun 
land. Ook vrouwen en landlozen 
officiële rechten geven op land(ge-
bruik) kan een grote stap vooruit 
betekenen.

Bodemherstel
Op het Rio+20-congres (2012) werd 
afgesproken dat er tegen 2030 netto 
geen land meer zou gedegradeerd 
worden. Dat betekent dus dat voor 
alle land dat gedegradeerd wordt 
er elders evenveel land hersteld 
wordt. Landherstel is inderdaad 
cruciaal om in 2050 nog voldoende 
voedsel te kunnen produceren. Ook 
hier bestaan er methodes die hun 
diensten bewezen hebben zoals het 
aanplanten van bomen en struiken. 
Zo werd in Senegal 27.000 hec-
tare gedegradeerd land hersteld 
door 11 miljoen bomen te planten. 
En dat in het kader van het Green 
Wall Initiative dat de uitbreiding van 
de Saharawoestijn in de Sahellan-
den probeert tegen te gaan. Een 
andere methode zijn steendam-
men die slibverlies tegengaan bij 
hevige regens (Dimensie 3, 4/2013). 
Enzovoort.
Hopelijk blijft het niet bij woorden en 
stelt de internationale gemeenschap 
krachtige daden. Bij de 17 nog goed 
te keuren ‘duurzame ontwikkelings-
doelen’ staan alvast 15 targets die 
te maken hebben met duurzaam 
landbeheer. Natuurlijk is er een kos-
tenplaatje, maar de impact is enorm. 
Want zorgen voor een gezonde 
bodem betekent meteen de voedsel- 
en watervoorziening veilig stellen, 
onze economie ondersteunen, de 
klimaatverandering remmen, de 
vrede bespoedigen en nog veel 
meer. En laten we misschien met 
wat meer aandacht over de bodem 
stappen en er meer bij stilstaan hoe 
afhankelijk we zijn van onze bodem.

BODEMS 
ZIJN DE 

BASIS VOOR
Voedsel

Dierenvoeder

Drinkwater

Vezels

Bouwmateriaal

Geneesmiddelen

Brandhout

Recreatie

MILIEU

Zorgzaam omspringen met de bodem: 

WE STAAN EROP!
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AAN DE MACHT IN OEGANDA
Twee jaar lang werkte ik 
als Junior Assistent voor 
de Belgisch Technische 
Coöperatie BTC in Niger. 
Een vriendin van me was 
er United Nations Volunteer 
(UNV) en toen ze me meer 
over het programma ver-
telde dacht ik: dat wordt 
de volgende stap. En zo 
was het ook. Vijf maanden 
na mijn terugkeer uit West-
Afrika vertrok ik opnieuw, 
richting het oosten van het 
continent dit keer, naar the 
Pearl of Africa, Oeganda.

UNV
De Belgische overheid ondersteunt 
programma’s van de Verenigde 
Naties die jongeren de kans bieden 
ervaring op te doen in een van haar 
agentschappen1. Na mijn ervarin-
gen binnen de gouvernementele 
samenwerking wilde ik ontdekken 
hoe een internationale instelling zoals 
de VN functioneert. Als multilaterale 
organisatie krijgt de VN vaak kritiek 
over inefficiëntie. Het is belangrijk 
een debat te voeren over de impact 
van de ontwikkelingssamenwerking, 
maar liefst wel met kennis van zaken. 
Vanuit die nieuwsgierigheid, maar 
ook vanuit de wens een nieuwe cul-
tuur te ontdekken en te leren van 
anderen, ging ik voor een jaar aan de 
slag bij de VN met steun van de Bel-
gische Ontwikkelingssamenwerking.

UN Women
Ik kwam als (betaald) vrijwilliger 
terecht bij UN Women. UNW promoot 
de gelijkheid van kansen tussen man-
nen en vrouwen. En hoewel daaraan 
ook in België nog veel werk is, ligt het 
in Oeganda moeilijker. Vrouwen in de 
Oegandese maatschappij hebben 
vaak een ondergeschikte rol en zelfs 
nu het tij stilletjes aan lijkt te keren zijn 
de verschillen in rechten en plichten 

tussen beide seksen nog steeds groot. 
Dat hoeft niet noodzakelijk slecht te 
zijn, zolang het hand in hand gaat met 
gelijke kansen. En daar knelt nu net 
het schoentje.
Als Programme Officer Women Lea-
dership probeer ik vrouwen aan 
te moedigen actief deel te nemen 
aan het politieke leven. Oeganda 
kent een quotasysteem waardoor 
het parlement vandaag 35% vrou-
welijke leden telt. Maar kwantiteit 
staat natuurlijk niet altijd gelijk aan 
kwaliteit. In 2014 begeleidde ik een 
studie die uitzocht welke kansen en 
hindernissen vrouwen ondervinden 
wanneer ze besluiten in de politiek 
te stappen. Het feit dat vrouwen niet 
gezien worden als natuurlijke leiders, 
seksuele intimidatie, een gebrek 
aan start- en campagnekapitaal en 
een gebrekkige kennis over politiek 
zijn maar enkele van de problemen 
die vrouwen ervaren. Om daarin 
verandering te brengen werk ik 
samen met vijf grote lokale organi-
saties rond goed bestuur en gender. 
Samen organiseren we workshops 
om vrouwen in te lichten over hun 
rechten, zoals stemrecht en het recht 
zichzelf verkiesbaar te stellen, hoe 
ze een campagne moeten opzetten 
en hoe stemmen werkt. 

Een tweede luik van het werk situ-
eert zich op het nationale niveau, 
want naast burgerschap is ook wet-
geving een belangrijk aspect om de 
positie van de vrouw te verbeteren. 
De Oegandese grondwet is overwe-
gend positief wanneer het aankomt 
op gelijke kansen. Affirmative action, 
of corrigerende maatregelen voor 
benadeelde groepen, zorgt ervoor 
dat de stem van vrouwen, minder-
validen en jeugd gehoord wordt. 
Samen met de Uganda Women in 
Parliament Association begeleiden 
we zowel mannelijke als vrouwelijke 
politici door het geven van informa-
tie over vrouwvriendelijke wetge-
ving en sensibiliseren we politieke 
partijen om nieuwe – vrouwelijke 
– kandidaten te werven.

Resultaat
In 2016 vinden de volgende presi-
dents- en parlementsverkiezingen 
plaats in Oeganda. Een uitgele-
zen kans om na te gaan of onze 
inspanningen verandering teweeg 
brachten. Ik kruis alvast mijn vingers 
voor minstens 40% vrouwen in het 
volgende parlement!

VROUWEN

Wie?
Heleen 

Annemans, 
United Nations 

Volunteer bij 
UN Women 
in Oeganda

Wat?
Vrouwen 

aanmoedigen 
actief deel te 

nemen aan het 
politieke leven

Waarom?
Hoewel er 35% 

vrouwelijke 
parlementairen 
zijn, blijven er 
veel obstakels 
voor vrouwen 

om politiek 
actief te zijn

1  Door een recente beslissing van 
de regering wordt de financiering 
van UNV stopgezet (p. 33)
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RUBRIQUE

Rondom de 

ONRUST IN BURUNDI:  
België neemt maatregelen 

I n april 2015 besloot de Burundese president Nkurunziza zich verkiesbaar te 
stellen voor een derde ambtstermijn. Zijn beslissing betekende een schending 
van het akkoord van Arusha dat een solide basis wilde leveren voor Burundi’s 
ontwikkeling na de burgeroorlog. Meteen werd een diepe verdeeldheid gecreëerd 

die aanleiding gaf tot onlusten. België schortte daarom de uitbetaling op van 2 miljoen 
euro die het verkiezingsproces diende te ondersteunen. Ook 3 miljoen euro voor de 
politiesamenwerking met Burundi wordt voorlopig niet uitbetaald. 
België besliste wel om Burundi te behouden als partnerland, waar ons land de derde 
donor is na de Wereldbank en de Europese Unie. Maar indien president Nkurunziza niet 
afziet van zijn 3de ambtstermijn, zal België zich genoodzaakt zien zijn gouvernementele 
samenwerking tijdelijk op te schorten. Toch zal België ook in dat geval solidair blijven met 
de Burundese bevolking, maar dan via andere kanalen zoals die van de civiele samen-
leving. Bedoeling: het lot van de bevolking verbeteren en de democratische krachten 
versterken (toestand 3 juni 2015).  (CS)

UNRWA 
ONTVANGT 

18,75
miljoen euro

B elgië schenkt 18,75 miljoen euro 
aan de VN-organisatie UNRWA 
voor de periode 2015-2017. 

Dat zal UNRWA helpen bij het verlenen 
van essentiële gezondheidszorg, onderwijs, 
noodhulp en sociale diensten aan Pales-
tijnse vluchtelingen. Deze verblijven in de 
Gazastrook, de Westelijke Jordaanoever, 
Jordanië, Libanon en Syrië (zie p. 14).

E en deel van de middelen, 844.288 
euro, is bestemd voor een project 
van het Rode Kruis in Libanon dat 

inzet op voedselzekerheid. In Libanon 
verblijven 1,2 miljoen vluchtelingen op een 
bevolking van 4,5 miljoen! 
België voorziet ook 800.000 euro voor 
Handicap International België. Een groot 
deel van de 1,1 miljoen gewonden van het 
Syrische conflict hebben immers er immers 
een handicap aan overgehouden. 
Het resterende bedrag van 1.019.077 euro 
gaat naar het Vlaamse Rode Kruis voor 
de levering van persoonlijke hygiënische 
kits aan vrouwen, baby’s en ouderen in de 
vluchtelingenkampen. 

2,6 miljoen euro voor 
SYRISCHE  

VLUCHTELINGEN 

België schenkt 2,6 miljoen euro aan de financiering van drie humanitaire projecten die 
zich richten op Syrische vluchtelingen. Bijna de helft van de Syrische bevolking is uit 
haar huizen verdreven en meer dan 3,9 miljoen Syriërs zijn naar de buurlanden gevlucht. 

BELGISCHE OFFICIËLE 
ONTWIKKELINGSHULP 

IN 2014
BLIJFT HANGEN 

OP 0,45%

D e Belgische officiële ontwikke-
lingshulp (ODA) is vorig jaar met 
3,3% gestegen tegenover 2013 

en bedroeg in totaal 2,385 miljard US dollar. 
In functie van het Belgische BBP is er sprake 
van een status quo: 0,45% in 2014, net als in 
2013. De Belgische officiële ontwikkelingshulp 
situeert zich daarmee boven het Europees 
gemiddelde van 0,42%. Dat blijkt uit gegevens 
van het Development Assistance Committee 
(DAC) van de OESO.
België stijgt hiermee van de 10de naar de 9de 
plaats (officiële ontwikkelingshulp als percentage 
van het BBP), in absolute bedragen handhaaft 
België zich als de 14de bilaterale donor. Naast 
België stijgt de officiële ontwikkelingshulp bij 
nog 12 andere bilaterale donoren die lid zijn 
van OESO-DAC, bij 15 landen is er sprake 
van een daling.
Wereldwijd kende de officiële ontwikkelingshulp 
in 2014 zo goed als een status quo: 135,2 mil-
jard US dollar in 2014 tegenover 135,1 miljard 
US dollar in 2013. Daarbij zet zich evenwel 
een verontrustende trend verder: de officiële 
ontwikkelingshulp naar de minst ontwikkelde 
landen daalde vorig jaar met 16%, de officiële 
ontwikkelingshulp naar Sub-Sahara Afrika daalde 
met 5%. Daarom wil België de minst ontwikkelde 
landen extra ondersteunen. 
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‘Ik neem deze prijs in naam van ADISCO 
met veel nederigheid in ontvangst. Burundi 
maakt een extreem delicate periode in zijn 
geschiedenis door, maar ADISCO verliest 
haar rol van verzoener van de bevolking 
niet uit het oog. ADISCO vertrekt van het 
idee dat armoede stamt uit het verlies aan 
zelfvertrouwen, wat op zijn beurt voeding geeft 
aan een gevoel van fatalisme en berusting. 
Wij willen de mensen duidelijk maken dat 
zij niet veroordeeld zijn tot de armoede’

Deogratias Niyonkuru,  
secretaris-generaal en mede-stichter van ADISCO

Hoe helpt België Nepal?

I n april 2015 werd Nepal getroffen door een zware aardbeving. 
Gevolg: 8.600 doden, 7.000 gewonden en 500.000 woningen 
vernietigd. De Belgische regering voorziet voorlopig (28 mei 
2015) geen specifieke hulp voor Nepal. Wel heeft ons land 

vooraf al heel wat fondsen toegezegd via humanitaire organisaties. Zo 
werd in 2011 1 miljoen euro toegekend aan Rode Kruis Vlaanderen. 
Daarmee heeft de organisatie onder meer keramische filters voor 
waterzuivering ter beschikking gesteld van het Nepalese Rode Kruis. 
Medewerkers van het Nepalese Rode Kruis werden ook opgeleid 
om in geval van een ramp onmiddellijk te kunnen inspelen op een 
tekort aan water. 
Begin 2015 heeft de minister van Ontwikkelingssamenwerking 70 
miljoen euro vrijgemaakt voor flexibele fondsen. Daarvan wordt 
35 miljoen euro dit jaar al gestort. Flexibele fondsen zijn gezamen-
lijke donorfondsen die beheerd worden door de internationale 
humanitaire organisaties om onmiddellijk te kunnen inspelen op 
acute noden. Zo heeft het “Central Emergency Response Fund” 
van het VN-Coördinatiebureau OCHA onmiddellijk 15 miljoen 
euro vrijgemaakt voor de crisis in Nepal. Dat is dus gedeeltelijk 
een Belgische bijdrage.

De dienst humanitaire hulp van de FOD Buitenlandse Zaken monitort 
continu de situatie in Nepal. Indien er nog niet-gefinancierde noden 
zijn na de eerste noodhulp, kan ze een bijkomende financiering aan 
de minister voorleggen.

D e Koning Boudewijnprijs voor Ontwikkeling in Afrika 
2014-2015 werd toegekend aan de Burundese organi-
satie ADISCO, “voor haar acties die de ondernemerszin 

stimuleren, die het ontstaan van coöperatieven en ziekenfondsen 
en hun nationale federaties mogelijk maken, om de financiële 
autonomie van individuen en het samenleven van de Burundese 
bevolking op duurzame wijze te verbeteren”.
Sinds de oprichting van ADISCO (Appui au Développement 
intégral et à la Solidarité sur les Collines) in 2006, begeleidde de 
organisatie meer dan 100.000 personen die zich engageren om 
de dagelijkse levensomstandigheden in Burundi te verbeteren. 
Deze initiatieven zijn interessante ontwikkelingsmodellen omdat 
ze eenvoudig zijn, omdat ze stevig verankerd zijn in de Afrikaanse 
cultuur en de lokale knowhow, en omdat ze maar in geringe mate 
afhankelijk zijn van externe steun.
De prijs, met een waarde van 200.000 euro, werd op 3 juni 2015 in 
het Koninklijk Paleis te Brussel uitgereikt. 
De Koning Boudewijnprijs voor Ontwikkeling in Afrika wil erkenning 
tonen voor het werk van mensen of organisaties die een voorbeel-
dige bijdrage aan de ontwikkeling in Afrika hebben geleverd. De 
kandidaatsoproep voor de Prijs 2016-2017 zal in november 2015 
gelanceerd worden.

Meer info: www.kbprize.org

ADISCO (BURUNDI) 
wint Koning Boudewijnprijs voor  
Ontwikkeling in Afrika 2014-2015
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DGD - DIRECTIE-GENERAAL 
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING  
EN HUMANITAIRE HULP
Karmelietenstraat 15 • B-1000 Brussel
Tel. +32 (0)2 501 48 81 
E-mail : info.dgd@diplobel.fed.be
www.diplomatie.be • www.dg-d.be

Ontdek ook  
de interactieve app
BE-COOPERATION

In haar partnerlanden zet de Belgische Ontwikkelingssamenwerking sterk in op landbouw, 
onderwijs, gezondheid, water, sanitaire voorzieningen, mensenrechten en leefmilieu.

Zo geniet 75% van de Peruanen sociale zekerheid, kan de bevolking van het Vietnamese 
district Quy Chau rekenen op een betere dienstverlening dankzij efficiënter bestuur, en 
krijgen bedoeïenenmeisjes de kans om naar school gaan in de Palestijnse Gebieden. 
Bovendien heeft België een leidende rol gespeeld in de strijd tegen het ebolavirus. 
Het zijn slechts een paar van de vele opmerkelijke resultaten die in 2014 gerealiseerd 
werden via de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

Activiteiten Belgische  
Ontwikkelingssamenwerking gebundeld

Online
Beschikbaar in het Nederlands en  
het Frans; een samenvatting ook in  
het Engels en het Spaans

op www.dg-d.be


