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Voorwoord
Het internationale ontwikkelingsdenken ondergaat een belangrijke transformatie. Het verschuift van een NoordZuid-agenda naar een universele duurzame ontwikkelingsagenda. Die shift in denken vertaalt een reeks fundamentele veranderingen die zich de voorbije jaren reeds voltrokken. Denk maar aan de toenemende convergentie
tussen steeds meer landen, het feit dat de officiële ontwikkelingshulp niet langer de belangrijkste motor van vooruitgang vormt en de grotere rol die middeninkomenslanden spelen in regionale ontwikkeling.
In september 2015 zal deze omslag
zijn kristallisatiepunt kennen met
de formulering van de post-2015
agenda, de nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde
Naties. Deze nieuwe agenda zal verder bouwen op de vooruitgang van
de Millenniumdoelstellingen.
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking is zich sterk bewust van
deze ommezwaai. In 2014 werd dan
ook alles voorbereid om de Belgische
betrokkenheid bij internationale ontwikkeling een nieuwe fase te laten
ingaan.
Zo kwam er een nieuw beheerscontract met de Belgische Technische
Coöperatie (BTC) waardoor ons land
zijn aanpak van sterk lokaal partnerschap kan verankeren. Ook de Belgische Investeringsmaatschappij voor
Ontwikkelingslanden (BIO) werkt
binnen een nieuw wettelijk kader
zodat een sterke privésector kan bijdragen aan duurzame ontwikkeling
van landen. Bovendien werd binnen
de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp
(DGD) werk gemaakt van hervorming
van de niet-gouvernementele samenwerking, zoals bepaald in de
nieuwe wet op de Belgische Ontwikkelingssamenwerking 2013.
Het Belgisch ontwikkelingsbeleid zal de volgende jaren rond twee
centrale assen draaien: een rechtenbenadering en duurzame, inclusieve groei. De focus ligt daarbij op fragiele staten met prioritaire aandacht voor de regio van de Grote Meren en West- en
Noord-Afrika.

Dat alles heeft één doel: de impact
van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking op het terrein vergroten.
Toch was 2014 ook een bijzonder
moeilijk jaar. “In haar 64-jarig bestaan werd de VN nooit eerder met
zoveel menselijk leed geconfronteerd dan in 2014,” blikte António
Guterres, Hoog Commissaris voor
de Vluchtelingen van de VN, onlangs
terug. Wereldwijd waren meer dan
50 miljoen mensen op de vlucht voor
oude en nieuwe conflicten. Nooit
eerder sinds de Tweede Wereldoorlog was hun aantal zo groot. De Belgische Ontwikkelingssamenwerking
besteedde bijzondere humanitaire
aandacht aan het lot van Syrische
vluchtelingen, slachtoffers van het
zwaarste politieke conflict van onze
tijd.
Ook in de strijd tegen ebola nam ons
land zijn verantwoordelijkheid op. We
maakten meer dan 37 miljoen EUR
noodhulp vrij. Maar vooral de tomeloze inzet van heel wat landgenoten
kon op grote waardering rekenen.
In zeer moeilijke omstandigheden
stonden zij de getroffen bevolking in
West-Afrika bij met hun expertise op het vlak gezondheidszorg en
tropische geneeskunde.
De volgende jaren komt het erop aan om verder te bouwen op
het werk van 2014. Samen met haar partners wil de Belgische
Ontwikkelingssamenwerking de gemaakte keuzes in de praktijk
uitrollen om haar impact op duurzame wijze te verhogen. En de
Belgische Ontwikkelingssamenwerking is meer dan ooit klaar om
die uitdaging aan te gaan.
Alexander De Croo
Minister van Ontwikkelingssamenwerking

5

DEEL DEEL
1 DEEL
2 3

MIDDEN-OOSTEN

14. Palestijns Gebied

14

1
NOORD-AFRIKA

2

1. Marokko
2. Algerije

3
WEST-AFRIKA
3. Mali
4. Niger
5. Senegal
6. Benin

4

5
6
10
7

15
CENTRAAL-AFRIKA

LATIJNS-AMERIKA
15. Ecuador
16. Peru
17. Bolivia

8
9

7. DR Congo
8. Rwanda
9. Burundi

16
17

12

13

13. Zuid-Afrika

6

11

AZIË

18. Vietnam

18

OOST-AFRIKA

10. Oeganda
11. Tanzania
12. Mozambique

Inleiding

©©DGD/S. Buyst

DE 18 PARTNERLANDEN VAN DE
BELGISCHE GOUVERNEMENTELE
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

2014 was het eindpunt van een reeks van grondige hervormingen in het wettelijk en reglementair kader van
de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. De kous is
hiermee niet af: het Belgisch ontwikkelingsbeleid moet
zich verder hervormen om aan te sluiten bij internationale evoluties en om een antwoord te formuleren op
nieuwe uitdagingen zoals rond vrede en veiligheid, en
klimaatwijziging. Dit zal keuzes en nieuwe prioriteiten
vergen. Zichtbaarheid, efficiëntie en effectiviteit zullen
daarbij meer dan ooit sleutelwoorden worden.
Ik moedig u aan dit rapport niet enkel te lezen als een
verslag, een verantwoording aan ons publiek, maar ook
als het resultaat van een doorgedreven professionele
inzet van de collega’s van de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD).
Veel leesgenot!
Frank De Wispelaere
Directeur-generaal a.i. van DGD
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DEEL I
Klemtonen van de Belgische
Ontwikkelingssamenwerking in 2014
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In de loop van 2014 vond een grondige hernieuwing
plaats van het wettelijk, reglementair
en strategisch kader voor de Belgische
Ontwikkelingssamenwerking. Deze initiatieven
vloeiden vooral voort uit de nieuwe Wet betreffende
de Belgische Ontwikkelingssamenwerking
van 2013. Er werden eveneens vijf nieuwe
ontwikkelingsstrategieën opgesteld.
De actualisering van het wettelijk kader
beoogt een grotere efficiëntie van de Belgische
Ontwikkelingssamenwerking om een duurzame
menselijke ontwikkeling na te streven.
Transparantie en rekenschap blijven hierbij
van essentieel belang.
Verder focuste de zevende Staten-Generaal
van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking
op de grootste uitdagingen in de regio van
de Grote Meren in Afrika.
Tot slot komen de thematische benaderingen van de
Belgische Ontwikkelingssamenwerking aan bod.
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A. S tand van zaken binnen de Belgische
Ontwikkelingssamenwerking
1. Een nieuw wettelijk kader voor nieuwe uitdagingen
Actualisering wettelijk kader
Verder werden twee nieuwe beheerscontracten opgesteld met
de uitvoerende agentschappen van de Belgische Ontwikkelings
samenwerking, BTC en BIO.

Het wettelijk kader wordt aangevuld met twee wetsaanpassingen
betreffende de Belgische Technische Coöperatie (BTC) en de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO)
en met een hele reeks koninklijke besluiten over onder andere
humanitaire hulp, de regionale partnerorganisaties van de gouver
nementele samenwerking, de oprichting van de adviesraad gender
en ontwikkeling, de bijzondere evaluator en de subsidiëring van de
niet-gouvernementele actoren.

Ten slotte vervolledigden vijf nieuwe beleidsnota’s het beleidskader.
Ze handelen over leefmilieu in de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, humanitaire hulp, ontwikkelingsresultaten, het Belgisch
Fonds voor Voedselzekerheid en de Belgische Ontwikkelings
samenwerking en de lokale privésector: ondersteuning van een
duurzame, menselijke ontwikkeling.

©©CTB/Josiane Droeghag

De hernieuwing van het wettelijk, reglementair en strategisch kader
van 2014 vloeide voort uit de nieuwe Wet betreffende de Belgische
Ontwikkelingssamenwerking van 2013.
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Vierde beheerscontract
met de Belgische Technische Coöperatie

Eén van de belangrijkste verwezenlijkingen van dit vierde beheerscontract is een duidelijker taakafbakening tussen de Belgische
staat en BTC. Bovendien omvat het een duidelijke verdeling van de
verantwoordelijkheden doorheen de hele beheercyclus van een
samenwerkingsprogramma met een partnerland tussen enerzijds
beleidsvoorbereiding en evaluatie (Belgische staat) en anderzijds de uitvoering en de voorbereiding daarvan (BTC). Daarnaast
wint de voorbereidingsfase van een nieuw samenwerkings
programma aan belang met meer aandacht voor de grondigheid
van de uit te voeren analyses. Deze analyses moeten leiden tot
concrete en onderbouwde beleidskeuzes binnen het programma
en bijdragen tot de inspanning om de komende vijf jaar de previsibiliteit van de Belgische gouvernementele samenwerking en
de snelheid van uitvoering van de interventies binnen een samen
werkingsprogramma te verhogen. Tenslotte moet de focus op
brede sectorale programma’s in plaats van punctuele interventies
tot meer coherentie en synergie leiden.

Nieuwe overeenkomst
Trade for Development Centre
De Belgische staat heeft begin 2014 een overeenkomst gesloten
met de Belgische Technische Coöperatie (BTC) voor de verdere uitvoering van het programma van het Trade for Development Centre
(TDC). Deze overeenkomst heeft betrekking op de periode 20142017 en voorziet een totaal budget van 13 miljoen EUR.
Het TDC heeft als missie om tientallen producentenorganisaties
technische of financiële bijstand te verlenen zodat zij in een perspectief van waardig werk gemakkelijker toegang krijgen tot de
markt (lokaal, nationaal, internationaal). Deze producentenorganisaties zijn gevestigd in de prioriteitslanden van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en passen in een logica van duurzame
handel.
Bovendien wil het TDC een duurzame en eerlijke handel bevorderen, zowel in het Noorden als in het Zuiden. In deze context
organiseert het onder andere de Week van de Eerlijke Handel.
www.befair.be

Nieuw regelgevend kader voor de
Belgische Investeringsmaatschappij voor
Ontwikkelingslanden
In januari 2014 is de wet van 3 november 2001 tot oprichting van
de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden
(de wet BIO) gewijzigd als gevolg van een extern evaluatieproces
en het van kracht worden van de wet betreffende de Belgische
Ontwikkelingssamenwerking van 19 maart 2013.

©©BIO

In september 2014 trad het nieuwe (vierde) beheerscontract tussen
de Belgische staat en de Belgische Technische Coöperatie (BTC) in
werking voor de komende vijf jaar. Het vormt het kader waarbinnen
BTC als uitvoerend agentschap voor de Belgische Ontwikkelingssamenwerking haar taken uitvoert. Het nieuwe contract houdt rekening
met een aantal evoluties binnen ontwikkelingssamenwerking die
een weerslag hebben op de wijze waarop BTC haar taken dient
uit te voeren en op de relatie tussen de BTC en de Belgische staat.

Deze wetswijziging streeft
in het bijzonder naar:
• Directe en indirecte investeringen van BIO kanaliseren
naar de ontwikkeling van micro-, kleine en middelgrote
bedrijven in ontwikkelingslanden (mkmo’s);
• Een ‘uitbreiding’ van deze investeringen mogelijk maken
in ontwikkelingslanden, en meer bepaald voor:
-- de ontwikkeling van ondernemingen van de sociale
economie,
-- energieprojecten en projecten voor de bestrijding
van klimaatverandering,
-- ondernemingen waarvan het doel erin bestaat basis
diensten te verstrekken aan de bevolking;
• Investeringen in/via bedrijven die gevestigd zijn in
‘belastingparadijzen’ onmogelijk maken.
De gewijzigde BIO-wet voorziet ook dat ‘de bijzondere regels en
voorwaarden volgens dewelke BIO haar maatschappelijk doel uitvoert, worden vastgelegd in een beheerscontract gesloten tussen
de Belgische staat en BIO.’
Het eerste beheerscontract 2014-2018 ging van kracht in april
2014. Het bepaalt onder andere de strategische prioriteiten
van de investeringen (geografische en sectorale concentraties), de
doelstellingen die BIO moet bereiken in termen van effecten op
de ontwikkeling en de interne prestaties, de financieringswijze
door de Belgische staat en de te ontwikkelen synergieën met andere actoren van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Zoals
voorzien heeft BIO ook haar investeringsstrategie voor 2015-2018
uitgewerkt.
www.BIO-invest.be

11

DEEL DEEL
1 DEEL
2 3

2. Budgettaire uitdagingen

Begroting voor ontwikkelingssamenwerking
en ontwikkelingshulp in 2014
Waaruit bestaat de Belgische
officiële ontwikkelingshulp?
• financiering via de begroting voor ontwikkelingssamenwerking (ongeveer twee derden van de totale officiële
ontwikkelingshulp);
• financiering via andere federale overheden en via de
Europese Commissie;
• een deel van de kosten voor de opvang van vluchte
lingen en van de kosten voor studenten uit ontwikkelingslanden die in België studeren;
• bijdragen van gewesten, gemeenschappen, provincies
en gemeenten;
• internationaal afgesproken schuldkwijtscheldingen.
In de jaren 70 werd internationaal aanvaard dat de officiële ontwikkelingshulp (ODA) van de rijke landen minstens 0,7% van
hun Bruto Nationaal Inkomen (BNI) zou moeten bedragen.
Ook België heeft zichzelf de wettelijke verplichting opgelegd om
vanaf 2010 deze norm te behalen. Door de financiële crisis en de
moeilijke budgettaire omstandigheden ligt dit doel echter nog niet
onmiddellijk binnen bereik. Na een sterke groei tijdens de periode
2008-2010 (0,64% van het BNI in 2010 – het hoogste ODA-cijfer
dat ooit bereikt werd) viel de Belgische ontwikkelingshulp geleidelijk terug tot 0,45% in 2013.
In 2014 vertegenwoordigde de totale Belgische ontwikkelingshulp ongeveer 0,46% van het BNI, een lichte stijging t.o.v.
2013 maar een eind beneden de individuele doelstelling van 0,51%
voor de lidstaten van de EU-15.

11%
4%

40%
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De begroting ontwikkelingssamenwerking 2014
In 2014 werd de begroting voor ontwikkelingssamenwerking vastgesteld op 1 356 miljoen EUR (vereffeningskredieten), als volgt
verdeeld:
Vereffeningskredieten
aangepaste begroting 2014
0. Bestaansmiddelen programma

In duizend
In
EUR percentage
3 312

0%

1. Landenprogramma’s

329 943

25 %

2. Initiatieven civiele maatschappij

269 562

20 %

3. Multilaterale samenwerking

544 802

40 %

4. Private sector programma’s

57 000

4%

5. Humanitaire programma’s

151 131

11 %

1 355 750

100%

Totaal



Stand van zaken binnen de Belgische Ontwikkelingssamenwerking

Ondanks strenge maatregelen om het begrotingssaldo van de
overheid onder controle te houden, kon de begroting voor ontwikkelingssamenwerking in 2014 ten belope van 91% gerealiseerd
worden: 1 239 miljoen EUR t.o.v. 1 175 miljoen EUR in 2013.

8%
4%

Op 18 december 2014 heeft het Parlement nog een aanpassing
aan de begroting voor ontwikkelingssamenwerking gestemd.
Die aanpassing maakte het mogelijk om 40 miljoen EUR van de
bijdrage van 50 miljoen EUR die België op 9 december 2014 tijdens
de klimaattop in Lima had toegezegd aan het Green Climate
Fund, daadwerkelijk in 2014 uit te betalen. Het resterende saldo
van 10 miljoen EUR werd ingeschreven op de begroting 2015.
Vereffeningskredieten
realisaties 2014
0. Bestaansmiddelen programma

In duizend
In
EUR percentage
1 312

0%

1. Landenprogramma’s

291 777

24 %

2. Initiatieven civiele maatschappij

256 150

21 %

3. Multilaterale samenwerking

532 993

43 %

4. Private sector programma’s

54 932

4%

5. Humanitaire programma’s
Totaal

24%

102 035

8%

1 239 199

100%

43%

21%

In 2014 vertegenwoordigde de totale Belgische
ontwikkelingshulp ongeveer 0,46% van het BNI,
een lichte stijging t.o.v. 2013 maar een eind beneden
de individuele doelstelling van 0,51% voor de lidstaten
van de EU-15.
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3. Inzichten verscherpen

De Regio van de Grote Meren, gezamenlijke
inspanningen voor stabiliteit en ontwikkeling
De zevende Staten-Generaal van de Belgische Ontwikkelings
samenwerking vond plaats op 6 mei 2014 in het Egmontpaleis te
Brussel en had de regio van de Grote Meren in Afrika als centraal thema. Deze editie had als doel om enkele van de grootste
uitdagingen voor de regio te analyseren en te bespreken met de
voornaamste stakeholders en actoren, zowel uit België als uit de
regio zelf, en samen met internationale specialisten.

In het tweede atelier inzake de bescherming van natuurlijke
rijkdommen, ruimtelijke ordening en grondbeheer werd duidelijk dat er grote uitdagingen blijven bestaan in de regio van de Grote
Meren. Emmanuel de Merode, directeur van het Virungapark,
gaf er in zijn eerste publieke optreden na de aanslag op zijn persoon, een uiteenzetting over de manier waarop het Virungapark
geëvolueerd is tot een belangrijke economische en sociale vector
in de streek.
Ook discussieerde het publiek over een evenwicht tussen leef
milieu en economie. Lokale economische ontwikkeling vormt
hierbij een belangrijke factor voor milieubescherming.

©©DGD

Een inleidend high level panel belichtte de standpunten van de
internationale gemeenschap met betrekking tot de regio. Onder
andere Mary Robinson, Speciaal VN-gezant voor de regio van de
Grote Meren, Colin Bruce, Directeur bij de Wereldbank en Koen
Vervaeke, hoofdcoördinator voor de regio van de Grote Meren bij
de Europese Dienst voor extern optreden deden een interventie.
Alphonse Ntumba Luaba, Secretaris-generaal van de International
Conference on the Great Lakes Region (ICGLR) bracht een kijk van
binnenuit. Ook de Belgische perspectieven op de ontwikkelingen
in de regio kwamen aan bod. Zo namen Frank De Coninck, Speciaal
gezant van België voor de regio van de Grote Meren, Bob Kabamba,
professor politieke wetenschappen aan de Université de Liège, en
Ndudi Phasi, voor de Federatie van migrantenverenigingen voor de
ontwikkeling van Centraal-Afrika (FAMIDAC) het woord.

Vervolgens stonden een aantal specifieke problematieken centraal
in drie parallelle ateliers.
Tijdens het atelier rond waardig werk werd het scheppen van
waardige jobs in het kader van de strategieën voor economische
ontwikkeling genoemd als een absolute voorwaarde voor duurzame
menselijke ontwikkeling. Uiteindelijk staat deze ontwikkeling mee
garant voor stabiliteit en vrede in de regio. De vier pijlers van de
Waardig Werk Agenda kunnen bijdragen tot de rijkdom van de landen in de regio. Bovendien vormen ze een uitstekend hulpmiddel
in de strijd tegen ongelijkheid om zo gelijke kansen voor iedereen
te ontwikkelen.
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Men moet eveneens werken aan goed bestuur. Niet alleen
in DRC, maar in de ganse wereld, om het gebrek aan transparantie van bepaalde praktijken en om de communicatie
van beslissingen beter onder het daglicht te brengen.
Verder kwam naar voren dat grondrechten, eigenaarschap en
grondbeheer fundamenteel zijn voor een duurzame ontwikkeling
en dat de huidige, vooral informele, mijn- en landbouwsector dringend geformaliseerd moet worden. Ook dient de publiek-private
samenwerking aangemoedigd te worden bij de ontwikkeling van de
landbouw. Daarbij speelt de civiele maatschappij, georganiseerd
in landbouworganisaties, een belangrijke rol. Ten slotte bleek dat
de nood aan investeringen in de regio groot is, maar er een
schrijnend tekort aan (plaatselijke) financiële middelen heerst.
Daarom vormt synergie tussen diplomatie, defensie en ontwikkeling de sleutel tot succes.
Het derde atelier ging na hoe een fragiliteitsgevoelige aanpak
in de praktijk kan toegepast worden. Met enkele nuttige vertrekpunten:
• Een grondige gezamenlijke contextanalyse uitvoeren (intern
Belgisch, met de andere donoren en met het partnerland) die
voldoende specifiek is, met focus op verandering en met aandacht voor risico’s;
• Risico’s durven nemen (te onderhandelen met de financiële en
budgettaire controle-entiteiten);
• Een meer politieke aanpak nastreven, in relatie met de context
analyse;
• Flexibeler inspelen op de situaties op het terrein.
De zevende Staten-Generaal bracht beleidsmakers, overheids
actoren, de civiele maatschappij, universiteiten en wetenschappelijke instellingen samen en verhoogde de gemeenschappelijke
inzichten in hoe men te werk kan gaan en vorderingen kan boeken
in de kwetsbare context van de regio van de Grote Meren.

Externe evaluatie
De Dienst Bijzondere Evaluatie van de Internationale Samenwerking (DBE) is belast met de strategische evaluatie van
de activiteiten van de Belgische federale staat die door het
OESO-Comité voor Ontwikkelingshulp (DAC) erkend worden
als officiële ontwikkelingshulp.
DBE verricht evaluaties om verslag uit te brengen over de resultaten van Belgische interventies en om de besluitvormers nuttige

Een evaluatie is geen audit
Een audit heeft betrekking op de conformiteit met de
regelgeving en de procedures. Een evaluatie richt zich
op het behalen van de resultaten en op de praktijken en
probeert te verklaren waarom sommige interventies resultaten opleveren en andere niet.

aanbevelingen te verstrekken, met als doel de toekomstige keuzen
en strategieën inzake ontwikkelingssamenwerking te verbeteren.

Vijf evaluatiecriteria van DBE
• Pertinentie
Beantwoordt de interventie aan belangrijke behoeften?
Zullen de begunstigden een betere levenskwaliteit hebben dankzij de interventie? Stemt ze overeen met de
prioriteiten van het partnerland en de Belgische Ontwikkelingssamenwerking?
• Doelmatigheid
Heeft de interventie de verwachte resultaten opgeleverd?
• Efficiëntie
Bereiken we onze resultaten op een optimale manier,
met betrekking tot de ingezette middelen en mensen?
• Duurzaamheid
Bereiken we duurzame resultaten?
• Impact
Heeft de interventie een effect op lange termijn voor de
begunstigden en heeft ze een invloed op de gemeenschap of de maatschappij in haar geheel? Kunnen deze
effecten met zekerheid worden toegewezen aan de interventie?

In april 2014 werd een koninklijk besluit tot wijziging van het K.B.
van 2010 betreffende de oprichting van de Dienst Bijzondere Evaluatie goedgekeurd. Deze wijziging heeft tot doel om het mandaat
van deze dienst in overeenstemming te brengen met de wet van
19 maart 2013 op de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Zo
kan de dienst de interne evaluatiesystemen van de gouvernementele en niet-gouvernementele actoren, verantwoordelijk voor de
uitvoering van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, harmoniseren en certificeren.

Evaluaties door DBE uitgevoerd in 2014:
• Evaluatie van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) – Fase 2 (terrein)
• Hoe groen is onze ontwikkelingssamenwerking? Thematische
evaluatie van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking op het
gebied van leefmilieu
• Gezamenlijke evaluatie van de ontwikkelingssamenwerking met
Burundi (Duitsland, België, de Europese Commissie, Frankrijk,
Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden)
De evaluatieverslagen en jaarverslagen van DBE zijn online
beschikbaar: http://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/
Ontwikkelingssamenwerking/Onze_werkmethoden/
Dienst_Bijzondere_Evaluatie/Verslagen/
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4. Nieuwe samenwerkingsstrategieën

Een betere ondersteuning van de lokale privésector
De wet betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking van
19 maart 2013 gunt de samenwerking een belangrijkere rol in de
ondersteuning van de privésector in ontwikkelingslanden.
In april 2014 werd de strategienota ‘De Belgische Ontwikkelingssamenwerking en de lokale privésector: ondersteuning van een
duurzame, menselijke ontwikkeling’ opgesteld om deze doelstelling
waar te maken.

De strategie inzake ondersteuning van de
lokale privésector focust op:
• capaciteiten opbouwen van de overheidsinstelling in
ontwikkelingslanden die belast is met het creëren van
een gunstig klimaat voor de ontwikkeling van de privésector;
• de toegang tot financiering verbeteren voor micro-,
kleine en middelgrote ondernemingen (mkmo’s);
• capaciteitsopbouw van mkmo’s;
• eerlijke een duurzame handel promoten, de sociale
economie ondersteunen en een maatschappelijk verantwoord ondernemerschap bevorderen.
En dit prioritair in de sectoren van landbouw, basisdiensten en infrastructuur die direct relevant is voor de
ontwikkeling van ondernemingen en projecten die kunnen
bijdragen aan de strijd tegen de klimaatverandering.

Deze strategie is van toepassing op de interventies in de 18 prioriteitslanden van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en in de
52 interventielanden van de ngo’s van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO). Deze strategie benadrukt ook het belang van coördinatie en synergieën, de coherentie
van het beleid en een nauwgezette opvolging van de ondersteunde
acties.

Efficiëntere humanitaire hulpverlening
De ontwikkelingen van de afgelopen jaren op humanitair vlak hebben geleid tot een grondige hervorming van de regelgeving en het
beleidskader van de Belgische humanitaire hulp. Het voldoet nu
aan diverse verbintenissen die België heeft onderschreven sinds
1996, aan de aanbevelingen van verschillende evaluaties van de
humanitaire hulp, alsook aan nieuwe hulpmethoden die beter aangepast zijn aan de realiteit op het terrein.

©©DGD/M. Van Aken

Een nieuwe Belgische humanitaire strategie werd in juni 2014
door de minister van Ontwikkelingssamenwerking goedgekeurd.
De strategie schetst op welke wijze België zijn steentje wil bijdragen
tot de internationale humanitaire respons op de vele natuurrampen
en conflicten die almaar complexer worden. Bovendien is het de
bedoeling de doeltreffendheid van de Belgische humanitaire hulp
te verbeteren.
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België heeft ervoor gekozen een aantal specifieke onder
steuningsvormen te ontwikkelen. Deze laten een gedifferentieerde en aangepaste benadering toe voor een snelle en flexibele
financiering in kritieke periodes en ‘burden sharing’ binnen het
globale systeem van de humanitaire hulpverlening.

Stand van zaken binnen de Belgische Ontwikkelingssamenwerking
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België plaatst leefmilieu op het voorplan
De Belgische humanitaire strategie
richt zich op:
• de inachtneming van de humanitaire beginselen bij de
politieke en budgettaire besluitvorming;
• de financiering van erkende humanitaire partners;
• een concentratie van de hulp op een aantal op voorhand geïdentificeerde complexe crisissen;
• een concentratie van de hulp op sectoren waarin België
expertise heeft;
• bijzondere aandacht voor de voorbereiding op natuurrampen;
• instrumenten voor de financiering van interventies die
afgestemd zijn op de omstandigheden en de behoeften.

In 2014 werd een nieuwe leefmilieustrategie voor de Belgische
Ontwikkelingssamenwerking boven de doopvont gehouden. Deze
strategie wil een antwoord bieden op de leefmilieu-uitdagingen
voor ontwikkelingssamenwerking.
In tijden van klimaatverandering, bevolkingsexplosie en blijvende economische groei komt sterk naar voor dat we tegen
onze planetaire grenzen aan botsen. Zorgzaam omspringen met
ons leefmilieu is een must geworden. En de nood aan een écht
duurzame ontwikkeling – die de planetaire grenzen respecteert en
toch overal een menswaardige ontwikkeling toelaat – is bijzonder
groot. Dat uit zich onder meer in het debat over het post-2015-
ontwikkelingskader en de sustainable development goals die op
stapel staan.
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking engageert zich dan ook
om de zorg voor het leefmilieu in haar werking nog sterker te integreren (eerste as). En dat beperkt zich niet tot de vier prioritaire
sectoren onderwijs, basisinfrastructuur, gezondheid en landbouw.
Bedoeling is ook om de uitvoering van het milieubeleid in de partnerlanden te versterken. Specifieke acties in vier domeinen
– water, duurzaam land- en bodemgebruik, bosbeheer en
stedelijk afvalbeheer – vormen de tweede as. Beleidscoherentie
voor ontwikkeling tussen de verschillende Belgische beleidsdomeinen is de derde strategische as. Een verandering van productieen consumptiepatronen en een koolstofarme ontwikkeling binnen België, de EU en het Zuiden zijn hiervoor essentieel.
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Voedselzekerheid verbeteren van
de meest kwetsbare bevolkingsgroepen
Het Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid (BFVZ) zag in 2014
zijn nieuwe strategienota goedgekeurd. Deze zet de prioritaire
krachtlijnen uit voor zijn interventies en beschrijft de context, uit
dagingen, missie, aanpak, doelgroepen en prioritaire thema’s
van het fonds. Bovendien geldt de strategienota als kaderdocument
voor wie interventies van het fonds uitvoert.
Het fonds – een uniek financieringsinstrument ontstaan op initiatief
van het federaal parlement – wil de voedselzekerheid verbeteren van kwetsbare bevolkingsgroepen in gebieden met grote
voedselonzekerheid in Sub-Sahara Afrika. Het kiest daarom voor
geïntegreerde, multidimensionele programma’s. Zo selecteert het
meerdere partnerorganisaties die diverse activiteiten uitvoeren
rond landbouw, water, voeding, capaciteitsopbouw, etc. binnen één
samenhangend programma en in één welbepaalde streek. Op die
manier benadert het fonds de problematiek van voedselzekerheid
zo breed mogelijk.

Het Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid
in een notendop
• Doel: voedselzekerheid verbeteren (beschikbaarheid, toegang,
stabiliteit, gebruik)
• Werkgebied: Sub-Sahara Afrika (bij voorkeur in zones met grote
voedselonzekerheid)
• Doelgroepen: de meest kwetsbaren, jonge moeders, kinderen, etc.
• Duur: 2010-2020
• Budget: 250 miljoen EUR (Nationale Loterij)
• Financiering: Nationale Loterij en de Belgische Ontwikkelings
samenwerking
• Uitgevoerd door: Belgische ngo’s, multilaterale organisaties zoals
FAO en IFAD en de Belgische Technische Coöperatie (BTC)
• Initiatiefnemer: het Belgisch parlement + opvolging door een
parlementaire werkgroep
• Voorgangers (2): Overlevingsfonds voor de Derde Wereld
(1983-1998); Belgisch Overlevingsfonds (1999-2009)

De programma’s van het BFVZ focussen op:

©©IFAD/David Rose

• Gendergelijkheid en empowerment van vrouwen,
• Weerbaarheid en kwetsbare bevolkingsgroepen,
• Jonge kinderen, moeders en het recht op gezondheidszorg,
• Leefmilieu en natuurlijke hulpbronnen,
• Duurzame, familiale landbouw.
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Ontwikkelingsresultaten
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking focust duidelijk op de
effecten van haar projecten en programma’s op de lokale bevolking
en dus niet op korte termijn verwezenlijkingen. Zij maakte een strategienota over ontwikkelingsresultaten met volgende prioriteiten:
goede resultaten behalen, rekenschap afleggen en partnerlanden
versterken om naar betere resultaten te streven.

Eén van de instrumenten die de Belgische Ontwikkelingssamenwerking wil gebruiken om deze strategienota uit te voeren is een
performantiemetingsysteem. Eens de nota goedgekeurd is, zal
men starten met het meten van de performantie van interventies
die gefinancierd zijn door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Dit systeem moet informatie verschaffen op een beleidsniveau en toelaten om de doeltreffendheid van onze samenwerking
te verbeteren.

In de strategienota staan vijf principes centraal
Resultaatgericht beheer
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking streeft goede ontwikkelingsresultaten na door met partnerorganisaties te werken die resultaatgericht projecten beheren. Dat wil zeggen dat
ze hun doelstellingen duidelijk formuleren met meetbare indicatoren en regelmatige opvolging. Ook worden maatregelen
genomen wanneer de vooruitgang niet is zoals gepland.
Hoe beter een partnerorganisatie in staat is om resultaatgericht
te beheren, hoe minder intensief de Belgische Ontwikkelingssamenwerking de interventies zelf zal opvolgen en vice versa.

Resultaatgericht financieren
Beslissingen over nieuwe financieringen dienen rekening te
houden met de ontwikkelingsresultaten van het verleden.
Dat kan op verschillende niveaus: bij de keuze van interventiezones, sectoren/thema’s, partnerorganisaties, nieuwe interventies.

Lessen trekken
Om die keuzes te kunnen maken, moet je lessen trekken uit
het verleden. Het meten van resultaten geeft informatie over

wat werkt en wat niet. En dat moet toelaten om naar verklaringen te zoeken waarom dat zo is. Die lessen moeten gebruikt
worden voor nieuw beleid en mogen niet blijven steken op het
niveau van de uitvoering.

Rekenschap afleggen en communiceren
Ontwikkelingssamenwerking wordt gefinancierd met overheidsgeld. De belastingbetaler heeft het recht om te weten
hoe dit geld ingezet wordt en tot welke resultaten dit leidt.
Daarom zal de Belgische Ontwikkelingssamenwerking transparant communiceren en rekenschap afleggen over behaalde
resultaten.

Lokale capaciteit versterken
De rol van de ontwikkelingslanden zelf mag absoluut niet over
het hoofd gezien worden. Zij moeten zelf in de eerste plaats
over informatie kunnen beschikken die hen in staat stelt om
de juiste beslissingen te nemen. Daarom zal de Belgische
Ontwikkelingssamenwerking bijdragen aan het versterken van
de capaciteit van ontwikkelingslanden om zelf optimaal lessen
te kunnen trekken en rekenschap af te leggen tegenover de
lokale bevolking.
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5. Een efficiënte organisatie voor een betere hulp

Transdirectionele teams
De Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire
Hulp (DGD) is onderverdeeld in diensten en directies die elk één
of meer specifieke dossiers behandelen over partnerlanden en/of
bepaalde thema’s. Omdat sommige kwesties dienstoverschrijdend
zijn en meer dan één expertise- en competentiegebied bestrijken,
werden er transdirectionele teams (TST’s) opgericht. Zo kunnen
de verschillende diensten en directies van DGD en de belanghebbenden op het terrein hun competenties, kennis en ervaring uitwisselen voor een zo doeltreffend mogelijke aanpak.

Onderzoeksplatformen
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking werkt samen
met interuniversitaire platformen en maakt gebruik van hun
expertise en deskundigheid op specifieke domeinen zoals
klimaat.
De vroegere onderzoeksplatformen kregen een nieuwe vorm als
Academic Research Platforms for Policy Support (Acropolis)
die universiteiten en hogescholen aan de twee zijden van de taalgrens verenigen voor beleidsondersteuning voor ontwikkelingssamenwerking.
Acropolis
www.vliruos.be/en/project-funding/programdetail/
acropolis_3955/
Het platform KLIMOS kon worden uitgebreid en zal de komende
drie jaar werken rond 4 brede onderzoeksstromen binnen het
domein milieuduurzaamheid:
• Duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen
• Duurzame energie en infrastructuur
• Goed bestuur voor milieu en duurzaamheid
• Milieu-duurzame monitoring en evaluatie
KLIMOS
www.biw.kuleuven.be/lbh/lbnl/forecoman/klimos/
KLIMOSfrontpage.html
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Drie transversale thema’s
• Post 2015 - De TST post-2015 blijft een belangrijke
rol spelen in de Belgische standpuntbepaling van de
ontwikkelingsagenda na 2015. De TST heeft de ambitie om de processen m.b.t. de nieuwe strategie voor
ontwikkelingssamenwerkingen voor de periode 20152030 van dichtbij te blijven volgen, te analyseren en
hierbij adviezen te formuleren die kunnen bijdragen
tot een Belgische positie. De TST kan hierbij fungeren
als centraal knooppunt voor informatie-uitwisseling en
beleidsvoorbereidend werk voor de post-2015 ontwikkelingsagenda van de VN. België wil vooral focussen op
het probleem van ongelijkheid en ijvert voor een degelijke sociale bescherming.
• EU-DAC - Deze TST ondersteunt de permanente vertegenwoordigingen bij de EU in de voorbereiding van
de CODEV-vergaderingen en de Ministerraad van de
Ministers van Ontwikkelingssamenwerking. Het ondersteunt tevens de permanente vertegenwoordigingen bij
de OESO in de voorbereiding van de vergaderingen van
de DAC-delegaties, en van de Senior level en de High
level meetings van de DAC (SLM & HLM). Het doel van
het EU-DAC team is tweeledig: België meer laten wegen
op de debatten in EU en DAC, en de relevante EU en
DAC-aanbevelingen vertalen naar het Belgisch beleid.
• Mali-Niger - Aangezien het gaat om landen die in een
fragiele situatie verkeren, heeft deze TST als missie om
het kader uit te breiden voor een toekomstige samenwerkingsstrategie die verder gaat dan het traditionele
samenwerkingsprogramma. Daarbij wil de TST de mogelijke verschillende partnerschappen analyseren en de
beschikbare financieringsbronnen onderzoeken.
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BELSPO
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking heeft een samen
werkingsprotocol afgesloten met het Federaal Wetenschapsbeleid
(BELSPO). Deze overeenkomst regelt de samenwerking tussen de
minister van ontwikkelingssamenwerking en de minister van wetenschapsbeleid voor wat betreft activiteiten ten dienste van
duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding. Het heeft als
doel om de strategieën van beide organisaties op elkaar af te stemmen, de samenwerking tussen de federale wetenschappelijke instellingen te stimuleren en de onderzoeksnetwerken in het Noorden
en het Zuiden verder uit te bouwen.
De strategische plannen en meerjarenprogramma’s van de verschillende federale wetenschappelijke instellingen, met activiteiten ge
steund door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en BELSPO,
zullen voortaan goedgekeurd worden door eenzelfde strategisch
comité met vertegenwoordigers van de beide ministers, de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, BELSPO en de verschillende
wetenschappelijke instellingen. Zo streeft men naar een maximale
coherentie en complementariteit.

Het jaarplan 2014 van KBIN voorziet een budget van 1,2 miljoen EUR voor de verschillende activiteiten om deze doelstellingen
waar te maken. Een greep uit de activiteiten...
Met wetenschappelijke instellingen in het Zuiden wordt samen
gewerkt om taxonomisch onderzoek te verbeteren, om de evolutie
van verschillende habitats te onderzoeken en op te volgen, waarbij
ook lokale rangers opgeleid worden. Ander onderzoek dient om
wetenschappelijke modellen te verbeteren ten dienste van een
beter kustbeheer, bijvoorbeeld in Halong Bay in Vietnam. Individuele vormingen worden georganiseerd voor een beter gebruik van
het Clearing House Mechanism voor Biodiversiteit.
In 2014 startten twee van de belangrijkste institutionele partners
(Office Burundais pour la Protection de l’Environnement (OBPE)
en de Université d’Abomey-Calavi in Benin) met hun driejarig
programma.
CEBioS http://cebios.naturalsciences.be

KBIN
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Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN)
is één van die betrokken federale wetenschappelijke instellingen.
Een nieuw meerjarenprogramma ‘Building Capacities for Biodiversity’ werd goedgekeurd voor de periode 2014-2018.
Als nationaal knooppunt voor het VN-verdrag voor de Bescherming
van Biodiversiteit, neemt KBIN de doelstellingen van deze internationale milieuovereenkomst en het Protocol van Nagoya als referentiekader.

Specifieke doelstellingen van het nieuwe programma
‘Building Capacities for Biodiversity ’
• de wetenschappelijke en technische kennis over bio
diversiteit versterken en linken met ecosysteemdiensten
en armoedebestrijding;
• de informatiebasis over dit domein verbeteren alsook de
relevante bestuurs-en beheersprocessen (mainstreaming,
meten, rapporteren en verifiëren);

• communiceren over en het bewustzijn vergroten van het belang van biodiversiteit en ecosysteemdiensten voor armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling – het bewustzijn
vergroten en de capaciteit opbouwen voor de uitvoering van
het Nagoya Protocol over de toegang tot genetisch materiaal en de voordelen hiervan delen.
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6. Interne werking verder verbeteren

Nieuw managementplan
De Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire
Hulp (DGD) nam in 2014 een nieuw managementplan aan voor een
periode van zes jaar. Het kwam tot stand met de input van de medewerkers op het hoofdbestuur en op het terrein over de belangrijkste interne en internationale uitdagingen van de komende jaren.

Het managementplan zet een duidelijke,
samenhangende en ambitieuze visie voorop
aan de hand van zeven doelstellingen:
• Een beleid voeren gericht op duurzame menselijke ontwikkeling en armoedebestrijding, met focus op de minst
ontwikkelde landen en landen in fragiele situaties;
• DGD vormt een centraal kennis- en beslissingsknooppunt over en voor ontwikkelingssamenwerking;
• Zorgen voor een betere aansluiting tussen humanitaire
hulp en ontwikkelingssamenwerking in langdurige,
complexe crisissen;
• Het maatschappelijk draagvlak voor het Belgisch ontwikkelingsbeleid versterken;
• Streven naar meer coördinatie en grotere beleids
coherentie ten gunste van ontwikkeling;
• Focussen op hulpeffectiviteit en resultaatgerichtheid;
• De werking verbeteren van de eigen organisatie (risico,
proces en kwaliteit).

Eind 2013 kondigde het Rekenhof een audit aan over het intern
controlesysteem van de DGD. Dit gaf aanleiding tot een uitgebreide vragenlijst waarbij onder meer een auto-evaluatie plaats
vond gevolgd door een diepgaander onderzoek van een reeks
subsidiedossiers. De audit ging door tijdens een periode waarin
hervormingen stilaan vorm kregen, zoals de nieuwe wet op ontwikkelingssamenwerking, een nieuw beheerscontract met het uitvoeringsagentschap BTC, de nieuwe reglementering inzake niet-gouvernementele actoren, de oprichting van een nieuwe dienst voor de
opvolging van subsidies. Ook de recente operationele plannen van
de verschillende directies en het sinds 2014 nieuwe instrument om
personeel op te volgen (‘Crescendo’) dragen bij tot meer overzicht
en sturing van de organisatie. Al deze maatregelen beogen op zich
een efficiëntere werking van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.
Op basis van de aanbevelingen van het eindrapport dat in
2015 verwacht wordt, zal DGD een actieplan opstellen. Het gaat
om zaken zoals integriteitsrisico’s, procesbeheer, documenten
beheer, risico-en performantiebeheer, subsidiebeheer, controle
mechanismen.

Het managementplan wordt vertaald in operationele plannen per
directie, vervolgens in werkplannen per dienst en tenslotte in de
evaluatiecycli van de individuele medewerkers. Om de zes maand
volgt het strategisch comité van DGD de uitvoering van het managementplan op aan de hand van 30 indicatoren.

Audit door het Rekenhof van het intern
controlesysteem
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Zoals elke organisatie wil de Belgische Ontwikkelingssamenwerking ook op een ‘degelijke’ manier werken en haar doelstellingen
bereiken. De federale overheidsadministratie besteedt hieraan
bijzondere aandacht. Al enige tijd werd de nodige reglementering
voorzien m.b.t. ‘het intern controlesysteem’ in de betekenis van het
‘onder controle’ hebben, het beheersen van zijn organisatie. Men
spreekt ook van ‘interne beheersing’ of ‘organisatiebeheersing’.
Het gaat erom dat de organisatie door een gepaste manier van
werken voldoende zekerheid heeft om haar missie te vervullen
en om haar doelstellingen te bereiken.
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B. Beleidscoherentie voor ontwikkeling
Prioritaire actieterreinen
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking streeft naar een maximale beleidscoherentie tussen de verschillende Belgische beleidsdomeinen inzake ontwikkeling. De wet betreffende de Belgische
Ontwikkelingssamenwerking van 19 maart 2013 definieert de
beleidscoherentie voor ontwikkeling als ‘een proces om ervoor
te zorgen dat de doelstellingen en resultaten van het beleid
inzake ontwikkelingssamenwerking van een overheid niet
gedwarsboomd worden door een ander beleid van diezelfde
overheid dat een impact heeft op de ontwikkelingslanden en
dat elk ander beleid, waar mogelijk, de doelstellingen van de
ontwikkeling ondersteunt.’
Deze doelstelling vertaalde zich in de goedkeuring van 2 koninklijke
besluiten:
• Het eerste omvat de oprichting van een Interdepartementale
Commissie (CICPD) bestaande uit vertegenwoordigers van
DGD, 16 federale FOD’s en een aantal gefedereerde entiteiten.
Doel is om de ministers bij te staan met aanbevelingen, de instellingen en diensten voor te lichten over de mogelijke impact
van hun beslissingen op ontwikkelingslanden en om de opvolging van de interministeriële conferentie voor te bereiden.
• Het tweede regelt de oprichting van een Adviesraad bestaande
uit 8 vertegenwoordigers van de ngo-koepelorganisatie en de
academische wereld en een afgevaardigde van DGD en het
kabinet van de minister. Doel: de communicatie verbeteren
maar ook wegen op de beslissingen zodat de onafhankelijkheid
van de Raad gewaarborgd blijft. De Adviesraad zal antwoorden
op vragen van de federale ministers over de eventuele impact
van een maatregel op de ontwikkelingslanden en voorstellen
formuleren voor een interministeriële conferentie over de coherentie van het ontwikkelingsbeleid.

De prioritaire actieterreinen rond de coherentie van het ontwikkelingsbeleid worden door de minister van Ontwikkelingssamenwerking bepaald, maar zijn evengoed afhankelijk van het werk van
de interdepartementale commissie. De prioritaire actieterreinen
zijn ten minste deze die weerhouden worden door de Europese
Commissie, namelijk handel en financiën, klimaatverandering,
voedselveiligheid, migratie, vrede en veiligheid.

Coördinatiemechanismen voor de beleidslijnen
België heeft al een lange traditie op het gebied van de coherentie
van het ontwikkelingsbeleid. Zo zet ons land zich actief in voor verschillende mondiale coherentiemechanismen zoals Kimberley
(diamanten) en de linked minded countries in het kader van de
onderhandeling van economische samenwerkingsovereenkomsten. België is ook lid van diverse groepen deskundigen in de
Europese Unie en bij de OESO.
Daarbij komen nog de interne mechanismen van de FOD Buiten
landse Zaken zoals CoorMulti die de standpunten van België
voorbereidt in multilaterale organisaties en de DGE-coördinaties in
Europese aangelegenheden. Tot slot is er ‘Black and White’ voor
de coördinatie in Centraal-Afrika, die alle vertegenwoordigers
van de directies-generaal van de FOD Buitenlandse Zaken, andere
Belgische ministeries en gefedereerde entiteiten bijeenbrengt.

Bovendien verplicht de wetgever sinds 1 januari 2014 om elk reglementeringsontwerp voor de ministerraad te onderwerpen aan een
regelgevingsimpactanalyse (RIA) die 5 domeinen omvat:
• De zogenaamde Kafka-test die mogelijke administratieve lasten
voor burgers opspoort;
• Een effectbeoordeling inzake duurzame ontwikkeling;
• Een effectbeoordeling inzake gender (gendertest);
• Een effectbeoordeling op de Belgische kmo’s;
• Een effectbeoordeling voor de beleidscoherentie inzake ontwikkelingssamenwerking.
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Ook voorziet men in de oprichting van een niet-gouvernementeel
platform dat alle ngo’s groepeert. Het platform heeft een meervoudige missie, waaronder studies en analyses afleveren aan de
Adviesraad en technische steun verlenen voor de integratie van
coherente beleidslijnen inzake ontwikkelingssamenwerking in de
strategienota’s.

Een Globaal Partnerschap voor Doeltreffende
Ontwikkelingssamenwerking
Het afgelopen decennium is de mondiale context waarin ontwikkelingssamenwerking plaats vindt drastisch veranderd. De groei in
de opkomende landen domineert de wereldwijde groei, en genereert nieuwe handel en buitenlandse kapitaalstromen naar de arme
landen. De nieuwe middeninkomenslanden engageren zich steeds
meer in Zuid-Zuidsamenwerking met de lage-inkomenslanden.
Terwijl het onderscheid tussen ‘steun’ en ‘samenwerking op basis
van wederzijds belang’ bij Zuid-Zuidsamenwerking vervaagt, zien
de klassieke donoren tezelfdertijd hun hulpmiddelen krimpen.
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Beleidscoherentie is een proces om ervoor te zorgen dat de doelstellingen en resultaten van het beleid
inzake ontwikkelingssamenwerking van een overheid niet gedwarsboomd worden door een ander beleid van
diezelfde overheid dat een impact heeft op de ontwikkelingslanden en dat elk ander beleid, waar mogelijk,
de doelstellingen van de ontwikkeling ondersteunt.

Hulp volstaat niet

Heel grote tafel

In dezelfde periode ontstonden nieuwe wereldwijde coalities rond
mondiale uitdagingen zoals de klimaatwijziging, voedselzekerheid
en de invloed van fragiele staten op de regionale vrede en het functioneren van mondiale markten. Tegelijk groeide de erkenning dat
hulp niet volstaat om de wereldwijde ontwikkelingsuitdagingen aan
te pakken. Uiteindelijk zijn de ontwikkelingsresultaten doorslaggevend, niet de intentie of het volume van de internationale solidariteit. Men spreekt in dat kader niet langer over ‘financiering van
de hulp’ maar over ‘financiering van ontwikkeling’. Dat omvat
onder meer de overheidsmiddelen van de ontwikkelingslanden zelf,
remittances en private investeringen. Daarnaast zijn nieuwe filantropische instellingen actief die ‘zonder bemiddeling’ van over
heden of donoren armen in het Zuiden bereiken. De financiering
om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen treedt dan
weer in concurrentie met de middelen voor armoedebestrijding.

Al deze nieuwe tendensen vormden de reden waarom in 2011 in
Busan (Zuid-Korea) het Global Partnership for Effective Cooperation tot stand kwam. Dat globale partnerschap biedt een forum waarbinnen klassieke hulpverstrekkende ontwikkelde landen,
ontvangende ontwikkelingslanden en nieuwe groeilanden van gedachten kunnen wisselen. Naast staten is iedereen er welkom die
een bijdrage kan en wil leveren aan ontwikkeling en armoede
bestrijding. Vandaar dat aan deze heel grote tafel ook ngo’s uit
Noord én Zuid, de private sector, lokale besturen, private stichtingen, filantropische en internationale instellingen allemaal een zitje
krijgen. Letterlijk duizenden mensen die elk op hun eigen manier
en met verschillende instrumenten en middelen samen ijveren voor
armoedebestrijding en ontwikkelingssamenwerking.
De beslissing in Busan loodst ons in een wereld waarin de doeltreffendheid van officiële ontwikkelingshulp niet langer het centrale
vraagstuk is. In de toekomst moeten we alle geldstromen indachtig
zijn en rekening houden met een volledig nieuw globaal politiek
landschap met zich wijzigende machtsverhoudingen en nieuwe
uitdagingen. Vele van de oude Noord-Zuidtegenstellingen zijn
ondertussen grotendeels irrelevant geworden. In zekere zin zijn
we allemaal terug ontwikkelingslanden geworden. We worstelen
immers allemaal met deze nieuwe realiteiten die meestal een gezamenlijk globaal antwoord behoeven.

©©UN/Paulo Filgueiras

Met het Global Partnership komen alle betrokkenen samen om de
antwoorden te formuleren voor de wereld van morgen, met inbegrip van de minst ontwikkelde landen en fragiele staten. Het vormt
een echokamer en ontmoetingsplaats voor actoren die elkaar
een paar decennia geleden nooit als gelijken hadden ontmoet. Het
schept de mogelijkheid om ontwikkelingsuitdagingen door zeer
verschillende brillen te bekijken, de neuzen in dezelfde richting te
zetten en nieuwe samenwerkingsverbanden te smeden.
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Het Global Partnership wil bij dit alles waarden als transparantie
en doeltreffendheid verdedigen en uitdragen. In april 2014 kwamen alle leden in Mexico samen om na te gaan welke vooruitgang
ze de laatste twee jaar samen geboekt hebben. Ook de Millenniumdoelen na 2015 stonden op het programma.
www.effectivecooperation.org

C. T hematische benaderingen
Ook in 2014 baseerde de Belgische Ontwikkelingssamenwerking haar acties op diverse thematische benaderingen
zoals sociale bescherming, duurzame en rechtvaardige groei, landbouw en voedselzekerheid. Bovendien schenkt
België bijzondere aandacht aan de genderproblematiek en de bescherming van het leefmilieu.

1. E en ontwikkelingsbeleid gericht
op bevordering en verdediging van de mensenrechten
De nieuwe wet inzake ontwikkelingssamenwerking bekrachtigt de
integratie van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking in een
benadering die sterker gebaseerd is op mensenrechten. Concreet
betekent dit dat mensenrechten van toepassing zijn voor alle actoren van de ontwikkelingssamenwerking en dus niet enkel voor de
gouvernementele samenwerking.
In de beleidsverklaring van de nieuwe minister van Ontwikkelingssamenwerking vormt de rechtenbenadering één van de twee
centrale assen van het Belgisch ontwikkelingsbeleid. Alle
ontwikkelingsuitdagingen hebben betrekking op internationaal erkende en aanvaarde mensenrechten, zowel de burgerlijke en politieke rechten, sociale en culturele rechten. De rechtenbenadering
benadrukt de universaliteit, de ondeelbaarheid en de onvervreemdbaarheid van de mensenrechten, de principes van participatie en
inclusiviteit in de besluitvorming, non discriminatie, gelijkheid en
billijkheid, transparantie en verantwoording.
Daarnaast meent België dat een ontwikkelingsaanpak gebaseerd
op de mensenrechten een essentiële stap vormt om duurzame
resultaten te bekomen in de basissectoren van de ontwikkelingssamenwerking. Denk maar aan gezondheidszorg, waaronder
reproductieve gezondheid, onderwijs en opleiding, landbouw,
voedselzekerheid en basisinfrastructuur.

Drie generaties van mensenrechten:
• politieke rechten en burgerrechten;
• economische, sociale en culturele rechten;
• een reeks recentere rechten, zoals het recht op ontwikkeling.

België levert een financiële bijdrage aan de algemene middelen
van het Hoog Commissariaat voor de Mensenrechten van de
Verenigde Naties (OHCHR).
OHCHR is het belangrijkste kantoor van de Verenigde Naties dat instaat voor het bevorderen en beschermen van
ieders mensenrechten. In die zin leidt dit kantoor de internationale inspanningen op het vlak van de mensenrechten
en doet onpartijdig uitspraak over schendingen van deze
rechten in de hele wereld. Het kan met name klachten ontvangen en onderzoeken die rechtstreeks ingediend worden
door slachtoffers van schendingen van de mensenrechten
en overheden vervolgen in naam van de slachtoffers.
Verder draagt ons land bij aan de werking van UN Women, UNFPA
en UNICEF. Tot slot financiert de Belgische Ontwikkelingssamenwerking ook lokale buitenlandse organisaties voor de bevordering
van de mensenrechten.

Rechten van het kind
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking is sinds jaren actief op
het vlak van de bescherming en bevordering van de rechten van het
kind. In de nieuwe wet worden de rechten van het kind rechtstreeks
gekoppeld aan de mensenrechten en ze maken dus integraal deel
uit van dit prioritaire thema.
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Ons land draagt bij tot de rechten van het kind via de samenwerking met overheden in de partnerlanden. Ook via ondersteuning
aan diverse programma’s van ngo’s op het terrein, specifiek gericht
op kinderen (straatkinderen,…) of met een directe impact op kinderen (toegang tot drinkwater,…).
Op multilateraal vlak is UNICEF de belangrijkste partner van
onze samenwerking. Op grond van zijn mandaat speelt UNICEF
een unieke rol op wereldvlak en vooral in ontwikkelingslanden om
de toepassing van het ‘Kinderrechtenverdrag’ te bevorderen. De
acties op het terrein zijn bovendien gericht op domeinen die ook
belangrijk zijn voor onze samenwerking: overleving en ontwikkeling van het kind, basisonderwijs en gendergelijkheid, hiv/
aids, bescherming tegen geweld en uitbuiting, pleidooi voor
de rechten van het kind.
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2. Sociale bescherming voor iedereen

In 2014 zette de Belgische Ontwikkelingssamenwerking zich verder in om sociale bescherming te promoten als een efficiënt middel
om armoede te bestrijden en ongelijkheden billijker te maken.
Sociale bescherming stelt mensen immers in staat om crisisperiodes te overkomen en sociale uitsluiting te vermijden. Ook de economische ontwikkeling heeft er baat bij want sociale bescherming
ondersteunt de vraag naar diensten en producten.

onder de loep genomen en de Belgische aandacht voor waardig
werk en sociale bescherming benadrukt. De sociale partners
werden bij dit overleg betrokken. Na het eigenlijk bilateraal overleg
had er een open debat plaats over ‘ILO en post-2015’ over o.a. het
belang van de opname van waardig werk en sociale bescherming
in het post-2015 ontwikkelingskader, de normen en het recht op
staken, werkgelegenheid en ILO in het multilateraal kader.
Ons land werkte ook mee aan een side-event over waardig werk,
Sociale bescherming is overigens één van de fundamentele dat in de rand van de Algemene Vergadering van de Verenigde
mensenrechten, waar iedereen aanspraak kan op maken. Toch Naties van september 2014 in New York, door ILO en de Ford
heeft 75% van de wereldFoundation werd georganibevolking geen toegang tot
seerd. België maakte deel uit
een adequate sociale bevan het panel. Ter gelegenscherming. Nochtans zijn de
heid daarvan kondigde de
‘Social Protection Floors’ of
minister van Ontwikkelingssa‘sociale beschermingsvloeren’
menwerking de oprichting van
Sociale bescherming verwijst naar elke
(minimumvoorwaarden om wede ‘Vriendengroep inzake
vorm van beleid dat risico’s, kwetsbaarheid,
reldwijd sociale bescherming
Waardig Werk’ aan, waarvan
ongelijkheid en armoede aanpakt via systemen
te verzekeren) best betaalBelgië samen met Angola het
baar volgens de Internationale
voorzitterschap zal waarnevan transferten (in geld of natura/diensten)
Arbeidsorganisatie (ILO). De
men. Doel is om andere landen
aan de bevolking. Het heeft dus als doel
totale kost voor de uitbouw
te overtuigen van het belang
mensen te beschermen tegen de risico’s die
en de werking van sociale
van waardig werk en sociale
bescherming wereldwijd zou
bescherming. Met het oog op
hen in de armoede kunnen drijven of houden,
slechts 2 tot 6% van het BNP
de opname van waardig werk
en dit door hen in staat te stellen te genieten
bedragen. Daartoe zijn zelfs de
(als een doelstelling op zich)
van basisbescherming, -zorgen en -diensten
arme landen financieel in staat.
en van sociale bescherming
in de definitieve tekst van het
en de sociale en economische barrières op te
Ons land ijverde om sociale
post-2015 ontwikkelingskader.
heffen die de toegang tot deze bescherming
bescherming in de tekst van de
De vriendengroep is dus een
verhinderen.
Open Working Group betreftijdelijk bestaan beschoren
fende het post-2015 ontwikkem.n. tot het post-2015 ontlingskader te laten opnemen.
wikkelingskader door de AlgeDit gebeurde via interventies
mene Vergadering van de VN
en diplomatieke onderhandewordt goedgekeurd.
lingen, maar ook via de organisatie van seminaries en deelname
aan de ‘Social Protection Inter-Agency Cooperation Board’, een informele groep die tot doel heeft de implementatie van de ‘Social
Protections Floors’ te bevorderen. Hierbij tracht men de beschikbaDe Internationale Arbeidsorganisatie (ILO)
re data, die noodzakelijk zijn om een sociaal beschermingssysteem
in een notendop
uit te bouwen, te verbeteren en op elkaar af te stemmen.
ILO werd opgericht in 1919 en is het oudste VN-agentDe realisatie van de Waardig Werk Agenda, zoals die door ILO is
schap. De organisatie is belast met het uitvaardigen van
omschreven, vormt een prioriteit voor de Belgische Ontwikkelingsarbeidsnormen, met name de normen die betrekking
samenwerking. Deze agenda omvat vier doelstellingen: werkgehebben op het verbod op kinderarbeid of het recht op het
legenheid creëren, fundamentele arbeidsrechten opstellen en
oprichten van vakverenigingen en op onderhandelingen.
de naleving ervan promoten, de sociale bescherming uitbreiden
ILO groepeert regeringen, vakbonden en werkgeversorgaen de sociale dialoog bevorderen. België heeft met ILO een echt
nisaties.
partnerschap rond Waardig Werk ontwikkeld, niet alleen via de toeBelgië is vanaf de oprichting lid van ILO. Voor de periode
kenning van financiële steun, maar ook via de gezamenlijke organi2013-2015 heeft de Belgische Ontwikkelingssamen
satie van seminaries en events.
werking een bijdrage van 13,3 miljoen EUR toegekend
aan ILO, waarmee ons land een belangrijke donor is.
Eind februari 2014 had er een bilateraal overleg tussen België
en ILO plaats. Daarbij werd de samenwerking tussen België en ILO
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3. Inclusieve, rechtvaardige en duurzame groei stimuleren

Zonder economische groei is een snelle en blijvende vermindering
van de armoede onmogelijk. Een duurzame vermindering van de
armoede vereist dat de economische groei inclusief is, waarbij iedereen maximaal bijdraagt aan en geniet van de geboekte
vooruitgang. Dit vergt een visie op lange termijn, waarbij verschillende productieve sectoren en economische hefbomen in zowel
een macro- als micro-economisch kader worden geanalyseerd en
ondersteund. Aandacht gaat daarbij naar de steun aan de private
sector, Aid for Trade, innovatieve financiering, schuldverlichting, landbouw en voedselzekerheid.

Definitie inclusieve groei
Inclusieve groei is een groei waarbij de overheid ervoor
zorgt dat: het gros van de bevolking op min of meer
gelijke wijze kan deelnemen en bijdragen aan het economische proces en door zijn productieve deelname er ook
de voordelen van kan genieten.
Deze definitie omvat twee componenten:
• gelijke kansen creëren in de toegang tot bijvoorbeeld
onderwijs, jobs, financiële diensten en grondstoffen;
• zorgen voor een gelijke verdeling van de voordelen van
de economische groei door middel van bijvoorbeeld
inkomensherverdeling, sociale bescherming en sociale
vangnetten.

Het begrip inclusieve groei komt haast volledig overeen met het
concept van armoedebestrijding. Met het grote verschil dat
inclusieve groei zich niet enkel richt op de armste lagen van de
bevolking maar op achtergestelde groepen uit alle lagen van
de bevolking zoals vrouwen, jongeren, laaggeschoolden, gehandicapten, bepaalde etnische groepen,… dus ook uit de middenklasse.

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking wil inclusieve, eerlijke en
duurzame economische groei bevorderen waarbij voorrang wordt
gegeven aan het lokale ondernemerschap, de sociale economie en
de Waardig Werk Agenda van de Internationale Arbeidsorganisatie.
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De definitie van inclusieve groei kan verder ook gelinkt worden aan
de definitie van duurzame ontwikkeling. Deze stelt dat duurzame
ontwikkeling enkel mogelijk is indien niet alleen rekening wordt
gehouden met economische groei (Profit), maar ook met welzijn
(People) en ecologische duurzaamheid (Planet). Economische
groei kan m.a.w. op lange termijn enkel duurzaam zijn indien de
groei sociaal, inclusief én groen is.
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4. Landbouw en voedselzekerheid versterken

Familiale landbouw
De Verenigde Naties hebben 2014 uitgeroepen tot Internationaal
Jaar van de Familiale Landbouw. Familiale landbouw is immers
cruciaal om een planeet met 9 miljard mensen te voeden tegen
2050, zonder het milieu te schaden én tegelijk miljoenen boeren
families de kans te geven zich uit de armoede te werken.
Wereldwijd zijn er ongeveer 500 miljoen familiale landbouw
bedrijven – dat is 80% van alle landbouwbedrijven. Samen voeden ze de hele wereldbevolking. In veel ontwikkelingslanden, maar
bijvoorbeeld ook in België, heeft de overgrote meerderheid van de
landbouwbedrijven een familiaal karakter. Zij produceren natuurlijke grondstoffen die naast voeding, ook bron zijn van brandstof,
vezels en groenvoorziening. Familiale landbouwbedrijven vormen
het netwerk van een plattelandssamenleving en stimuleren er de
lokale economie en tewerkstelling.

Doel Internationaal Jaar van de Familiale
Landbouw:
de rol van familiale landbouw en kleinschalige landbouwbedrijven beter bekend maken. Zij dragen immers bij aan
het uitroeien van honger, het verminderen van armoede, het verkrijgen van voedselzekerheid door duurzame
productie en de duurzame ontwikkeling van landelijke
gebieden.

Landbouw centraal in Belgische
Ontwikkelingssamenwerking
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking ondersteunt
duurzame familiale landbouw. Met de steun die ze verleent via
de Belgische Technische Coöperatie (BTC), wil ze bijdragen tot
meer voedselzekerheid in haar partnerlanden en een duurzamere
economische groei.
Deze aanpak steunt op vier pijlers:
• productieverhoging (opleiding, irrigatie, zaden …);
• markttoegang voor de afzet van de productie (transportmiddelen en een versterking van de coöperaties);
• capaciteitsopbouw van ministeries, de civiele samenleving en
de boerenorganisaties;
• de positie van de vrouw versterken.
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België is bovendien één van de belangrijkste donoren van internationale organisaties voor landbouw en voedselzekerheid (FAO,
IFAD, WFP en CGIAR). De Belgische Ontwikkelingssamenwerking
steunt de landbouwsector en de voedselzekerheid ook indirect via
talrijke ngo’s, universiteiten en verschillende wetenschappelijke
instellingen.

Thematische benaderingen

Het Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid
in Somalië
Het Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid (BFVZ) financierde van
2003 tot 2014 in Somalië het ‘North Western Integrated Community Development Programme’ van het Internationaal Fonds voor
Landbouwontwikkeling (IFAD) van de Verenigde Naties. Het programma heeft als doel de voedselzekerheid en bestaansmiddelen te verbeteren van de arme rurale bevolking, hoofdzakelijk nomadische veeteelthouders, door in te zetten op een brede
waaier van activiteiten zoals microkrediet, veeteelt, landbouw,
watervoorziening en gezondheidszorg.
Dit succesvolle ontwikkelingsprogramma, in de erg droge grensstreek van Somaliland, Djibouti en Ethiopië, omvat een specifiek
luik voor de ontwikkeling van activiteiten die voor vrouwen een
inkomen genereren. Zo werden er 53 door vrouwen beheerde coöperatieven voor microkrediet opgericht. De microkredietcoöperatieven hebben als doel een extra inkomen te genereren door de
ontwikkeling van nieuwe landbouwactiviteiten financieel mogelijk
te maken. Ook andere activiteiten van dit programma zijn expliciet
gericht op de participatie van de doelgroepen, zoals de ontwikkeling van landbouw en veeteelt, waterbeheer en de uitbouw van
toegankelijke gezondheidszorg.

9 miljard
mensen
voeden
tegen 2050

10,4
miljoen EUR
Het Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid
heeft verspreid over 11 jaar, in totaal
10,4 miljoen EUR bijgedragen aan het
programma North Western Integrated
Community Development.
Naast gender zet het programma sterk in op dienstverlening
aan nomadische veeteelthouders. Zo werd werk gemaakt van
een beter beheer van de graaslanden, een verhoogde toegang tot
drinkwater en veevoeder voor de dieren en een versterkte toegang
tot kwalitatieve dierengeneeskundige diensten. Resultaat:
• 70 lokale dierengeneeskundigen getraind en uitgerust met
materiaal;
• 15 dierengeneeskundige assistenten getraind;
• 4 dierengeneeskundige centra en 4 dierenklinieken opgezet;
• ruim 700.000 behandelde dieren (schapen, koeien en geiten).
Het totale programma heeft een directe impact op ruim 300.000
personen van 50.000 gezinnen verspreid over 124 gemeenschappen in de westelijke en centrale regio’s van Somaliland, een
de facto autonome Provincie van Somalië. Het Belgisch Fonds voor
Voedselzekerheid heeft in totaal 10,4 miljoen EUR bijgedragen
aan dit programma, verspreid over 11 jaar.

Wereldwijd
zijn er ongeveer
500 miljoen familiale
landbouwbedrijven –
dat is 80% van alle
landbouwbedrijven
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5. G
 ender en bescherming van leefmilieu, twee transversale thema’s
van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking

De genderdimensie beoogt empowerment van vrouwen en de gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de samenleving. De Belgische Ontwikkelingssamenwerking integreert deze dimensie in al haar interventies. Ze waakt er
tevens over om het leefmilieu en de natuurlijke hulpbronnen te beschermen en te strijden tegen de klimaatverandering, droogte en wereldwijde ontbossing.

Gendergelijkheid
De laatste decennia is de aandacht voor de positie van de vrouw
wereldwijd sterk toegenomen, zowel in eigen land als in onze
partnerlanden. Gendergelijkheid is immers een fundamenteel
mensenrecht en een kwestie van sociale rechtvaardigheid. Alle
VN-lidstaten zijn gebonden door de Verklaring van Beijing, een
resolutie aangenomen in het kader van de Vierde Wereldconferentie over Vrouwen (1995). Deze resolutie vormt een engagement
voor het vervullen van het Beijing Platform for Action, dat twaalf beleidsdomeinen betreft waarin de gelijkheid van vrouwen en mannen
moet worden verbeterd. Dit engagement betreft zowel de landen uit
het Noorden als de landen uit het Zuiden.
In antwoord op het Actieplatform van Beijing, heeft België in 2007
de wet gender mainstreaming aangenomen. Dit betreft het wegwerken van ongelijkheden in eigen land, maar heeft ook consequenties voor alle interventies van ons land in het buitenland.

In de praktijk betekent dit dat de Belgische Ontwikkelingssamenwerking de dimensie op transversale wijze in al haar interventies
integreert. Ze steunt de inspanningen die haar partners leveren
om tastbare resultaten te verkrijgen op dit vlak, conform hun verbintenissen op internationaal vlak en conform hun ontwikkelings
strategie en -beleid. De interventies van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking moeten helpen om de autonomie van
vrouwen te verbeteren, onder meer door hen vlotter toegang te
bieden tot de financiering van hun economische activiteiten, tot de
productiemiddelen in de landbouw en tot gezondheidszorg en geboorteregeling. Een samenleving kan slechts duurzaam evolueren,
als zowel mannen als vrouwen kunnen participeren.

Veilige steden voor vrouwen in Zuid-Afrika
Gender mainstreaming is een strategie om
gender systematisch te integreren in het
ontwikkelingsbeleid, doorheen alle beleidskeuzes
en in alle fasen van programmering en doorheen de
projectcyclus (formulering, uitvoering en evaluatie).
Deze strategie moet garanderen dat ontwikkeling
de (feitelijke en juridische) gelijkheid van mannen en
vrouwen tot stand brengt.

©©London Evening Post

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking financiert onder
meer de multilaterale partner UN Women. UN Women –
de VN-entiteit voor gendergelijkheid en empowerment
van vrouwen – werkt onder meer samen met lokale overheden om geweld tegen vrouwen te bestrijden. Daarnaast
stimuleert de organisatie onder andere de economische en
politieke participatie van vrouwen.
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Eén van de initiatieven om geweld tegen vrouwen te bestrijden, is het wereldwijde ‘Safe Cities Global Inititiave’
programma. Zo startte UN Women in Cape Town (ZuidAfrika) een partnerschap met het stadsbestuur om de
veiligheid van vrouwen en meisjes op publieke plaatsen te verbeteren. Samen met de overheid en andere
partners worden de factoren van onveiligheid (gebrekkige straatverlichting, straffeloosheid, culturele factoren)
onderzocht en worden de oorzaken zo grondig mogelijk
aangepakt. Dit veronderstelt een mentaliteitswijziging
bij de gehele bevolking. Enkel als de rolpatronen tussen mannen en vrouwen duurzaam veranderen, zal het
respect in termen van mensenrechten ingang vinden.
Dergelijke projecten lopen eveneens in Quito (Ecuador) en
in Egypte.
In 2014 steunde de Belgische Ontwikkelingssamenwerking
UN Women voor een bedrag van 4 miljoen EUR.

Thematische benaderingen

Leefmilieu

COP Lima

De mondialisering, de groei van de wereldeconomie en de bevolkingsexplosie wegen op het milieu. Met voedselschaarste en
de uitputting van de natuurlijke hulpbronnen tot gevolg.
Klimaatverandering verergert de impact van woestijnvorming,
bodemdegradatie, droogte, overstromingen, extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel. Deze problemen
raken iedereen. Maar de intensiteit van de gevolgen verschillen. De
minst ontwikkelde landen worden dikwijls het hardst getroffen wegens hun geografische locatie, hoge bevolkingsgroei, laag
nationaal inkomen, beperkte institutionele capaciteit en een grotere
afhankelijkheid van klimaatgevoelige sectoren zoals landbouw.

In december 2014 vond in Lima de VN-klimaatconferentie plaats.
Deze bijeenkomst werd vooraf door de EU gezien als een cruciale
tussenstap naar een globaal klimaatakkoord dat in 2015 in Parijs
moet gesloten worden. De ontwikkelingslanden verhoogden in
de aanloop naar deze top de internationale politieke druk om voldoende financiële middelen voor klimaatactie bij elkaar te krijgen,
bij voorkeur door bijdragen aan het Groen Klimaatfonds. België
kon op de valreep gezichtsverlies vermijden door een bijdrage van
50 miljoen EUR aan dit fonds vanuit de middelen van ontwikkelingssamenwerking. Eind 2014 had het fonds 10,2 miljard dollar
aan toezeggingen verzamelt.

De nieuwe leefmilieustrategie zal een nieuw elan geven aan de
inspanningen van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking om
het goed beheer van leefmilieu en natuurlijke rijkdommen te integreren in al haar activiteiten. Daarbij kan ze onder andere rekenen
op de beleidsondersteuning vanuit de Belgische universiteiten en
wetenschappelijke instellingen (o.a. KLIMOS en KBIN).

GEF-6

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking draagt regelmatig bij
aan de Belgische rapportage voor de verschillende internationale
milieuconventies afgesloten in Rio de Janeiro in 1992 (United
Nations Framework Convention on Climate Change, United Nations
Convention on Biodiversity en United Nations Convention to Combat
Desertification). Op deze manier communiceren we over de activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen van deze VN-verdragen.
In 2014 werd een uitgebreid rapport gepubliceerd over de activiteiten van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking die bijdragen
aan de strijd tegen verwoestijning.

UNEA
Na de conferentie voor Duurzame Ontwikkeling in Rio in 2012 besliste de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties om het Leefmilieuprogramma van de VN (UNEP) te versterken als normgevende
organisatie ter bescherming van het wereldwijde leefmilieu. Een van
de beslissingen die werden genomen om dit doel te bereiken was
het toekennen van universeel lidmaatschap aan het bestuursorgaan
van UNEP en dit meer politieke slagkracht te geven door het om te
buigen naar een United Nations Environment Assembly (UNEA).
De eerste UNEA kwam in juni 2014 samen in Nairobi.
De eerste stappen werden gezet om UNEP’s rol binnen het VNsysteem te versterken en zo te zorgen voor een betere stroomlijning
van de aanpak van leefmilieuproblemen in bv. programma’s van
UNDP. UNEP-Live is een nieuw middel van UNEP om een sterkere
wetenschappelijke basis te geven aan beleidsbeslissingen. Het is
een continu up-to-date webplatform dat de uitwisseling van
wetenschappelijke data, relevant voor allerlei leefmilieuthema’s,
tussen de leden van de VN wil bevorderen.

COP Biodiversiteit
De twaalfde bijeenkomst van de partijen van het VN-biodiversiteitsverdrag vond plaats in oktober 2014 in Zuid-Korea en stond stil bij de
uitvoering van het mondiale strategisch plan ter bescherming van de
biodiversiteit 2011-2020 dat werd goedgekeurd in Nagoya in 2010.
Doel is om de financiële steun voor biodiversiteitsbescherming
in ontwikkelingslanden te verdubbelen tegen 2015 ten opzichte van
de periode 2006-2010. Ook werden de partijen aangemoedigd om
biodiversiteitsbescherming op te nemen in nationale ontwikkelingsplannen en beleidsmaatregelen voor armoedebestrijding.

Ook via andere kanalen draagt de Belgische Ontwikkelingssamenwerking bij aan de strijd tegen klimaatverandering, o.a. via de
klimaatfondsen van de Global Environment Facility (GEF) – in
2014 12 miljoen EUR aan het Least Developed Countries Fund.
De Global Environment Facility werd in 1994 opgericht als onafhankelijk financieel mechanisme om ontwikkelingslanden te ondersteunen bij het nemen van maatregelen die het wereldwijde
leefmilieu ten goede komen. De GEF financiert de meerkosten die
de bescherming van het leefmilieu vraagt bij de uitvoering van programma’s en projecten voor ontwikkeling. GEF geeft ondersteuning
binnen volgende domeinen: klimaatverandering, biodiversiteit, chemische stoffen en afval, internationale wateren, bodemdegradatie,
duurzaam bosbeheer, de afbraak van de ozonlaag.
In april 2014 werden de onderhandelingen over de 6de wedersamenstelling van het Trust Fund van de GEF afgesloten. Dertig
landen brachten beloften voor 4,43 miljard dollar samen.
België zal in de periode 2014-2018 74,4 miljoen EUR bijdragen
aan de GEF, gezien de waarde die het hecht aan de GEF als mechanisme voor het realiseren van de doelstellingen van verschillende
internationale leefmilieuverdragen.

12,55
miljoen EUR
België heeft een meerjarenovereenkomst
(2013-2015) afgesloten met UNEP voor een
totale bijdrage van 12,55 miljoen EUR.
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De Belgische Ontwikkelingssamenwerking op het terrein
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A. D
 e Belgische ontwikkelingshulp
binnen de huidige begrotingscontext
Overzichtstabel DGD-hulp per kanaal (in miljoen EUR)
Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking

2011

2012

2013

2014

- Algemene en sectoriële begrotingshulp

25,1

25,8

25,7

24,5

- Technische samenwerking en beurzen

209,2

184,2

188,2

194,0

0,9

0,3

3,9

4,7

- Gedelegeerde samenwerking

16,4

26,2

14,0

24,1

- Regionale samenwerking

13,7

5,0

9,9

2,6

- Beheerskosten BTC

21,8

21,6

22,1

22,4

4,2

2,3

13,1

3,6

- Belgisch fonds voor de voedselzekerheid

21,3

22,8

20,5

15,8

Subtotaal gouvernementele samenwerking

312,7

288,2

297,4

291,8

Gouvernementele samenwerking

- Acties van (lokale) NGA's in synergie

- Leningen van staat tot staat

Niet-gouvernementele samenwerking
122,4

119,6

116,2

134,9

- VVOB

- Ngo programmafinanciering

9,5

9,5

9,5

9,5

- APEFE

9,5

9,5

9,5

9,5

- VLIR - Vlaamse interuniversitaire raad

33,6

33,8

31,7

33,4

- CIUF/CUD - Interuniversitair centrum van CFWB

28,8

29,3

28,3

27,9

- Wetenschappelijke instellingen

17,4

19,5

17,0

17,1

- Lokale civiele maatschappij

3,2

3,3

- Africalia

1,5

2,2

2,2

2,2

11,9

8,4

13,9

11,8

237,5

232,7

228,6

248,7

- Andere niet-gouvernementeel
Subtotaal niet-gouvernementele samenwerking
Multilaterale samenwerking
- Verplichte multilaterale bijdragen

10,6

10,2

10,5

10,0

- Vrijwillige multilaterale bijdragen

121,1

103,8

92,2

120,6

- Europees ontwikkelingsfonds en Bank

119,9

102,8

114,0

115,2

- Wereldbankgroep

132,4

130,0

130,1

128,1

- Regionale ontwikkelingsbanken

62,5

14,0

50,0

50,2

- Milieuverdragen

38,3

32,5

48,5

72,1

- Multilaterale Schuldkwijtschelding

18,3

20,6

22,0

21,0

Subtotaal multilaterale samenwerking

503,1

413,9

467,1

517,0

Humanitaire programma's

155,8

83,6

129,9

102,0

Steun aan de privésector, BIO

120,4

5,9

26,0

54,9

Sensibilisering in België (excl. ngo's)

7,4

6,0

6,0

5,6

Administratie, evaluatie, andere

2,2

1,7

1,9

1,3

1.339,1

1.032,0

1.156,8

1.221,4

Totaal DGD
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Regionale verdeling DGD-hulp
Absolute cijfers in miljoen EUR
AFRIKA .............................................................383,64 miljoen
AZIË ...................................................................68,67 miljoen
AMERIKA ........................................................... 61,93 miljoen
UNIVERSEEL/ONBEPAALD/BELGIË .................. 707,14 miljoen
TOTAAL

........................................................................ 1 156,85 miljoen

1400
1200

1340,50
1156,85

1000

1.221,38

1032,20

800
600
400
200
0

2011

2012

2013

2014

269,50

275,32

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Regionale verdeling gouvernementele DGD-hulp
Absolute cijfers in miljoen EUR
AFRIKA .............................................................................. 210,01 miljoen

400
350
300

AZIË

..................................................................................... 25,72 miljoen

AMERIKA

.............................................................................24,16 miljoen

292,00

290,37

250
200
150

UNIVERSEEL/ONBEPAALD/BELGIË
TOTAAL

......................... 30,48 miljoen

............................................................................290,37 miljoen

100
50
0

2011

Verdeling niet-gouvernementele DGD-hulp per kanaal
Absolute cijfers in miljoen EUR
AFRIKA ................................................................................ 98,66 miljoen

300
250
200

AZIË

...................................................................................... 18,15 miljoen
150

AMERIKA

............................................................................ 36,30 miljoen

UNIVERSEEL/ONBEPAALD/BELGIË
TOTAAL

......................... 96,98 miljoen

........................................................................... 250,08 miljoen

100
50
0

2011
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Regionale verdeling DGD-hulp
Relatieve cijfers in %
Afrika

AFRIKA .............................................................................................. 31,41%

31,41%

AZIË....................................................................................................... 5,62%
AMERIKA

............................................................................................ 5,07%

57,90%

Universeel/
onbepaald/België

UNIVERSEEL/ONBEPAALD/BELGIË.........................................57,90%

5,62%
Azië

5,07%
Amerika

Regionale verdeling gouvernementele DGD-hulp
Universeel/
onbepaald/België

Relatieve cijfers in %
AFRIKA............................................................................................... 72,32%

10,50%
Amerika

8,32%

AZIË....................................................................................................... 8,86%
AMERIKA

............................................................................................ 8,32%

UNIVERSEEL/ONBEPAALD/BELGIË

....................................... 10,50%

8,86%
Azië

72,32%
Afrika

Verdeling niet-gouvernementele DGD-hulp per kanaal
Relatieve cijfers in %
AFRIKA ............................................................................................. 39,45%
Afrika

AZIË........................................................................................................7,26%
AMERIKA

.......................................................................................... 14,52%

39,45%

38,78%
Universeel/
onbepaald/België

UNIVERSEEL/ONBEPAALD/BELGIË......................................... 38,78%

14,52%

7,26%
Azië

Amerika
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De Belgische ontwikkelingshulp binnen de huidige begrotingscontext

0,5%

DGD-hulp per kanaal

0,1%

4,5%

Gouvernementele samenwerking

23,9 %

Niet-gouvernementele samenwerking

20,4 %

Multilaterale samenwerking

42,3 %

Humanitaire programma's

8,4 %

Steun aan de privésector, BIO

4,5 %

Sensibilisering in België (excl. ngo’s)

0,5 %

Administratie, evaluatie, andere

0,1 %

8,4%

23,9%

42,3%

20,4%

DGD-hulp per sector
Onderwijs
Multisector: beurzen en vorming
Gezondheid
Bevolking en reproductieve gezondheid

102,0 mil.
20,7 mil.
117,6 mil.
26,6 mil.

Water en sanering

27,5 mil.

Overheid en civiele maatschappij

69,2 mil.

Conflict, vrede, veiligheid

8,4

1,6 mil.

Sociale diensten

43,2 mil.

Transport en opslag, communicatie

14,7 mil.

Energie

1,7%

9,6

31,9

6,5 mil.

2,2
2,3

Banken en financiële diensten,
ondernemingen
Land-en bosbouw, visvangst

17,7 mil.

Industrie, mijnbouw en constructie

3,2 mil.

Handel en toerisme

5,6 mil.

Milieubescherming

84,3 mil.

Multisector (excl. beurzen en vorming)

55,3 mil.

Humanitaire hulp

80,5 mil.

Schuldverlichting

21,0 mil.

Sensibilisering in België

28,3 mil.

Sector niet gespecificeerd

5,7

106,6 mil.

389,1 mil.

3,5

2,3

0,1%
1,2%

1,7%

8,7

6,6
4,5

0,5%

6,9

1,4%
0,5%

0,3%
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B. Geografische programma’s
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking bepaalt de priori
teiten, activiteiten en resultaten van haar gouvernementele
samenwerking volgens een geografische benadering per
regio. Deze regionale aanpak draagt bij tot meer coherentie en
complementariteit tussen de verschillende instrumenten van de
Belgische Ontwikkelingssamenwerking op het terrein.
Zo worden er meerjarige samenwerkingsprogramma’s uitgewerkt met de 18 partnerlanden. Deze programma’s schetsen

het kader waarbinnen de specifieke projecten en programma’s
van de gouvernementele samenwerking worden uitgewerkt.
Het is onmogelijk om hier de volledige lijst op te nemen van alle
interventies van de gouvernementele samenwerking in Afrika,
Azië en Latijns-Amerika. In dit deel komen enkele van de
belangrijkste verwezenlijkingen van 2014 aan bod. Ook projecten van de niet-gouvernementele samenwerking worden in de
kijker gezet.
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1. Noord-Afrika

In Noord-Afrika werkt de Belgische Ontwikkelingssamenwerking samen met twee partnerlanden:
Marokko en Algerije. Beide zijn landen met een gemiddeld inkomen. De huidige samenwerking met
Marokko is in volle gang en spitst zich vooral toe
op landbouw en water. In Algerije concentreert de
Belgische samenwerking zich grotendeels op de
milieusector.

Nieuwe overeenkomst met Marokko
In februari 2014 tekenden België en Marokko een nieuwe bijzondere overeenkomst. De overeenkomst heeft als doel acties en
uitwisselingen te stimuleren en te ondersteunen inzake de overdracht van knowhow tussen Marokko en de partnerlanden
van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking in Sub-Sahara
Afrika.
Een eerste overeenkomst dateert van 2007. De uitvoering ervan
was in handen van het Agence Marocaine de la Coopération Internationale (AMCI) van het Marokkaanse Ministerie van Buitenlandse
Zaken. Na een gezamenlijke evaluatie van de eerste uitvoerings
fase, ging België de verbintenis aan om 400.000 EUR uit te trekken voor een tweede fase met een looptijd van 36 maanden.
De nieuwe overeenkomst beoogt een verbetering van de human
resources-vaardigheden in de landen van Sub-Sahara Afrika.
Zo wil Marokko zijn knowhow aanbieden voor opleidingsgebieden
in landen van Sub-Sahara Afrika, met name: Benin, Burkina Faso,
Burundi, Mali, Niger, de Democratische Republiek Congo, Rwanda
en Senegal. Stafpersoneel en technici die in bedoelde landen werkzaam zijn in overheids- en semi-overheidsinstanties zullen rechtstreeks baat hebben bij de bijzondere overeenkomst.
Op het programma staan missies van Marokkaanse deskundigen
in de partnerlanden en stages in Marokko. Een ander deelaspect
van deze in hernieuwde overeenkomst zijn studiereizen in Marokko,
opgezet rond onderwerpen die zijn aangebracht door de landen die
vragende partij zijn.
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De helende werking van saffraan
Saffraan is niet enkel een kostbare specerij, maar helpt ook
bij lichte depressies. De bestanddelen safranol en crocine
zorgen voor een goede mix van adrenaline, dopamine en
serotonine. Het aanplanten en commercialiseren van ‘het
rode goud’ is bijgevolg een goede zaak.
In de Marokkaanse regio Sous-Massa-Draâ ondersteunt de Belgische Ontwikkelingssamenwerking daadkrachtig de teelt van saffraan met 12 miljoen EUR. Door
middel van duurzame landbouw probeert België er de
armoede te bestrijden.
Dat saffraan helend werkt, zorgt als het ware voor een nog
grotere win-winoperatie dan aanvankelijk aangenomen.
Daarom willen de 24 coöperatieven in Taliouine, met de
hulp van de Marokkaanse overheid, tegen 2020 de productie verdrievoudigen door doorgedreven professionalisering en commercialisering.
Naast de saffraanteelt wordt ook de dadelteelt gesteund.
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Geografische programma’s

Algerije
Het samenwerkingsprogramma voor de periode 2014-2017 bedraagt 20 miljoen EUR. Dit programma wil enerzijds inzetten op
een betere werking van de sector afvalbeheer, met een specifiek
project voor huishoudelijk en bijzonder afval. Anderzijds gaat de
aandacht naar de opleidingsbehoeften rond milieuproblemen.
Die projecten zullen zorgen voor een overdracht van kennis en technologieën.
Ook heeft de Belgische Ontwikkelingssamenwerking een programma voor de versterking van gelijke rechten voor mannen
en vrouwen toevertrouwd aan UN Women, het agentschap van de
Verenigde Naties dat gewijd is aan de gelijkheid en empowerment
van vrouwen. Doel is om de politieke participatie van vrouwen
te verbeteren, het geweld waaronder ze lijden te bestrijden en
meer gelijke waarden in de samenleving te bevorderen.
De wet van 2012 leidde tot een drastische verhoging van de vrouwelijke vertegenwoordiging in de Nationale Volksvergadering (tot
31,6%) en in de lokale verkozen organen (18,8%).

Vandaag scoort Algerije van alle Arabische
landen het best inzake vertegenwoordiging
van vrouwen in de verkozen organen,
en staat het in de top 30 van de wereld.

Voor het grootste deel van de Algerijnse vrouwen gaat het echter
om een eerste ervaring als verkozene, waardoor hun kennis van de
werking van de organen nog moet groeien. Bovendien wordt hun
praktische bewegingsvrijheid vaak beperkt door de partij. De acties
van UN Women en andere partners van België moeten de capaciteiten van de verkozen vrouwen versterken.
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2. West-Afrika

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking telt vier
partnerlanden in West-Afrika: Benin, Mali, Niger en
Senegal. De kernsectoren van de ontwikkeling in
deze regio zijn landbouw, voedselzekerheid en basisgezondheidszorg.

Kwaliteitsvolle verzorging in het noorden van Mali
In maart 2014 werd het regionaal ziekenhuis Sominé Dolo in
de noordelijke regio Mopti ingehuldigd door de Malinese president
Sévaré. Het ziekenhuis is één van de realisaties van het ‘Programme
d’Appui au Développement Sanitaire et Social’ van Mopti ter waarde
van 16,9 miljoen EUR, gefinancierd door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, het Franse Agentschap voor Ontwikkelings
samenwerking (elk 8 miljoen EUR) en Mali (0,9 miljoen EUR).
Het programma beoogt de verbetering van het gezondheidsaanbod, het wegwerken van de ongelijke toegang tot gezondheidszorg voor mensen uit de regio Mopti, de organisatie van opleidingen voor het personeel in de gezondheidszorg en de verbetering
van de beheercapaciteit.
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83
vroedvrouwen
Het project heeft indrukwekkende resultaten geboekt. Zo telde de regio in 2011
al 92 artsen, t.o.v. amper 29 in 2003, en
83 vroedvrouwen in 2011 t.o.v. 27 in 2003.
Verenigingen van vrouwen en jongerenorganisaties werken aan acties voor de
sensibilisering rond gezondheidsbepalende
factoren. Het aantal ziekenfondsen en
leden is fors gestegen.

Geografische programma’s

Het ziekenhuis heeft in oktober 2012 de deuren geopend en telt
zo'n 122 bedden. Het personeelsbestand kreeg versterking van
6 nieuwe specialisten: een uroloog, een gynaecoloog, een anesthesist, een traumatoloog, een apotheker-bioloog en een radioloog.

20

miljoen EUR
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De goede reputatie van het ziekenhuis maakt dat
mensen uit het noorden van Mali (Mopti, Kidal, Gao
en Timboektoe), die voorheen naar Bamako moesten
reizen om een specialist te raadplegen, voortaan
diensten dichter bij huis kunnen genieten.
De kwaliteit van het ziekenhuis blijkt overigens
ook uit de verzorging van meer dan 200 gewonden
als gevolg van de conflicten die het noorden van
het land teisterden.

Gezondheidszorg in Benin
Eind mei 2014 werd een specifieke
conventie getekend voor de steun aan de
gezondheidszorg in Benin. De Belgische
Ontwikkelingssamenwerking trekt hiervoor
20 miljoen EUR uit. Het programma omvat
vijf actiegebieden:
• preventie en bestrijding van ziektes en
het verbeteren van de kwaliteit van de
zorg;
• aandacht voor de ontwikkeling van het
personeel;
• versterking van de samenwerking in de
gezondheidssector en de stimulans van
ethiek en medische aansprakelijkheid;
• financieringsmechanismen voor de
sector (financiering/medische hulp aan
arme mensen);
• versterking van het beheer van de sector.
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Oprichting Transdirectioneel Team (TST) Mali-Niger
De evolutie van de politieke, veiligheids- en sociaaleconomische
context in Mali en Niger en de structureel hachelijke humanitaire
situatie in de regio, hebben de geschiktheid van onze samen
werking in een onstabiele omgeving en de doeltreffendheid van
onze instrumenten in vraag gesteld.
Vanuit de vaststelling dat de gouvernementele samenwerking in
een fragiele context niet altijd beantwoordt aan de eisen inzake flexibiliteit en aanpasbaarheid, heeft de Directie-Generaal
Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) in mei
2014 een transdirectioneel team (TST) opgericht. Het TST is
samengesteld uit vertegenwoordigen van DGD op het terrein,
vertegenwoordigers van verschillende diensten van DGD (geografisch, thematisch, humanitair, civiele maatschappij, Belgisch
Fonds voor Voedselzekerheid) alsook van de Belgische Technische Coöperatie (BTC) en andere Directies-Generaal van de FOD
Buitenlandse Zaken.
Doel is om het denkkader voor de toekomstige samenwerkingsstrategie met Mali en Niger over de grenzen van het traditionele
samenwerkingsprogramma heen te tillen, de verschillende mogelijke partnerschappen te analyseren en de beschikbare
financieringsbronnen te onderzoeken. In dat opzicht moet het
TST ook een vergelijkende analyse maken van de strategieën en
instrumenten van een aantal andere donoren in de regio.
Het team moet verder de middelen identificeren die nodig zijn
om een eigen, Belgisch mechanisme voor risicoanalyse en
-beheer te ontwerpen (veiligheid, financiën, sectoraal, geografisch, humanitair, enz.) zodat beslissingen vlot kunnen worden
gewijzigd in geval van noodzaak.

De Sahelregio in het algemeen,
en Mali en Niger in het bijzonder,
staan voor grote uitdagingen:
• de versterking van de institutionele en politieke stabilisering;
• de bescherming van het milieu en de natuurlijke grondstoffen en de strijd tegen woestijnvorming;
• de integratie van de genderdimensie;
• de bestrijding van armoede en voedselonzekerheid, enz.
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Concreet ondersteunt het TST de Belgische Ontwikkelings
samenwerking op het terrein bij de voorbereiding van de samenwerkingsprogramma's en doet het dienst als proefterrein om het
gevoerde overleg ook op andere partnerlanden toe te kunnen
passen.

Deze nopen tot een strategische, gecoördineerde en globale
('comprehensive') aanpak. De interventies van het TST moeten
hiertoe bijdragen.

Geografische programma’s

Vakbonden in Senegal
In Afrika vormen vakbonden belangrijke krachten om de arbeidsrechten te verdedigen, sociale bescherming te verhogen,
kinderarbeid te bestrijden en de arbeidsomstandigheden te
verbeteren.

Resultaten van het programma:

Het driejarig programma van de vzw BIS (Beweging voor Internationale Solidariteit – de beweging van de Belgische liberale vakbond) liep eind 2014 af. De Belgische Ontwikkelingssamenwerking
steunde dit programma voor 589.023 EUR.

• E r zijn 60 SAS (‘services d’appui syndicaux’) opgericht
en 60 nieuwe organisaties uit de informele sector hebben zich aangesloten bij de deelnemende vakbonden
van de Intersyndicale;
• 1 4 permanenties vertegenwoordigen het Intersyndicaal
platform in alle 14 regio’s van Senegal;
• H
 onderden regionale kaderleden en syndicale verantwoordelijken van organisaties van de informele economie genoten een opleiding over onder meer onder
handelingstechnieken en het beheer van SAS;
• M
 eer dan 9000 werknemers uit de informele sector
namen deel aan 64 sensibiliseringssessies.

©©DGD/Corhay

Al jaren ondersteunt BIS de Senegalese vakbond CNTS (Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal). Fundamentele
aandacht gaat daarbij uit naar de arbeidsters en de arbeiders
in de informele economie. Ongeveer 90% van de Senegalese
werknemers is immers verbonden aan de informele sector. In die
context wordt de capaciteit van CNTS versterkt en ook die van zijn
3 aangesloten confederaties (Union Démocratique des Travailleurs
du Sénégal, Union des Travailleurs du Sénégal, Confédération des
Syndicats Autonomes). Vele Senegalese syndicale confederaties
beginnen activiteiten te ontwikkelen voor werknemers in de informele economie maar er ontbreken echter nog steeds instrumenten
die specifiek aangepast zijn aan deze economie. Vakbondsleden
erkennen en waarderen de opgedane ervaring van CNTS in de organisatie van de informele economie. Daarom besloot CNTS enkele
jaren geleden om deze ervaring te delen met de bovenvermelde
vakbondsfederaties door een Intersyndicaal platform van de
informele economie op te richten.

• N
 ationale mediacampagnes op radio en TV om de autoriteiten en de werknemers van de informele economie
te sensibiliseren;
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3. Centraal-Afrika

In Centraal-Afrika heeft de Belgische Ontwikkelingssamenwerking een vaste voet aan de grond. In de
3 partnerlanden Burundi, Democratische Republiek
Congo en Rwanda focust België vooral op gezondheidszorg, infrastructuur, landbouw en voedselzekerheid.
U.K

U.K

Burundi
Gezondheid is een van de prioritaire sectoren van de Belgische
Ontwikkelingssamenwerking in Burundi. Zo nam ons land deel aan
de analyse die moet leiden tot de hervorming van de financiering
van de gezondheidszorg, en in het bijzonder de rol van de zorgpas
Carte d'Assistance Medicale in dit proces. Het ondersteunings
programma Programme d'Appui Institutionnel au Secteur de la
Santé (PAISS) draagt bij aan de versterking van de sector op centraal en regionaal niveau.
Ook werden gezondheidscentra gebouwd en gerenoveerd.
Sinds de start van het programma in 2013 werden 3 provinciale

hospitalen, 1 provinciaal gezondheidsbureau, 2 districtsbureaus en
2 gezondheidscentra ondersteund.
Een vierde luik van het programma is gericht op het Système
National d'Information Sanitaire (het nationale
informatiesysteem
Johannesburg
gezondheidszorg). Het budget voor de eerste vier luiken van het
PAISS-programma bedraagt 25 miljoen EUR (+ 1 miljoen EUR van
Durban
de Zwitserse Confederatie). Het nieuwe luik van het PAISS-programma, goed voor 9 miljoen EUR, is goedgekeurd. Het is hoofdzakelijk gericht op de versterking van het beheer en het onderhoud
van de gezondheidsinfrastructuren.
Cape Town

70%
U.K

U.K

De Belgische steun heeft geleid tot een
betere kwaliteit en toegang tot gezondheidszorg. Het aantal gezondheidsdistricten met geneesheren die aan de normen
voldoen is gestegen van 20% (2012) naar
77% (2013). Bovendien namen de consulten met 70% toe in 3 jaar tijd.
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Goed bestuur
Op bestuursniveau ondersteunt de Belgische Ontwikkelingssamenwerking de politie en justitie om het beheer van het strafrechtelijk systeem te verbeteren. Dankzij deze steun wordt er stilaan
vooruitgang geboekt. Enkele resultaten in de provincie Cibitoke:
• de uitspraaktermijn is verkort van 12 maanden (2011) tot
2,5 maanden (2014);
• rechters van residentierechtbanken komen vaker ter plaatse
SOUTH AFRICA
zodat illegaal gedetineerden uit de gemeentelijke gevangenissen
kunnen worden bevrijd. Resultaat: 939 bevrijde gevangenen;
• het aantal vergaderingen tussen de Tribunal de grande instance
(arrondissementsrechtbank) en het openbaar ministerie is toegenomen;
• er wordt vaker een beroep gedaan op voorwaardelijke vrijlatingen.

ANTARCTICA

©©BTC/Dieter Telemans
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Dezelfde tendens is merkbaar in Bubanza, een andere provincie
die Belgische steun geniet. In 2014 werd voor het eerst een onpartijdige toelatingsproef georganiseerd voor de magistratenopleiding. Deze interventies zijn bedoeld om de onafhankelijkheid van de
Burundese justitie vergroten.
Gezien de verslechterende situatie in Burundi, heeft de Belgische
Ontwikkelingssamenwerking criteria van 'goed bestuur' laten opnemen in de specifieke overeenkomst voor de consolidatiefase van
het politieproject. Het niet naleven van deze criteria kan aanleiding

geven tot een volledige of gedeeltelijke stopzetting van de interventie.
Verder heeft België bijgedragen aan de versterking van de regionale integratie van Burundi in de East African Community. Deze
bijdrage werd concreet gemaakt door een financiële steun voor
gedelegeerde samenwerking van 2 miljoen euro via het Departement Ontwikkelingssamenwerking van het Verenigd Koninkrijk ter
versterking van het Office Burundais des Recettes.

Burundese minister neemt polshoogte van het Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid
In oktober 2013 startte het Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid (BFVZ) een nieuw multi-actorenprogramma in Burundi.
In de zuidoostelijke grensstreek met Tanzania zorgen zeven
ontwikkelingsorganisaties samen voor de verbetering van de
voedselzekerheid in drie gemeentes van de ‘Région naturelle
du Moso’. Een delegatie van de Werkgroep BFVZ, waaronder
zes Belgische Kamerleden, woonde de officiële lancering van
het programma eind 2013 bij in de gemeente Gisuru.

Het is een uniek aspect van alle multi-actorenprogramma’s
van het BFVZ: het partnerland zelf ‘draagt’ het programma.
‘s Lands autoriteiten worden geconsulteerd en om goedkeuring
gevraagd voor alle strategische keuzes van het programma,
zoals de streek van uitvoering en de sectorale actiedomeinen. Eigenaarschap heet zoiets. Zo streeft het Belgisch Fonds
voor Voedselzekerheid ernaar om zijn partnerlanden zelf het
voortouw te laten nemen in hun ontwikkelingsproces.

Eén jaar later, eind 2014, was de tijd rijp voor een eerste officieel bezoek van de Burundese autoriteiten. De minister
van Landbouw en Veeteelt, Odette Kayitesi, zakte af naar de
interventiezone van het programma om er activiteiten van alle
partnerorganisaties te bezoeken.

Minister Kayitesi getuigde van grote interesse in het BFVZ-programma. ‘Haar’ Ministerie van Landbouw en Veeteelt draagt
immers de verantwoordelijkheid voor de coördinatie van het
programma, ondersteund door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO).

©©DGD/T. Hiergens

Eigenaarschap
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Democratische Republiek Congo
De Democratische Republiek Congo is het belangrijkste partnerland van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Het is het
grootste land van Centraal-Afrika. Ondanks de grote verscheidenheid aan natuurlijke rijkdommen is het toch een van de armste landen ter wereld. De sociale ongelijkheden zijn er erg groot.

België vernieuwt zijn samenwerking met Congo
In april 2014 heeft België een nieuw samenwerkingsprogramma
met Congo ondertekend voor de periode 2014-2016. Het programma bedraagt 80 miljoen EUR en moet ons land in staat te stellen
op één lijn te zitten met de Europese Unie, die haar samenwerking
met DRC zal herdefiniëren in 2016.

©©DGD/R. Van Vaerenbergh

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking zal de gezondheidssector opnieuw naar voren schuiven in haar actiedomeinen.
Doel is de sociale en economische ontwikkeling bevorderen.
Op verzoek van Congo blijft het technisch en beroepsonderwijs
een prioritaire sector. Het land heeft immers nood aan goed opgeleide arbeidskrachten. Met het nieuwe programma wordt echter steun
verleend aan leermiddelencentra en worden er synergieën aangegaan met andere ontwikkelingsprogramma’s: landbouw of opleiding. Een andere belangrijke sector is landbouw, gekoppeld aan de
ontsluiting van het platteland. Bedoeling is de productie te verhogen
opdat de boeren van overlevingslandbouw kunnen overschakelen
naar verkoop van producten. België zal ook via diverse projecten
bijdragen aan de bestrijding van de klimaatverandering.

Het ontwikkelingsprogramma 2014-2016 in een notendop
Bedrag:

Sectoren:

80 miljoen EUR

•
•
•
•

Concentratiegebieden (op de kaart):
•
•
•
•
•
•

Bandundu
Equateur
Orientale
Maniema
Katanga
Kasaï oriental

Landbouw en plattelandsontwikkeling: 19 miljoen EUR
Technisch onderwijs en beroepsonderwijs: 12 miljoen EUR
Gezondheid: 23 miljoen EUR
Secundaire/transversale sectoren
‘governance/mensenrechten/klimaat’: 10 miljoen EUR
• Alsook een reserve van 16 miljoen EUR

€ 23.000.000
€ 19.000.000
€ 16.000.000
€ 12.000.000
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€ 10.000.000

Geografische programma’s

Geestelijke gezondheidszorg in Rwanda
Twintig jaar na de genocide blijft de geestelijke gezondheidszorg
in Rwanda een prioritaire sector voor de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Doelstelling is personeel op te leiden dat dicht
bij de slachtoffers staat en kwaliteitsvolle zorgen kan verstrekken.

1 op 4

Tijdens de genocide van 1994 kwamen in minder dan 100 dagen
tijd bijna een miljoen mensen om. Met machetes, geweren, granaten werden hele families zonder onderscheid uitgeroeid, van pasgeborenen tot ouderen, enkel en alleen op basis van hun origine.
Zelfs het neuropsychiatrisch ziekenhuis Caraes Ndera, ten oosten van Kigali, ontsnapte niet aan de moorddadige gekte.
Het verplegend personeel, tientallen geesteszieken, en met hen
honderden Rwandezen die er hun toevlucht hadden gezocht, werden afgeslacht. Het ziekenhuis werd vernield en de archieven gestolen. In 1996 konden de Broeders van Liefde, die de instelling
besturen, met de hulp van België en Zwitserland de activiteiten
opnieuw opstarten.

Meer dan één Rwandees op vier wordt
getroffen door zware depressies en posttraumatische stressstoornissen, een cijfer
dat ver boven de internationale gemiddelden ligt.

ZUID-SOEDAN

CENTRAAL-AFRIKAANSE REP.
Doruma

KAMEROEN
Aketi

Isiro

OEGANDA

ORIENTALE
EQUATORIAAL
GUINEA

Kisangani

ÉQUATEUR

CONGO
GABON

DR CONGO

RWANDA
MANIEMA

KINSHASA

BANDUNDU
Kikwit

KASAÏ ORIENTAL

BURUNDI

Kasongo

TANZANIA

Kananga
Mbuji-Mayi

KATANGA

ANGOLA

Lubumbashi

ZAMBIA
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Vandaag bekleedt dit ziekenhuis met 351 bedden opnieuw zijn positie als nationaal referentiecentrum, samen met het Centre
hospitalier universitaire van Kigali.
Voor de Rwandese regering is de geestelijke gezondheidszorg een
prioritaire sector die op alle niveaus van de gezondheidspiramide
een plaats heeft gekregen. Het land heeft namelijk nog altijd een
hoog sterftecijfer als gevolg van mentale stoornissen.

Careas Ndera
In 2013 verbleven maar liefst 49.161
patiënten in het ziekenhuis, voor een
opname van gemiddeld 28 dagen. 61% van
deze patiënten werd doorverwezen naar
de psychiatrie, waar een derde van de
ziektebeelden schizofrenie, schizotypische
stoornissen en waanstoornissen zijn.

©©Fracarita Belgium

Sinds 2002 verleent België als enige bilaterale partner zowel technische als methodologische en financiële steun aan de geestelijke
gezondheidszorg in Rwanda. In het ziekenhuis van Ndera en in het
Centre hospitalier universitaire van Kigali werden drie psychiaters
opgeleid, één van hen heeft zich gespecialiseerd in psychische
stoornissen bij kinderen en jongeren. Hij is de eerste kinderpsychiater in het land. De drie psychiaters konden gebruik maken van een
studiebeurs van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

61%
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Getuigenis | Mevrouw Angèle neemt ‘de leiding’
Een investering van BIO, de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden, in een Congolese kredietbank en een
grotere winkel voor een ondernemende vrouw uit
Kinshasa hebben meer met elkaar gemeen dan je
zou denken.

‘In 2008 ging ik een eerste lening van 9.500 dollar aan. Ik had toen een kleine ambulante handel.
Met de lening kon ik een echte winkel openen en
producten in voorraad houden. Na de afbetaling
van de eerste lening, ben ik nog leningen aangegaan.
https://vimeo.com/globemagazine

En wat zijn dan wel de plannen van mevrouw
Musanda? Ze gaat zich nu toeleggen op de rechtstreekse invoer van hele containers met sanitair
materiaal uit China en Spanje. Dat is voor haar
een grote stap vooruit: vroeger kocht en verkocht
ze op de lokale markt en maakte ze niet echt veel
winst. Voor zichzelf wil ze een groter huis bouwen
en verder heeft ze ‘nog veel zakenplannen, maar
die zijn voorlopig geheim’.

©©DGD/E. Pirsoul

Kranen,
spiegelend
chroom,
porseleinen
sanitair en leidingen:
welkom in ijzerhandel
MK. Klanten lopen in
en uit maar ook familie,
vrienden en nieuwsgierigen. In dit glimmende en
blinkende mekka wacht
Angèle Musanda ons
zelfverzekerd en met een
brede glimlach op.

Het bedrag voor kleine kredieten wordt voorgeschoten door de Congolese bank van de groep
ProCredit waarin BIO heeft geïnvesteerd.
‘Wij werken nu vooral met kleine ondernemingen zoals die van mevrouw Musanda. Dat was
een nauwelijks aangeboord marktsegment. In
DR Congo zien de banken vooral micro-ondernemers en grote bedrijven als klant’, aldus
een medewerker van
ProCredit.
ProCredit
schiet niet alleen het
geld voor, maar volgt
Vandaag heb ik 3 winkels
de klanten ook in wat
ze doen, helpt hen bij
met 4 werknemers
de boekhouding en
en ook dagloners.’
het opmaken van een
financieringsplan.
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4. Zuidoost-Afrika

In Zuidoost-Afrika behoren Oeganda, Mozambique,
Tanzania en Zuid-Afrika tot de partnerlanden van de
Belgische Ontwikkelingssamenwerking. De samenwerkingsprogramma’s in Tanzania zijn gericht op de
versterking van de lokale besturen en het beheer
van natuurlijke hulpbronnen. In Mozambique gaat
bijzondere aandacht naar veeteelt en energievoorziening in landelijke gebieden. In Oeganda vormen
onderwijs en gezondheid de prioritaire sectoren van
de Belgische hulp en in Zuid-Afrika is de hulpverlening gericht op het verbeteren van de dienstverlening aan de bevolking.

Water en duurzame landbouw in Tanzania
In Dar Es Salaam werd op 11 maart 2014 een nieuw samen
werkingsprogramma goedgekeurd tussen België en Tanzania
voor de periode 2014-2015.
Het gaat om een overgangsprogramma met een budget van
20 miljoen EUR, dat tegen 2016 – wanneer de cyclus voor het
volgende Tanzaniaanse ontwikkelingsplan van start zou gaan – zou
moeten uitmonden in een gemeenschappelijke programmering
tussen de Europese Unie en haar lidstaten. De gouvernementele
samenwerking in Tanzania zal zich de komende twee jaar focussen
op twee complementaire sectoren, namelijk basisinfrastructuur
voor water en duurzame landbouw en voedselzekerheid, met
een geografische concentratie in de regio Kigoma. Deze keuze
sluit aan bij de ervaring en expertise van onze Belgische Ontwikkelingssamenwerking in beide sectoren en in die regio. De verankering van de samenwerking op regionaal niveau zal leiden tot capaciteitsontwikkeling van de lokale autoriteiten, meer bepaald
op het vlak van het beheer van de overheidsfinanciën en van de
natuurlijke rijkdommen. Daardoor zullen de inspanningen binnen
de sectoren uit het vorige samenwerkingsprogramma (beheer van
natuurlijke rijkdommen en decentralisatie) bestendigd worden.

52

Maisha Bora | Het goede leven
Goedgekeurd in 2014, gaat begin 2015 het nieuwe programma van het Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid
(BFVZ) in Tanzania van start. Het programma draagt
de naam ‘Maisha Bora’: ‘het goede leven’ in Maasai.
Vijf partnerorganisaties voeren activiteiten uit in de
noordelijke districten Longido en Simanjiro.
Beide districten liggen in een erg droge streek. De bevolking is overwegend Maasai, veeteelt is er de belangrijkste
economische activiteit en er zijn weinig tot geen mogelijkheden voor landbouwontwikkeling. Het programma zal
vooral inzetten op veeteelt, water, voeding en de ontwikkeling van de private sector.
Het globale budget van het programma bedraagt
13.742.173 EUR. BFVZ zal hiervan 11.270.996 EUR
financieren, de partnerorganisaties 2.471.177 EUR via
eigen bijdragen.

©©Oxfam
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Mozambique

Het veeteeltprogramma bestaat uit twee delen. Enerzijds biedt de
Belgische Ontwikkelingssamenwerking institutionele hulp aan lokale autoriteiten en instellingen. Anderzijds is er ook steun voorzien
op vlak van productie, commercialisering, ziektepreventie, enz. Het
programma zal in verschillende fases uitgevoerd worden; de eerste
fase wordt in 2015 opgestart.
De steun voor hernieuwbare energievoorzieningen omvat capaciteitsondersteuning van FUNAE, de organisatie verantwoordelijk
voor off-grid energie (onafhankelijk van het energienet), alsook beleidsondersteuning aan het Ministerie van Energie.
Verder lopen er transversale thema’s via gedelegeerde samenwerking met UN Women (gender), UNCDF (klimaatverandering) en
met het IMF (goed bestuur). Zo werd in juni de financieringsovereenkomst ondertekend van een project dat de rol van de vrouw in
de landbouwproductie moet versterken en moet toezien op een
duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen. Het project loopt
in samenwerking met UN Women en beoogt een betere voedsel
zekerheid en klimaatadaptatie. Bovendien biedt het vrouwen meer
zelfverzekerdheid en zorgt hun inkomen voor minder ongelijkheid
tussen mannen en vrouwen.
Een tweede project over klimaatverandering ‘Local Climate
Adaptive Living’ werd samen met UNCDF uitgewerkt. Doel is om
lokale districtoverheden gemakkelijker toegang te bieden tot
klimaatfinanciering.

Een laatste project van gedelegeerde samenwerking op het vlak
van goed bestuur in samenwerking met het IMF is in de identificatiefase.
Ook in 2014 startte Oxfam in de provincie Cabo Delgado een project op ter verbetering van de pluimveeproductie. Empowerment van de vrouwelijke leden van boerenorganisaties in de
regio speelt hierbij een belangrijke rol. Het project wordt uitgevoerd
in synergie met één van de sectoren van het samenwerkingsprogramma van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking met
Mozambique.
Eind 2014 werden DGD en BTC ondergebracht in eenzelfde gebouw. Het zogenaamde One Roof project zal de samenwerking
bevorderen.

©©DGD/T. Hiergens

In november 2014 vond een partnercomité plaats om de lopende
interventies van het samenwerkingsprogramma te bespreken. Het
gaat hier onder andere over veeteelt, rurale hernieuwbare energie
en de samenwerking met andere donoren.
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Oeganda
In april 2012 werd een samenwerkingsprogramma met Oeganda
afgesloten dat de keuze bevestigde voor gezondheid en onderwijs als prioritaire sectoren. Oorspronkelijk was hiervoor 26 miljoen EUR voorzien. Omdat begrotingssteun in Oeganda steeds
meer onder druk komt te staan, onder meer door de recente corruptieschandalen, werd in overleg met de Oegandese partners
21 miljoen EUR geheroriënteerd naar projecthulp. Deze projecten zijn steeds verlengingen of uitbreidingen van lopende projecten.

Kwaliteit onderwijs
Oeganda zal de Millenniumdoelstelling inzake onderwijs voor iedereen tegen 2015 wellicht niet bereiken. Het slagen van de leerlingen
staat of valt met de prestaties, bekwaamheid en inspanningen van
de leerkrachten en met het beheer van de scholen. In november
2013 heeft de Oegandese regering 100 miljoen US dollar ontvangen van het ‘Global Partnership for Education’ (mede gefinancierd
door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking) om de efficiëntie
van de leerkrachten en van de openbare lagere scholen te verhogen, en zo de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Het
programma startte begin 2014, het is echter nog te vroeg om de
resultaten ervan te evalueren.

©©BTC/Dieter Telemans

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking beoogt een kwaliteitsverbetering van de lessen in het secundair onderwijs en het
economisch, technisch en beroepsonderwijs. Het project biedt
voor 17,5 miljoen EUR steun aan vier colleges voor docenten en
vakleerkrachten.
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Gezondheid

Zuid-Afrika

De gezondheidssector boekt trage vooruitgang, al blijven de
verwezenlijkingen ver verwijderd van de nationale doelstellingen.
Positieve resultaten werden bereikt in de bestrijding van kindersterfte en ondervoeding.

Zuid-Afrika is een hoog middeninkomensland dankzij de vooruitgang op sociaal, economisch, politiek en technologisch vlak. Het
land kampt echter nog altijd met grote armoede en een enorme
ongelijkheid.
De samenwerking tussen België en Zuid-Afrika spitst zich vooral
toe op ondersteuning van beleidsplannen van het land via capaciteitsopbouw. Meer en meer wordt er gestreefd naar innovatie en
flexibele vormen van samenwerking op maat van de behoeften en
de verwachtingen van het land als een gelijkwaardige partner en
niet meer als een ontwikkelingsland.

Daar waar in 2013 de nadruk lag op de aanwerving van bijkomende
personeelsleden, heeft de Oegandese regering in 2014 inspanningen geleverd om de verloning en de opleiding van het personeel
te verbeteren. De uitvoering van de Belgische bilaterale projecten
verloopt naar behoren. Het innovatieve Private-no-For-Profit project
(steun aan de begeleiding en supervisie van de niet winstgerichte
privégeneeskunde – voornamelijk van kerkelijke origine) startte in
2014 en de reacties hierop zijn zeer positief. De laatste jaren werd
de bijdrage van de private non-profitsector aan het nationale gezondheidssysteem aangewend om de kloof te dichten.

35 tot 40%

De non-profit-instellingen vertegenwoordigen meer dan 40% van de ziekenhuizen,
17% van de gezondheidsdiensten op
lagere niveaus en 65% van de scholen voor
verpleegkundigen en vroedvrouwen.
Ze leveren naar schatting 35 tot 40% van
alle gezondheidsdiensten aan de bevolking, meestal in landelijke en moeilijk te
bereiken gebieden.

Er lopen momenteel twee bilaterale projecten:
• Landhervorming
Het project Participatory Settlement and Development Support to
Land Reform Beneficiaries ondersteunt het beleid van de ZuidAfrikaanse regering inzake teruggave van land aan de zwarte
bevolking. Doel is om vooral op districtsniveau te komen tot
een verbeterde dienstverlening voor de begunstigden. Een degelijk landhervormingsproces leidt immers onrechtstreeks tot
een betere lokale landbouwproductie, werkgelegenheid en uiteindelijk meer voedselzekerheid.
• Openbare dienstverlening
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking ijvert eveneens voor
een betere dienstverlening in de openbare sector. Het Public
Service Improvement Facility programma wil een aantal proefprojecten, ingediend door openbare diensten, een instrument
aanreiken (grant facility) om voorstellen voor de verbetering
van hun werking te laten financieren. Een eerste oproep vormde
een groot succes: een dertigtal programma’s werd geselecteerd
voor verdere uitwerking (van conceptnota tot volwaardig technisch dossier). Na een evaluatie door een evaluatiecommissie
werd een finale lijst met 16 dossiers samengesteld. Deze zullen
nu worden gefinancierd via de grant facility voor een bedrag van
1,6 miljoen EUR over een periode van maximaal 18 maanden.
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Eind 2014 werd ongeveer 14 miljoen EUR, hetzij 60% van het
samenwerkingsprogramma 2007-2010, uitgegeven.
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5. Midden-Oosten

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking telt
slechts één partnerland in het Midden-Oosten: het
Palestijns Gebied. Het programma van de gouvernementele samenwerking voor de periode 2012-2015
vertegenwoordigt 71,6 miljoen EUR is vooral gericht
op onderwijs en steun aan het lokale bestuur.

Lokaal bestuur

Onderwijs blijft een prioriteit

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking ondersteunt de lokale
bestuurssector inzake ontwikkeling en hervorming. Ons land zorgt
eveneens voor de wederopleving van historische centra.

Met een totale envelop van 33 miljoen EUR vormt onderwijs nog
steeds de belangrijkste sector van de Belgische Ontwikkelings
samenwerking in het Palestijns Gebied. In 2014 nam België de
fakkel over van Frankrijk als ‘leider’ in de onderwijssector.
De Belgische hulp voorziet onder andere een deelname in een gemeenschappelijk financieringsinstrument samen met andere
donoren (Joint Financing Arrangement), de bouw van scholen,
technisch onderwijs en beroepsopleiding, e-learning/leerlinggericht onderwijs, en de capaciteitsopbouw voor de institutionele
versterking.

©©Jan Van Lint

De Verenigde Naties hebben 2014 uitgeroepen tot ‘Internationaal
Jaar van solidariteit met het Palestijnse volk’. In deze context heeft
België een belangrijke rol gespeeld in de financiering en de organisatie van een internationale conferentie over de rol van lokale
overheden bij de opbouw van een democratische staat. Het
evenement bracht meer dan 650 deelnemers op de been. Doel
was om de dialoog te stimuleren en om een nieuwe dynamiek tot
stand te brengen die onder meer gebaseerd is op de uitwisseling
van ervaringen en lessen tussen de Palestijnse en buitenlandse
lokale overheden.
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De Belgische Ontwikkelingssamenwerking blijft de toegang tot onderwijs steunen door een positieve invloed uit te oefenen op het
ontwerp van de toekomstige Palestijnse scholen. Zo werden er
twee voorzieningen ontworpen die milieuconcepten en alternatieve
energiebronnen introduceren. Verder ging een bijzondere aandacht
naar de interactie tussen de scholen en de gemeenschap en
de genderintegratie.

Een van de grootste uitdagingen van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking op het vlak van onderwijs, zijn
bouwprojecten in Zone C en Oost-Jeruzalem. Toch is men
erin geslaagd om een gemengde school in te huldigen ten
zuiden van Hebron in 2014. De school is bedoeld voor een
Palestijnse gemeenschap (Arab Al-Frejat) die 800 inwoners telt, waaronder 80% Bedoeïenen. Zone C, die meer
dan 60% van de Westelijke Jordaanoever bestrijkt, is dun
bevolkt. Elk nieuw bouwproject vereist er echter om veiligheidsredenen een bijkomende vergunning van Israël.
Deze school speelt in op de noden van voornamelijk Bedoeïene leerlingen die vaak in erg afgezonderde zones leven zonder toegang tot basisdiensten.
Een van de leerkrachten Engels van de school, mevrouw
Nofal, vertelt: "Ik was het eerste meisje uit mijn gemeenschap dat naar de universiteit ging. Ik heb veel geluk gehad,
want mijn vader heeft mij hierin gesteund. Ik ben blij dat ik
hier mag lesgeven en andere Bedoeïne meisjes kan laten
zien dat zij een mooi toekomstperspectief kunnen hebben."

Interventies in conflictzones en bezette gebieden
De dramatische gebeurtenissen in Gaza tijdens de zomer van 2014
hebben de internationale gemeenschap in beweging gebracht en
vooral de humanitaire gemeenschap. De Belgische Ontwikkelingssamenwerking heeft de verschillende briefings en coördinatievergaderingen op de voet gevolgd en deed bezoeken ter plaatse om de
situatie te evalueren van zodra het conflict beëindigd was.
Met de financiële steun van de Belgische Ontwikkelingssamen
werking ving UNRWA – het VN-agentschap voor de Palestijnse
vluchtelingen in de regio – op het hoogtepunt van de crisis meer
dan 220.000 ontheemden op in Gaza, voornamelijk in scholen.
Ook zorgde België via Oxfam voor een betere kwaliteit van de
noodgezondheidshulp en voorbereiding op crisissen.

Interventies in Zone C: uitdagingen en risico's
De economische en maatschappelijke ontwikkeling in Zone
C, onderstreept in het besluit van de Europese Raad van mei 2012,
blijft belangrijk. De uitvoering ervan staat echter voor steeds grotere uitdagingen. Nadat de Israëlische militairen een elektrisch
netwerk in het dorp Khirbet Al Taweel volledig hadden platgelegd,
heeft de Belgische Ontwikkelingssamenwerking actie ondernomen

©©Tineke D'haese/Oxfam

Op de Westelijke Jordaanoever werd in 2014 een eerste ‘groene’
school gebouwd ten zuiden van Hebron. De klaslokalen worden
op de juiste temperatuur gehouden dankzij geothermische warmte
en zonne-energie.

(zowel preventief als post-destructief) bij de begunstigde Palestijnse
gemeente en bij het civiele bestuur aan Israëlische zijde.
Op het vlak van ruimtelijke ordening in Zone C, heeft België in
2014 de voorbereiding gefinancierd van 10 bijkomende masterplannen ten behoeve van de meest kwetsbare gemeenschappen.
Dit brengt het totaal aantal plannen dat door België wordt ondersteund op 39.
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking financiert ook voedselzekerheidsprojecten. Zo helpt Oxfam de meest gemarginaliseerde gemeenschappen in Zone C en de Gazastrook.
Ondanks deze uitdagingen en de onstabiele veiligheidssituatie, blijft
de inzet van donoren in Zone C onverminderd doorgaan, zowel in
termen van ontwikkelingshulp als humanitaire hulp.

51 dagen
De vijandelijkheden in Gaza tijdens de zomer van 2014 duurden 51 dagen en maakten meer dan 2.000 dodelijke slachtoffers.
De meeste waren burgers en bijna een
kwart kinderen. Meer dan 10.000 mensen
geraakten gewond; velen zullen er nog
lang de fysieke en psychische gevolgen
van dragen. Meer dan 300.000 mensen
die de kuststrook niet konden ontvluchten,
hebben grotendeels onderdak gevonden in
de collectieve opvangcentra van UNRWA,
het VN-agentschap voor de Palestijnse
vluchtelingen in de regio. Volledige wijken
werden met de grond gelijk gemaakt en
de schade aan infrastructuren was niet te
overzien (woningen, scholen, ziekenhuizen,
watersysteem, elektriciteitsnet enz.)
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6. Azië

Vietnam is het enige Aziatische partnerland van
de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Eerder
gingen reeds projecten rond klimaatverandering,
waterbeheer, stadsplanning en groene groei van
start. In de eerste helft van 2014 werden twee nieuwe
projecten op touw gezet. Via andere samenwerkingskanalen bereikt België echter meer landen dan
alleen Vietnam. Daarom gaan we ook kijken in Laos,
waar BIO investeert in een eerste gasinstallatie.

Vietnam

Beurzen

Het samenwerkingsprogramma tussen België en Vietnam voor de
periode 2011-2015 omvat 60 miljoen EUR.
Het ondersteunt de sociaaleconomische ontwikkeling van Vietnam,
in het bijzonder de sectoren water en sanitatie en bestuur.

Eind 2014 ondertekende België nog één Bijzondere Overeenkomst
met Vietnam. Beurzen zullen verleend worden voor masterstudies
in België via de ‘Facility for Capacity Building’. Ook zullen korte
technische opleidingen in België en Vietnam worden gefinancierd.

Vietnamese KMO’s in de kijker
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking zal het Ministerie van
Wetenschap en Technologie ondersteunen om een beleid inzake
business incubatoren te ontwikkelen. Er zullen twee pilootincubatoren worden opgericht die technologische KMO’s helpen bij hun
opstart.

Inspanningen voor goed bestuur
Eerder ondersteunde de Belgische Ontwikkelingssamenwerking
het Ministerie van Planning en Investeringen bij het schrijven van
een nieuwe planningswet en een nieuw wettelijk kader voor publieke investeringen. Het nieuwe project ‘Capaciteitsopbouw voor
de hervorming van de planning’ zal het ministerie verder ondersteunen bij de capaciteitsopbouw van overheidsinstellingen zodat
de gewijzigde regels ook beter toegepast worden op alle niveaus.
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60
miljoen EUR
Het samenwerkingsprogramma tussen
België en Vietnam voor de periode 20112015 omvat 60 miljoen EUR.
Het ondersteunt de sociaaleconomische
ontwikkeling van Vietnam, in het bijzonder
de sectoren water en sanitatie en bestuur.
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Betere dienstverlening

Burgers doen mee

Het pilootproject PORIS – armoedebestrijding door versterking
van de instellingen – in de provincie Nghe Ahn en in het district
Quy Chau liep van 2009 tot midden 2014. Na een moeilijke opstartfase maakte het project een inhaalbeweging met enkele mooie
resultaten.

Een belangrijk luik van het project was de burgers betrekken bij
het plannen van investeringen en activiteiten. Via een participatieoefening konden bewoners mee bepalen welke investeringen en
activiteiten voor hun gemeente of dorp prioritair waren. In totaal zijn
iets meer dan 200 kleine interventies gerealiseerd die op deze
manier werden gepland. Gaande van kleine infrastructuurprojecten
en sociale dienstverlening, tot het subsidiëren van initiatieven die
de duurzame economische ontwikkeling van de streek bevorderen.

PORIS werkte rond decentralisatie en hervorming van het openbaar
bestuur. Zo konden lokale overheden (gemeenten en dorpen) van
het district Quy Chau een grotere rol opnemen bij het plannen, budgetteren, uitvoeren, monitoren en evalueren van investeringen en
activiteiten. Hiervoor kregen de lokale bestuurders opleidingen en
coaching maar ook technische ondersteuning (bijvoorbeeld studies
van de lokale economische situatie en mogelijkheden).
Doel was om de dienstverlening aan de bevolking op lokaal niveau te verbeteren en efficiënter te maken door meer bottom-up
te werken in plaats van louter top-down uit te voeren wat door
een hogere overheid werd beslist. Dit zou de socio-economische
ontwikkeling van het district ten goede komen en de levensomstandigheden van de bevolking verbeteren.

Zo werden gemeenschapshuizen en ontmoetingsruimtes gebouwd,
een irrigatiekanaal opgezet, wegen verhard en investeringen en
opleidingen georganiseerd om de economische activiteiten in het
district te laten toenemen. Dit laatste gebeurde bijvoorbeeld via een
proefproject om in eigen streek wierook te produceren of door wilde
varkens te kweken.
https://vimeo.com/globemagazine
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Resultaat: realistischer en meer haalbare plannen
dan bij een top-down aanpak. Bovendien voelden
zowel de bevolking als de plaatselijke ambtenaren
zich meer betrokken bij het uitvoeren van de plannen.
De begunstigden (de bevolking van het district)
kwamen meer centraal te staan in het volledige
proces. Hierdoor kon men efficiënter zijn, door met
weinig middelen meer te bereiken.

En verder?
Het provinciebestuur van Nghe An heeft besloten om de werk
methodes van het project in Quy Chau te veralgemenen en
voortaan in alle districten van de provincie toe te passen. De
provincie zal ook zelf een klein budget voorzien om de participatieoefening elk jaar te herhalen. Voor de uitvoering van de interventies
die op die manier zullen worden gepland, kunnen Vietnamese fondsen worden gevonden.

Sinds eind 2012 verstrekt BIO, de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden, middelen voor de
eerste biogasinstallatie in Laos. Het gaat om een investering van 1,37 miljoen EUR.
Doel van het project is afvalwater van LIG (Lao Indochina
Group Co Ltd) omzetten in gas. Tot nu toe gebruikte het
bedrijf kolen als brandstof en dat wordt nu dus schone en
goedkope energie. Met de biogasinstallatie kan LIG ook zijn
rol blijven vervullen voor de gemeenschap van kleine lokale
producenten en meteen ook de uitstoot van broeikas
gassen verminderen.
Het initiatief is niet alleen goed voor het milieu en voor de
tewerkstelling in de streek, er gaat ook technologieoverdracht mee gepaard en bovendien versterkt deze efficiënt
werkende installatie ook het concurrentievermogen van
de nationale industrie.
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Samen met andere provincies, waar met hulp van andere donoren
gelijkaardige pilootprojecten rond decentralisatie werden opgezet,
zal de provincie Nghe An samenwerken om de centrale overheid
ervan de overtuigen de ontwikkelde principes en werkmethodes uit
te breiden naar het ganse land.

Biogas in Laos
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Getuigenis | Toiletten om aan slangen te ontsnappen

Truong Thi Pham is een moedige vrouw. Als moeder van zeven kinderen heeft ze nog drie kleine
weeskinderen geadopteerd. 'Ik vond dat we een
echt toilet nodig hadden voor ons groot gezin. Dat
is immers hygiënischer. Bovendien is het gevaarlijk
om je behoefte te doen in het hoge gras vanwege
de slangen. Ik vreesde enorm voor de veiligheid
van de kinderen!

Daarom ging ik in op het voorstel van de Vrouwenunie en ben ik een lening aangegaan om een
toilet te bouwen met een septische put. Ik had 13
maanden om mijn lening af te betalen. Elke maand
stortte ik 200.000 dong (8 EUR), dat was een
groot bedrag voor onze familie. Mijn man is metser
en ik ben weefster, samen verdienen we 600.000
dong per maand (24 EUR). Om ons inkomen te
vergroten, maken we ook rijstkoeken.
Ik ben blij dat ik mijn familie heb kunnen voorzien
van een toilet. Intussen hebben we ook een douche. Een sanitaire voorziening die ons allemaal
bevalt!', vertelt Truong met een brede glimlach.
https://vimeo.com/globemagazine
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Met de steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking focust de Vrouwenunie van Ninh
Thuan (kustprovincie in Centraal-/Zuid- Vietnam)
op sanitaire voorzieningen. Dankzij microkredieten en de oprichting van een ‘sanitair
fonds’ is het leven van talrijke families aanzienlijk
verbeterd. Zo deden meer dan duizend families
beroep op vijftien teams die hun noden hadden
bestudeerd, de nodige informatie verschaften en
fondsen voorzagen om toiletten te bouwen.
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7. Latijns-Amerika

Bolivia, Ecuador en Peru zijn de bilaterale partners
van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking in
Latijns-Amerika. Het zijn landen met een gemiddeld
inkomen, de zogenaamde ‘Middle income countries’.

Aandacht voor interculturaliteit in Bolivia
In februari 2014 werd in La Paz een nieuw samenwerkingsprogramma goedgekeurd tussen België en Bolivia voor de periode
2014-2016. Het gaat om een programma voor de gouvernementele samenwerking en het budget bedraagt 18 miljoen EUR.
De watersector – in de brede zin van het woord – werd geselecteerd als belangrijkste interventiegebied voor de toekomst.
België zal de milieusector ondersteunen en bijdragen aan capaciteitsopbouw, onder het motto ‘Buen Vivir – Vivir Bien’ of het welzijn
van de lokale bevolking.

De integratie van interculturaliteit en van het paradigma van ‘Buen
Vivir – Vivir Bien’ dat door de Boliviaanse overheid wordt bepleit,
maakt dit nieuwe samenwerkingsprogramma origineel en versterkt
de samenhang ervan.

62

©©DGD/V. Fischer

Voor het eerst in de geschiedenis van onze samenwerking met
Bolivia, gaat er bijzondere aandacht uit naar de interculturele
component. Hiervoor zijn twee interventies voorzien. De eerste
heeft betrekking op de herwaardering door de lokale bevolking
van de recente archeologische vondsten in het Titicacameer.
De tweede wil een intercultureel onderwijssysteem voor het hoger
onderwijs bevorderen.

Geografische programma’s

Gezondheidszorg in Ecuador
boekt vooruitgang
In Ecuador financiert de Belgische Ontwikkelingssamenwerking
een programma ter versterking van de sectoren gezondheid, watervoorziening en -sanering in Lago Agrio, in het noordoosten van
Ecuador. Het programma ging gepaard met een investering van
14 miljoen EUR en boekt grote vooruitgang.
In de provincie Sucumbios zijn de infrastructuren van de gezondheidscentra verbeterd en er werd medische apparatuur ter beschikking gesteld. Daarnaast voeren medische brigades voortaan consultaties op verplaatsing uit, wat de juiste preventieve
interventiewijze is voor het model voor integrale gezondheidszorg.
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Ook werden de medische teams van de gezondheidscentra uitgerust met medische tassen die een set instrumenten bevatten.

De teams kunnen voortaan op een efficiënte
manier de gemeenschappen bereiken om er
diverse zorgen te verstrekken.

Queserías Sierra Norte | 20 jaar later
In 1995 ging in Ibarra (Ecuador) een Belgisch-Ecuadoraans
project van start in de Noordelijke Andesprovincies Imbabura
en Carchi. Doel was om de inkomsten van de rurale bevolking significant te verhogen door alle aspecten van de plaatselijke melkketen te verbeteren.

Wat is de impact ervan na 20 jaar?
Het programma heeft duidelijk bijgedragen tot economische
en sociale vooruitgang in de regio. Zo werd de levensstandaard van de boerengemeenschappen aanzienlijk verhoogd.
In 20 jaar ging de melkprijs er van 8 dollarcent naar 46 dollarcent. De spaar-en kredietkassen, opgericht tijdens het
programma, hebben de boeren flink vooruit geholpen om de
nodige investeringen te kunnen realiseren. Dankzij elektrische
draden, aangepaste rotatiesystemen en inzaai van verbeterde
grassen is ook het weidebeheer verbeterd. Bovendien grazen
er nu runderrassen van hoge kwaliteit. Dat alles maakt dat de
totale melkproductie drastisch is toegenomen.

Ook pasten de gemeenschappen zich aan een veranderende
zuivelmarkt. Vandaag de dag is het namelijk economisch
interessanter om collectief melk te produceren die wordt opgeslagen in een gemeenschappelijke koeltank. Om de 2 à
3 dagen komen de lokale multinationals (Alpino, Floralp,
Kiosko) de melk ophalen en ze betalen op tijd.
Vanwege de hoge hygiënenormen in de zuivelsector en de
noodzaak aan investerings- en functioneringskapitaal worden kazen alleen nog gemaakt om aan de lokale behoeften te
voldoen, met uitzondering van 1 kaasmakerij die verse kazen
produceert voor de nationale markt.
Het programma heeft dus wel degelijk invloed gehad. Zo zijn
er bijvoorbeeld geen tussenpersonen meer voor het melktransport en is de plaatselijke infrastructuur sterk verbeterd. Bovendien gaan alle kinderen van de boerengemeenschappen naar
school, college en/of hogeschool/universiteit. Een opmerkelijk
feit na één generatie; zij vormen immers de sleutel voor de
toekomst.
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Precolumbiaanse beschaving boven water
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In Bolivia ontdekte archeoloog Christophe Delaere (ULB)
samen met zijn team in 2013 al indrukwekkende objecten
uit de precolumbiaanse Inca-tijd. Ze deden dat in het
Titicacameer, op de archeologische site ‘Khoa’, ten noorden van het Zonne-eiland. In 2014 zijn op andere, minder
bekende sites van het meer een havencomplex ontdekt,
net als tekenen van navigatie- en handelsactiviteit, en
menselijke beenderen vergezeld van verschillende begrafenisobjecten, hetgeen onder water zeer uitzonderlijk is.
In het kader van haar samenwerking met Bolivia trekt de
Belgische Ontwikkelingssamenwerking 1 miljoen EUR uit
om de ontdekkingen door de lokale inheemse bevolking te
helpen beschermen en valoriseren.

Een universele ziekteverzekering
voor alle Peruanen
In Peru zet de Belgische Ontwikkelingssamenwerking sterk in op
gezondheidszorg. Doel: samen met de Peruaanse overheid een
universele ziekteverzekering mogelijk maken. Dat houdt in dat
de armsten niet langer uitgesloten blijven van medische zorg.
In 2002 richtte de regering de ‘Seguro Integral de Salud’ op, of
kortweg SIS. Dit agentschap van het Ministerie van Volksgezondheid spande zich de voorbije jaren in om uitgesloten bevolkingsgroepen aan te sluiten bij de ziekteverzekering.

Toch blijft zo’n kwart van de bevolking verstoken van sociale
zekerheid. In de Andesbergen of het Amazonewoud, waar veel
inheemse bevolkingsgroepen wonen, stelt de gezondheidszorg
weinig voor. Er heerst een chronisch tekort aan personeel en
medicijnen en, hoewel theoretisch gezien gratis, moeten patiënten
voor sommige behandelingen betalen. Het gezondheidssysteem in
Peru dreigt dus vooral de rijken te bedienen.

Wat doet België?
Ons land ontplooit een waaier aan interventies om het Peruaanse
gezondheidssysteem te versterken. We kennen beurzen toe aan
beloftevolle studenten en medisch personeel, versterken de
capaciteiten van de SIS om haar missie van universele ziekteverzekering te vervullen en ondersteunen de civiele maatschappij
om de stem van de patiënten binnen de gezondheidszorg te versterken. Om Peru bij te staan in zijn strijd tegen ongelijkheid geeft
België ook budgetsteun aan de SIS in Amazonas en Cajamarca,
twee van de armste departementen. Indien zij de gezondheid van
moeders kunnen verbeteren, hebben ze recht op een budgetverhoging. In het jargon heet deze vernieuwende aanpak ‘cash on
delivery’.
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Ongelijkheid

75%

In 2000 was slechts één op drie Peruanen
verzekerd voor medische onkosten,
vandaag is dat bijna driekwart.
Een verschil van meer dan tien miljoen
mensen die nu bij een ernstige ziekte niet
langer het risico lopen om in de armoede
terecht te komen.

Geografische programma’s

Getuigenis | Odyssee van de aardappel

‘Daar moet verandering in komen!’ besloten Isabel Huilcapuma en Fredy Carrasco, twee boeren
uit de Andes die met hun aardappelen naar de
hoofdstad Lima trokken.

84 aardappelsoorten
‘We verlieten onze familie in de streek van Huayana, op 4000 meter hoogte, en vertrokken met de
vrachtwagen naar de culinaire beurs Mistura in
Lima. Ons doel: 84 aardappelsoorten tentoonstellen op deze beurs en ontdekken of er een markt
bestaat voor onze producten.

De Mistura-beurs is een van die zeldzame gelegenheden waarbij de bezoekers kennis kunnen
maken met inheemse aardappelen en ervan kunnen proeven. Ze kunnen er zelfs kopen om dan tot
de conclusie te komen dat ze eigenlijk niets weten
over deze producten, behalve dat ze heerlijk en
enorm voedzaam zijn.
De inheemse aardappel kent een grote verscheidenheid. Als je elke dag een andere soort
zou eten, dan zou het zes jaar en vier maanden
duren om dit culinaire avontuur te voltooien.
Gegarandeerd een record in het Guiness Book.’
De bedoeling van deze reis naar de Mistura-beurs
in Lima was om de producenten en de voorstanders van agrobiodiversiteit warm te maken voor
de directe handel van hun producten.
De odyssee van de aardappel is een reportage
van Cometa, uitgevoerd gedurende twee maanden op verzoek van PRODERN – een project van
de Belgische Technische Coöperatie (BTC).
http://prodern.minam.gob.pe/node/22177

©©CTB/PRODERN

In 1950 aten de Peruanen dubbel zoveel aardappelen dan vandaag. Tegenwoordig vindt men
op de markt enkele commerciële variëteiten die
op grote plantages geplant worden. Maar inheemse aardappelen, geteeld op kleine percelen in hoger gelegen gebieden zoals Huayana,
vormen een Peruaanse schat die de gemiddelde
Peruaan niet meer kent.
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C. Humanitaire hulp
Meer dan ooit waren in 2014 miljoenen mensen het slachtoffer van gewapende conflicten en geweld. Velen sloegen
op de vlucht en zochten hun heil in veiliger streken in eigen land of in de omringende landen. Ook natuurrampen
hebben opnieuw veel leed veroorzaakt in bepaalde regio’s van de wereld. Tal van Aziatische landen werden getroffen door cyclonen, stormen en overstromingen. Verder braken ook epidemieën van cholera, meningitis en gele
koorts uit in een aantal regio’s. De grootste uitdaging voor de humanitaire hulp anno 2014 was echter de uitbraak
van het ebolavirus in West-Afrika.
De Belgische humanitaire hulp heeft in 2014 bijgedragen aan de ondersteuning van de meest kwetsbare bevolking in talrijke crisissen waaronder Syrië, Irak, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Zuid-Soedan, de Democratische
Republiek Congo, de bezette Palestijnse gebieden, Guinee, Sierra Leone en Liberia.

1. H
 umanitaire actieterreinen anno 2014
Syrië

Irak

Na de luchtaanvallen tegen Islamitische Staat in het noorden en
het oosten van het land gingen de gevechten verder en bleef de
humanitaire situatie erop achteruitgaan. Nog altijd worden burgers en burgerdoelwitten aangevallen door de strijders. Van de
10,8 miljoen Syriërs die afhankelijk zijn van humanitaire hulp,
bevinden 4,7 miljoen zich in ontoegankelijke gebieden. Om tegemoet te komen aan de noden van deze bevolking is het aangepaste
plan voor humanitaire hulp in Syrië (SHARP) en het regionale responsplan (RRP) van de Verenigde Naties opgemaakt. Hiervan is
slechts 2,8 miljard van de 6,5 miljard EUR effectief gestort.

Meer dan 5,2 miljoen mensen zijn door de crisis getroffen. Tel
daarbij de 1,8 miljoen vluchtelingen in Irak zelf, en men kan hier ook
spreken van een crisis van het hoogste niveau. De financieringsnoden tot eind 2015 worden op 2,2 miljard USD geschat. In 2014
heeft België 2 miljoen EUR vrijgemaakt via het Central Emergency
Response Fund (CERF), het flexibel fonds van OCHA – het bureau
van de Verenigde Naties voor de coördinatie van humanitaire zaken.

België financierde in 2014 een interventie van UNICEF die zich
richt op de ontheemde bevolking in Syrië, op de gastgemeenschappen en op kinderen in moeilijk te bereiken gebieden. De focus
ligt daarbij op: toegang tot water, sanitaire voorzieningen en
hygiëne, gezondheid en voeding. De Belgische bijdrage aan
UNICEF bedroeg 3,5 miljoen EUR.

Centraal-Afrikaanse Republiek
In de Centraal-Afrikaanse Republiek heerst een aanhoudende instabiele politieke context en een moeilijke socio-economische situatie. In december 2012 is de rebellengroep seleka1 een militair
offensief gestart. Dit heeft er in 2013 toe geleid dat de President
Bozizé is afgezet. Vervolgens is er een burgeroorlog uitgebroken
die op zich heeft geleid tot een belangrijke humanitaire crisis met
ernstige schendingen van de humanitaire rechten en een duizendtal doden. Van de 4,6 miljoen inwoners heeft meer dan de
helft nood aan urgentiehulp en ongeveer 700.000 personen zijn
op de vlucht geslagen en hebben zich teruggetrokken in een zeventigtal kampen.

©©ECHO

België financiert in de Centraal-Afrikaanse Republiek een interventie van het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRC)
voor een totaal bedrag van 4 miljoen EUR. Het doel is zesledig:
• slachtoffers van conflicten en van andere geweldsituaties ondersteunen;
• zorg verlenen aan verwonde personen en invaliden;
• het respect voor het internationaal humanitaire recht bevorderen;
• gevangenen bezoeken;
• families herenigen;
• lokale gemeenschappen ondersteunen en weerbaarder maken.
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Zuid-Soedan
De Republiek Zuid-Soedan, pas sinds 2011 onafhankelijk, wordt
sinds half december 2013 geteisterd door een burgeroorlog
tussen regeringstroepen en anti-regeringstroepen. De gewelddadigheden zijn uitgebroken in de hoofdstad Juba en zijn sindsdien
uitgebreid tot zeven van de tien staten van het land en viseren
burgerdoelen. Gevolg: duizenden mensen kwamen om, miljoenen
inwoners zijn op de vlucht en er heerst hongersnood.
Om de voedselzekerheid te herstellen, ondersteunt België het
Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties (WFP) voor
700.000 EUR.

Ebola-epidemie in West-Afrika
De ebola-epidemie is een uitzonderlijke gezondheids- en humanitaire crisis met verstrekkende gevolgen voor de sociaaleconomische, politieke en veiligheidssituatie. In november 2014 waren
5.177 dodelijke slachtoffers geteld op meer dan 14.400 geregistreerde gevallen. Voor de coördinatie van noodhulpinterventies
werd in september 2014 de UN Mission for Ebola Emergency
Response (UNMEER) opgericht.

©©UN/Martine Perret

Ons land heeft een actieve rol gespeeld in de bestrijding van het
ebolavirus. Zo bood België onder andere humanitaire en logistieke hulp en onderzoek door het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen. Bovendien vertrok op 21 december 2014 een
B-FAST team naar Guinee, waar een mobiel laboratorium werd
opgericht. Het team kan ter plaatse bloedmonsters onderzoeken en
het virus opsporen waardoor men veel sneller kan optreden.

Veel landgenoten zijn als vrijwilliger actief in de gebieden getroffen door ebola, vooral in Liberia, Sierra Leone en Guinee. In
Brussel geeft Artsen Zonder Grenzen voorbereidende cursussen
aan deze vrijwilligers, vooraleer ze vertrekken op het terrein.
Op internationaal niveau werd het engagement van Brussels Airlines geprezen. De luchtvaartmaatschappij behield als enige haar
vluchten naar Sierra Leone, Liberia en Guinee-Conakry. Luchtverbindingen kunnen medische goederen en hulpverleners immers
snel ter plaatse krijgen en zo het isolement van de getroffen gebieden voorkomen.
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking heeft in totaal al meer
dan 37 miljoen EUR humanitaire noodhulp toegekend.
Daarbovenop kwam een financiering van drie humanitaire interventies in Guinee, Sierra Leone en Liberia voor een totaal bedrag van
7 miljoen EUR. Concreet gaat het om:
• Artsen Zonder Grenzen België: voor isolatie en verzorging in de
drie meest getroffen landen; Guinee, Liberia en Sierra Leone
(3 miljoen EUR);
• UNICEF: voor contingency planning in Liberia (2 miljoen EUR).
Hiermee zal UNICEF waterinstallaties installeren in de behandelingscentra en informatie- en opleidingsactiviteiten organiseren.
• Internationale Federatie van het Rode Kruis: 2 miljoen EUR voor
een project dat bijdraagt aan de beperking van de gezondheidsrisico’s voor de getroffen bevolking in Liberia en aan de versterking van de lokale coördinatiemechanismen.
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2. F inanciering van de humanitaire hulp

In 2014 werd het nieuw wettelijk kader voor de Belgische humanitaire hulp vastgelegd. Ook een nieuwe humanitaire strategie,
die aan de basis lag van dit koninklijk besluit, werd goedgekeurd
in juli 2014.
Beide sluiten aan bij de geest van de Europese Consensus inzake
humanitaire hulp en ondersteunen de principes van Good Humanitarian Donorship die tot doel hebben om slachtoffers van natuurrampen en conflicten zo effectief mogelijk bij te staan.
Deze hulp is voornamelijk bedoeld om mensenlevens te redden, het
menselijk lijden te verzachten en de menselijke waardigheid in stand
te houden, zonder daarbij de humanitaire principes van menselijkheid,
onpartijdigheid, neutraliteit en onafhankelijkheid te verwaarlozen.

• Programma’s: financiering met een geografische en/of thematische focus over langere termijn voor complexe crisissen. Dit
instrument zal vanaf 2015 in werking treden.
• Internationale humanitaire donorfondsen: flexibele fondsen die
op zeer korte termijn bijdragen kunnen toewijzen aan dringende
humanitaire noden.
• Algemene middelen: bijdragen aan de algemene, niet-geoormerkte middelen van internationale humanitaire organisaties.

Cruciaal in de Belgische strategie voor humanitaire hulp is een
analyse van de noden. Humanitaire hulp wordt verstrekt op basis
van de noden en op basis van de graad van kwetsbaarheid van
de getroffen bevolking. Die nodenanalyse gebeurt door gespecialiseerde instellingen, zoals OCHA, ICRC en door ECHO.

Een voorspelbare en snel inzetbare hulp
©©UN/Sylvain Liechti

De Belgische humanitaire hulp wijst haar bijdragen toe via vier instrumenten:
• Projecten: als antwoord op specifieke noden op korte termijn
of voor een ad hoc financiering voor ondergefinancierde en/of
vergeten crisissen.

De Belgische humanitaire hulp in cijfers
In 2014 financierde België via Artsen Zonder Grenzen, FICR en UNICEF drie humanitaire interventies
in het kader van de ebola-epidemie en dit voor een
totaal bedrag van 7 miljoen EUR. Ook ging er een bijkomende ‘geoormerkte’ financiering van 12,7 miljoen
EUR naar UNICEF, het Internationaal Comité van het
Rode Kruis (ICRC) en WFP voor de humanitaire crisissen in Syrië, Mali, Centraal-Afrikaanse Republiek,
Zuid-Soedan en Democratische Republiek Congo.
De Belgische bijdragen aan de algemene middelen
van UNHCR, UNRWA, OCHA, ICRC bedroegen in totaal
20,25 miljoen EUR.
Via flexibele fondsen heeft België in 2014
in totaal 34.200.000 EUR bijgedragen:

OCHA CERF
De vrijgemaakte fondsen ter waarde van 460,799,180
USD hebben in 2014 snel interventies voor plots uitgebroken en/of vergeten crisissen mogelijk gemaakt
in 45 landen.
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De top vijf van de landen die de meeste CERF-steun
hebben ontvangen in 2014 waren Zuid-Soedan,
Soedan, Ethiopië, Irak en de Centraal-Afrikaanse
Republiek. België besteedde in 2014 14,3 miljoen EUR
aan het CERF.
Hierdoor stond ons land 8ste gerangschikt op de lijst
van de donoren aan het CERF.

OCHA CHF RDC
Een flexibel fonds dat wordt aangewend voor de
meest dringende humanitaire behoeften in de
Democratische Republiek Congo, zoals bepaald door
het gemeenschappelijk humanitair actieplan. België
heeft hieraan 4 miljoen EUR bijgedragen in 2014.
Verder gaf België in 2014 1,8 miljoen EUR steun aan
OCHA CHF Zuid-Soedan.
FAO SFERA (Special Fund for Emergency and Rehabilitation Activities), WFP IRA (Immediate Response
Account), FICR DREF (Disaster Relief Emergency
Fund) hebben respectievelijk 5,75 miljoen EUR,
7,2 miljoen EUR en 600.000 EUR ontvangen.

D. Sensibilisering in België
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking wil het grote publiek informeren en bewustmaken van de uitdagingen
van ontwikkeling, de noodzaak om te ijveren voor rechtvaardige relaties tussen Noord en Zuid en de inspanningen
die België ter zake levert.

1. B
 elgië en Europa: een onmisbaar actieterrein
voor ontwikkelingssamenwerking

Ontwikkelingseducatie uitgelicht
Zoals minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo
het in zijn beleidsverklaring stelt: ‘De wereld evolueert snel. In
deze nieuwe, multipolaire, geglobaliseerde omgeving is het onderscheid tussen Noord en Zuid niet langer relevant. Dat is een
gedateerde en stigmatiserende visie die nog te vaak het denken
over ontwikkeling overheerst. Het is niet zo dat alle oplossingen
zich in het Noorden en alle problemen zich in het Zuiden bevinden.’
De oorzaken van ontwikkelingsproblemen bevinden zich niet
alleen in arme landen, verre van. Talrijke praktijken en beleidsmaatregelen van onze landen hebben desastreuze gevolgen voor
het Zuiden. Zo gaat onze productie- en consumptiewijze gepaard met vervuiling en verspilling. Op de aandelenmarkten berooft de financiële speculatie op voedingsgrondstoffen miljoenen mensen in het Zuiden van voedsel. Bovendien veroorzaakt en
financiert onze economische vraag naar minerale hulpbronnen
bloedige conflicten.
Sommige uitdagingen waarmee ontwikkelingslanden geconfronteerd worden, zijn mondiale uitdagingen die we samen
moeten aangaan: de klimaatverandering, boeren zijn niet
langer in staat om een waardig inkomen te halen uit hun
werk, de groeiende ongelijkheid in en tussen landen onderling,
de veiligheidsproblemen die deze ongelijkheden met zich meebrengen, enz.

Hoe gaat ontwikkelingseducatie concreet
in zijn werk?
Ontwikkelingseducatie bevordert en biedt toegang tot
concrete initiatieven die ons in staat stellen om op te
treden daar waar we leven. Zij nodigt ons uit om onze
eigen consumptiewijze in vraag te stellen, om ons deel te
voelen van een geheel, om solidariteitsacties en waarden
van rechtvaardigheid te bevorderen, om een eerlijker en
duurzamer economisch beleid te voeren. Kortom, om als
burger verantwoorde en weloverwogen keuzes te
maken.
Concrete acties van ontwikkelingseducatie:
• sensibilisering voor de ontwikkelingsproblematiek en
voor de Noord-Zuidverhoudingen;
• bewustmaking van de onderlinge afhankelijkheid
tussen Noord en Zuid;
• engagement in persoonlijke of collectieve acties ten
voordele van een duurzaam en rechtvaardig ontwikkelingsmodel;
• mobilisatie om te komen tot meer rechtvaardige en
meer solidaire beleidskeuzes op lokaal, nationaal en
internationaal vlak.

Daarom is België een onmisbaar actieterrein voor de internationale ontwikkelingssamenwerking. Ons belangrijkste
instrument is ontwikkelingseducatie. De strategienota inzake ontwikkelingseducatie stelt dat de Belgische Ontwikkelingssamenwerking haar ‘steentje wil bijdragen om verantwoordelijke burgers te
vormen, die voldoende onderlegd zijn om met betrekking tot de
grote wereldwijde uitdagingen en de internationale solidariteit een
degelijk onderbouwd standpunt in te nemen en zich ervan
bewust zijn dat ze het streven naar een meer rechtvaardige
wereld kracht kunnen bijzetten. De Belgische Ontwikkelingssamenwerking wil haar schouders zetten onder de individuele en
collectieve inspanningen van de burgers voor rechtvaardige
Noord-Zuidbetrekkingen. Deze missie maakt een wezenlijk deel uit
van het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid.’
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2. Een waaier van activiteiten in België

In 2014 heeft België talrijke acties van deze aard gesteund met een
breed scala aan partners. De toegekende budgetten staan in de top
drie van Europese landen.
Hier volgen enkele voorbeelden die deze diversiteit aan activiteiten en
actoren reflecteren.

Pleiten voor conflictvrije mineralen
in Europese bedrijven

Commission Justice et Paix heeft samen met deze coalitie gedurende het hele jaar 2014 gelobbyd om de leden van het Europees
Parlement en de lidstaten zover te krijgen dat zij het voorstel
van de DG Trade verbeteren. Zij zijn erin geslaagd om een aantal
parlementaire groepen te overtuigen van een bepaling die werkelijk een verbetering betekent voor de situatie van bevolkingsgroepen die getroffen zijn door een gewapend conflict in het
Zuiden. De Belgische Ontwikkelingssamenwerking heeft de ngo
Commission Justice et Paix een financiële steun van 105.000 EUR
toegekend voor deze campagne.

Herdenking van de 20ste verjaardag
van de genocide in Rwanda
Voor de herdenking van de 20ste verjaardag van de genocide in
Rwanda, heeft de vzw Itinérances een theaterspektakel ‘Rwanda
mais avant? et puis après’ verzorgd. Hiervoor ontving de vzw een
subsidie van 36.700 EUR van de Belgische Ontwikkelingssamen
werking.
Van februari tot juni 2014 vonden 5 openbare lezingen en 8 theatervoorstellingen plaats in België, Lausanne en Parijs. Deze voorstellingen gingen gepaard met debatten of rondetafelgesprekken met
1.500 toeschouwers.
Het doel van dit project, dat wordt verdergezet na 2014, is om het
publiek en vooral de jongere generaties via de tragedie van Rwanda
te onderrichten over de geschiedenis en het belang van conflictpreventie vóór, tijdens, maar ook na de genocide bij de wederopbouw
van het land. Het is ook een manier om de interculturele dialoog
te bevorderen, de noodzaak tot het samenbrengen van volkeren te
illustreren en de eigen referentiekaders te overstijgen.
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De Directie-Generaal Trade van de Europese Commissie heeft een
voorstel tot verordening ingediend voor de invoering van een
vrijwillig systeem van zelfcertificering door bedrijven dat van
toepassing is op hun toeleveringsketen van mineralen bij het
opereren in conflictgebieden of gebieden met een hoog risico op
conflicten. Hoewel deze bepaling is bedoeld om bij te dragen aan
het doorbreken van het verband tussen ertsen en conflicten, zijn de
ngo Commission Justice et Paix en een coalitie van Belgische
en Europese ngo's van mening dat dit voorstel niet dwingend
genoeg is om dit doel te bereiken en dat er een meer bindende
bepaling moet komen voor de bedrijven die actief zijn in deze sector.

Kleinschalige producenten inschakelen
in de Belgische distributieketen
De ngo Vredeseilanden versterkt de positie van kleinschalige boeren in de landbouwketen en werkt daarvoor samen met koplopers uit de voedingsindustrie, overheden, kennisinstellingen
en consumenten. Innovatie van productie- en consumptiesystemen staat daarbij centraal. Sociale, ecologische en economische
duurzaamheid is het verbindend kader.
Zo linkt Vredeseilanden Beninese rijstboeren, Peruviaanse aspergeproducenten en een Senegalese bananencoöperatieve met Colruyt. Doel: boeren integreren in de markt en het aankoopbeleid van Colruyt beter afstemmen op kleinschalige boeren. In
2014 organiseerde Vredeseilanden samen met Fairtrade Belgium
een hele reeks gesprekken met meer dan 50 sleutelpersonen
werkzaam in de Belgische voedingsindustrie en retail rond
de vraag wat er nodig is om het businessmodel te duurzamer
te maken. De nadruk lag op de rol en het belang van kleinschalige
boeren wereldwijd als leveranciers van duurzame grondstoffen en
producten. Dit is de aanzet om in 2015 concrete aanbevelingen
naar de voedingssector te formuleren.
Deze activiteiten waren bedoeld om in drie jaar tijd (2014-2016)
pilootketens (marktketens) op te richten waarin innovatieve praktijken en modellen worden uitgewerkt die bijdragen aan het inclusieve aankoopbeleid van Belgische supermarkten (Colruyt) en
verwerkers (Nolika, Special Fruit, ….). In 2014 heeft de Belgische Ontwikkelingssamenwerking een bedrag van 153.000 EUR
vrijgemaakt voor deze activiteiten.

Sensibilisering in België

‘Les Alternatives’, festival voor de democratie
in het bedrijfsleven
Het festival ‘Les Alternatives’ brengt een halve dag lang concerten, theatervoorstellingen, tentoonstellingen, projecties en getuigenissen die het bedrijfsmodel van bedrijven van de sociale en
solidaire economie belichten, waar werknemers deelnemen aan
het beslissingsproces. In de marge van het festival worden diverse
activiteiten georganiseerd die op de bedrijven zelf gericht zijn. Het
festival werd georganiseerd door de vzw Terre en vond plaats op
25 oktober 2014. De vzw ontving hiervoor een financiële steun
van 30.000 EUR.

Dit evenement heeft werknemers uit de sociale en solidaire economie bewuster gemaakt van de maatschappelijke veranderingen die zij teweegbrengen door een alternatief economisch
systeem op te bouwen dat gebaseerd is op waarden zoals eerlijkheid, dialoog en solidariteit.
Door zijn gevarieerd en boeiend programma, trok het festival ongeveer 600 bezoekers van alle leeftijden.
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Het evenement was bedoeld om werknemers van de sociale en
solidaire economie, burgers en politici bewust te maken van
twee thema's: de gevolgen van onze consumptiekeuzes en de
behoefte aan een rechtvaardig en democratisch bestuur.

Diep beraad over de onderlinge afhankelijkheid van
de activiteiten van de ngo Quinoa
De activiteiten van de ngo Quinoa staan in het teken van onderlinge afhankelijkheid. De aangekaarte thema's leggen verschillende
soorten verbanden bloot die geen eenvoudige causale verbanden zijn maar een sterke onderlinge afhankelijkheid vertonen. De
ngo onderzoekt verschillende types van onderlinge afhankelijkheden: tussen het Noorden en het Zuiden, tussen mondiale vraagstukken en de lokale realiteit, tussen economie, politiek, milieu en cultuur, en tussen individuen en het systeem.

Ontwikkelingseducatie op tv
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‘Flying Doctors’ is een zesdelige VRT-reeks waarbij
productiehuis Geronimo het avontuur volgt van drie artsen en een piloot die een vliegtuig van België naar Congo
brengen. Daar krijgt de Cessna 206 een nieuw leven als
ambulancevliegtuig in het Virungapark, waar de Belgische
prins Emmanuel de Merode directeur en hoofdranger is.
Van elke tussenstop wordt gebruik gemaakt om lokale
projecten te bezoeken en in beeld te brengen. Met het
programma wil men de aandacht vestigen op de Millenniumdoelstellingen, op ontwikkelingsprojecten en op
de partnerlanden van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. En dat op een enter tainende manier, om een zo
groot mogelijk kijkerspubliek te kunnen aanspreken.
Dat is ook aardig gelukt, het programma haalde laat op
dinsdagavond op zender Eén, net geen 300.000 kijkers.
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking ondersteunde
deze productie met 159.000 EUR.

FLYING DOCTORS
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De ngo Quinoa leidt vrijwilligers op tot begeleiders van jongeren
reizen, waarbij de jongeren volledig ondergedompeld worden in
een land op het zuidelijk halfrond. In 2014 werden 20 begeleiders
opgeleid die zelf het traject van ‘Internationaal Project’ volgden dat
werd opgezet in samenwerking met zuidelijke partnerlanden.
Dit traject omvat verschillende opleidingsmodules voor het vertrek,
een volledige onderdompeling in de realiteit ter plaatse gedurende
één maand, en bij terugkeer opleidingsmodules die bedoeld zijn om
de concrete engagementen te bespreken. Het project wordt voor
70% gefinancierd door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.
Enkele getuigenissen van deelnemers:
• ‘Ik zie voortaan de wereld waarin ik leef door een nieuwe bril.
Hierdoor kan ik op mijn niveau veranderingen teweegbrengen,
bijvoorbeeld door mijn gedrag te veranderen. Ik wil weer dromen

en geloven dat we samen een eerlijkere wereld kunnen maken!
Ik wil mensen ontmoeten met wie ik dit alles, en nog veel meer,
kan delen!’
• ‘Mijn inzicht in het systeem is sterk verbeterd. Ik wist dit al in
grote lijnen, maar ik leg nu meer verbanden. Ik realiseer me
nu beter hoe sterk een burgerbeweging kan zijn. Voor ik aan
dit project begon, dacht ik dat ik nooit een betekenisvolle rol
zou kunnen spelen. Maar nu weet ik dat ik het verschil kan
maken.’
• ‘Er worden verschillende pistes aangeboden waarvoor je je kunt
engageren. Het maakt niet uit hoe je je voelt, je krijgt een positievere kijk op wat je echt kunt veranderen op je eigen niveau.
Tijdens het project hebben we ongelooflijk toegewijde activisten
ontmoet die een positieve indruk op me hebben gemaakt door
hun getuigenissen, verhalen en persoonlijke inzet.’

Internationaal Festival van de Franstalige Film
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regisseur Abderrahmane Sissako. De film is een lofdicht op
de vrijheid en de tolerantie en meteen een krachtig pleidooi
tegen de extreme islam van de jihadisten. Hij toont subtiel het
leven en het verzet die vrouwen en mannen leveren tegen hen
die hun cultuur, hun traditie én hun geloof gijzelen in de regio
Tombouctou.
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Zoals elk jaar heeft de Belgische Ontwikkelingssamenwerking
ook in 2014 het Internationaal Festival van de Franstalige
Film (FIFF) gecofinancierd met als bedoeling de audiovisuele productie uit Franstalige ontwikkelingslanden een boost te
geven. Tijdens de jongste editie van 3 tot 10 oktober 2014
werd de Prijs Bayard d’or voor de beste film en het beste
scenario uitgereikt aan de film ‘Timbuktu’ van de Malinese

Sensibilisering in België

Massale toeloop voor stand op 21 juli

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking stelt gratis tentoonstellingen ter beschikking over thema’s zoals moedersterfte,
de Millenniumdoelen en ‘landbouw en voedselzekerheid’.
Doelgroep zijn scholen, verenigingen, gemeenten, bedrijven…
Kortom, al wie een hart heeft voor het Zuiden en daarrond iets
wenst te organiseren. In 2014 werden de tentoonstellingen
61 keer ontleend.

Op 21 juli had de Belgische Ontwikkelingssamenwerking voor de
vijfde keer een goed
gesmaakte stand in de
Regentschapstraat te
Brussel. Zowel Belgen
als toeristen uit alle
continenten
namen
ijverig deel aan de
acht activiteiten op maat gesneden van de Millenniumdoelen
(MDG’s). 88% van de deelnemers verklaarde dat de stand hun
interesse in de ontwikkelingsproblematiek had vergroot.

http://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/Ontwikkelingssamenwerking/
Samenwerken_met_ons/Tentoonstellingen/
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Gratis tentoonstellingen ontlenen

Kleur Bekennen
Kleur Bekennen is het federale programma van de Belgische
Ontwikkelingssamenwerking voor mondiale vorming en wereldburgerschap voor lagere en middelbare scholen. Het stelt
aan directeurs, lesgevers en opvoeders originele en participatieve pedagogische acties en instrumenten voor om samen met
jongeren de maatschappelijke kwesties in verband met wereldburgerschap te benaderen.
De bedoeling is dat jongeren tussen 10 en 18 jaar verantwoordelijke burgers worden, dat zij op hun niveau ambassadeurs worden van de internationale solidariteit en dat zij kritische burgers
worden wat de ontwikkelingsproblematiek betreft.
Concreet zorgt Kleur Bekennen voor ontwikkelingseducatie voor toekomstige leerkrachten, projectondersteuning om

de educatie tot wereldburgerschap te integreren in de scholen en
pedagogische instrumenten om de thema's in de klas aan bod
te laten komen.
Een nieuw element van het programma, dat in 2014 van start ging,
heeft hoofdzakelijk te maken met projectondersteuning. Kleur
Bekennen biedt scholen voortaan een methodologische en financiële aanpak en pedagogische tools aan zodat zij op een structurele
manier de educatie tot wereldburgerschap kunnen integreren in
hun pedagogisch project.
Een schot in de roos! Dat bewijzen de meer dan honderd voorstellen die Kleur Bekennen eind 2014 mocht ontvangen.
Verder wil het programma de toegang tot educatie tot wereldburgerschap in de scholen eenvoudiger maken en het aanbod in
deze gevarieerde sector bundelen.

Voorbeelden aan Nederlandstalige zijde

Voorbeelden aan Franstalige zijde

• Via 64 nascholingsdagen voor leerkrachten uit de
3e graad basis- en secundair onderwijs werden in Vlaanderen
1702 leerkrachten bereikt.

• De website werd 20.400 keer bekeken. Van de 13.800 bezoekers van de website, gaat meer dan 65% voor de eerste
keer naar de site. Internetgebruikers hebben een sterke
interesse in educatief materiaal en vormingen.

• Voor de lerarenopleiding werden 35 nascholingsdagen georganiseerd voor 1105 toekomstige leerkrachten.
• 424 mondiale projecten en wereldburgertrajecten
kregen financiële steun.
• In maart 2014 trok een groep van 80 leerkrachten naar de
Westhoek voor een nascholing rond de Groote Oorlog. Kleur
Bekennen publiceerde een inspiratiebundel met educatief
materiaal rond deze mijlpaal en een methodiekenbundel om
aan de slag te gaan rond actualiteit in de klas.

•
In 2014 brachten 29 opleidingsdagen een totaal van
285 leerkrachten, begeleiders en opvoeders op de been
in de Franse Gemeenschap Wallonië-Brussel. Ook werden
13 nieuwe tools gelanceerd.
• De online directory bevat inmiddels 263 educatieve tools,
die voor publicatie eerst gescreend worden door deskundigen uit de sector.
• Er werd een nieuwe educatieve kit en een vorming over
de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen en ontwikkelingsmodellen geïntroduceerd: ‘Indianen versus grote oliemaatschappijen’.
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Infocyclus: een must voor wie de wereld wil begrijpen
Dankzij de algemene infocyclus, worden jaarlijks zo'n 900 personen opgeleid in de internationale samenwerking en de problematiek van de Noord-Zuidverhoudingen. Elke Informatiecyclus
omvat een voorbereiding op afstand, een opleiding en een
evaluatie.
De opleiding richt zich tot al wie geïnteresseerd is in de mondiale
dimensie van actief burgerschap en wie betrokken is of wil zijn. De
grote heterogeniteit van de groepen in termen van leeftijd en
beroepservaring is verrijkend en wordt gestimuleerd.

Vervolgens kunnen de deelnemers zich verdiepen in negen grote
thema's naar keuze (armoede, wereld in verandering, mondiale openbare goederen, beleidscoherentie, enz.). Ook komt er een
denkoefening over betrokkenheid aan bod.
De opleiding biedt kortere cursussen met meer ruimte voor
groepswerk, interactie en uitwisseling van ervaringen. Om de
deelname van een breed publiek te stimuleren, wordt de opleiding
niet langer enkel ter plaatse gegeven.
www.btcctb.org/nl/infocyclus
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De opleiding is in januari 2014 geactualiseerd. Voortaan ligt de focus op de internationale dimensie van het actief burgerschap.
Er is geen sprake meer van de indeling in Noord en Zuid, maar
eerder van een wederzijdse afhankelijkheid van Noord en Zuid.
Het gaat erom dat de verschillende visies hier en elders over de
wereldwijde uitdagingen en de mogelijke oplossingen worden getoond. Het is van groot belang dat de deelnemers hun kennis over
de wereldproblematiek en de globale uitdagingen verdiepen en dat
zij als actieve burgers kunnen bijdragen tot een eerlijkere wereld.

De algemene infocyclus begint met algemene inleidingssessies,
verschillende visies op de wereldwijde uitdagingen en de ontwikkeling, en de internationale dimensie van burgerschap.
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3. Glo.be vervangt Dimensie 3 –
Het magazine van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking

Leerkrachten getuigen
2014 was het jaar waarin het gratis magazine van de Belgische
Ontwikkelingssamenwerking van naam veranderde: Dimensie 3
werd Glo.be. De nieuwe naam drukt uit dat onze wereld niet meer
dezelfde is als die van 30 jaar geleden: de ‘Derde Wereld’ bestaat
niet meer en landen die vroeger arm waren, groeiden uit tot grote
mogendheden. En doen op hun beurt – en op hun manier – aan
ontwikkelingssamenwerking. De naamsverandering ging gepaard
met een vernieuwde website en voortaan ook een digitale versie
voor tablet.

Isabelle Mergeay (Collège Saint-Benoît de Maredsous, Denée):

Glo.be wil een beeld geven van de uiteenlopende ontwikkelingsactiviteiten die België financiert en uitvoert. Maar het laat
ook toe om in kort bestek op de hoogte te zijn van al wat er reilt en
zeilt in de wereld van de ontwikkelingssamenwerking. Op die
manier willen we de Belgische bevolking betrekken bij het debat
over de uitdagingen waar onze wereld voor staat.

Jasmine Delaere (Sint-Jozefsinstituut, Tielt):

“Glo.be is zeer geschikt voor mijn lessen aardrijkskunde. Zo heb
ik het officiële programmapunt ‘bespreking van een groot land’
(China of India) aangevuld met de thematische fiche over de groeiende wereldbevolking. De informatie is compleet, geactualiseerd
en voorzien van veel voorbeelden. Mijn leerlingen kunnen er onafhankelijk mee aan de slag. Vaak wordt beroep gedaan op experten.
Ik dank u voor deze mooie bron van informatie!”

“Ik ben leerkracht aardrijkskunde en ontdekte vandaag het tijdschrift Glo.be. Ik spoor mijn leerlingen reeds jaren aan om de actualiteit te volgen, maar dat verloopt zeer moeizaam. Glo.be is perfect
om hun actueel wereldbeeld op te bouwen.”

Het eerste nummer van Glo.be was gewijd aan het belangrijkste
partnerland van België: Congo. In het tweede nummer van Glo.be
namen we de veranderingen in de wereld van de ontwikkelingssamenwerking onder de loep. Ook landbouw en gezondheidszorg
kregen in 2014 extra aandacht.
www.glo-be.be
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Leerkrachten en leerlingen uit het
middelbaar onderwijs vinden er hapklare
informatie die nauw aansluit bij de lesstof.
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A. Stand van zaken
Acht afspraken voor een betere wereld
Volgens VN-Secretaris-Generaal Ban Ki-moon maken de Millenniumdoelen (MDG’s) deel uit van het meest ambitieuze inter
nationale actieprogramma tegen armoedebestrijding uit de
geschiedenis. In 2000 hebben de lidstaten van de Verenigde
Naties – waaronder België – de Millenniumverklaring bekrachtigd. Daarmee verbinden zij zich ertoe om tegen eind 2015 acht
doelstellingen te realiseren op het gebied van armoede, onderwijs,
gezondheid en milieu (zie kader).
En met succes: er werd vooruitgang geboekt. Ook hebben de
MDG’s enorm bijgedragen tot de bewustwording van de bevolking,
versterkten ze de politieke wil en hebben ze middelen gemobiliseerd. De vooruitgang is echter ongelijk verdeeld over de re
gio’s en de landen. De realisatie van de MDG’s blijft voor enorme
uitdagingen zorgen, vooral in fragiele landen, staten die getroffen
worden door conflicten en in de minst ontwikkelde landen.

Millenniumdoelstellingen
MDG 1: Extreme armoede en honger bestrijden
MDG 2: Basisonderwijs voor iedereen toegankelijk maken
MDG 3: Gendergelijkheid bevorderen en de positie van de
vrouw versterken
MDG 4: Kindersterfte terugdringen
MDG 5: De gezondheid van moeders verbeteren
MDG 6: Hiv/aids, malaria en andere dodelijke ziektes bestrijden
MDG 7: Zorgen voor een duurzaam milieu
MDG 8: Een wereldpartnerschap voor ontwikkeling creëren

Hoever staan we vandaag?
Uit het rapport van de VN-Secretaris-Generaal voor 2014 blijkt dat
er weliswaar behoorlijke vooruitgang werd geboekt, maar dat die
onvoldoende is om de (soms ambitieuze) doelstellingen te behalen.
Het is dus heel goed mogelijk dat een doelstelling op wereldvlak
wel werd gehaald, maar niet in individuele landen en omgekeerd.
Globaal gezien is de armoededoelstelling reeds gehaald (dankzij
de sterke economische groei in China en India), maar werd de hon
ger nog onvoldoende teruggedrongen.
De onderwijsdoelstelling inzake lager onderwijs zal niet worden
gehaald. De ambities inzake de genderpariteit in het onderwijs
allicht wel.
De positie van de vrouw gaat er enigszins op vooruit, hoewel de
ongelijkheden zeer zichtbaar blijven.
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Er is een opmerkelijke vooruitgang inzake volksgezondheid.
Zowel de kindersterfte als de moedersterfte zijn wereldwijd ge
halveerd, een prestatie die miljoenen mensenlevens heeft gered.
Ook inzake hiv/aids en andere ziekten is vaak spectaculair vooruitgang geboekt.
De doelstellingen voor toegang tot schoon drinkwater worden
ook gehaald, die voor sanitaire voorzieningen evenwel niet. De
specifieke target inzake sloppenbewoners (een vermindering
met 100 miljoen) werd eveneens gehaald. De bredere leefmilieu
doelstellingen (bebossing, CO2-uitstoot, biodiversiteit) scoren
echter zeer zwak.
Ook de doelstellingen inzake partnerschap en samenwerking
geven een gemengd beeld.
Online gegevens per partnerland voor de acht doelstellingen
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Host.aspx?Content=Data/
snapshots.htm

België en de Millenniumdoelstellingen
Sedert de eeuwwisseling vormen de Millenniumdoelstellingen de
rode draad in het Belgisch beleid betreffende ontwikkelingssamenwerking. Een echte wijziging in het regeringsbeleid was
daarvoor trouwens niet nodig. De eerste Belgische Wet op de
Internationale Samenwerking (Wet van 25 mei 1999), die nog werd
aangenomen vooraleer de Millenniumtop plaats had, legde immers
reeds de nadruk op veel thema’s die nadien in de MDG’s werden
opgenomen.
Ook de recente wetsherzieningen inzake het Belgisch samenwerkingsbeleid hechten heel veel belang aan de MDG’s. Zo stipuleert
artikel 3 van de Wet betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking van 19 maart 2013 dat ons land zich inschrijft in het
kader van de ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.
Artikel 9 van deze Wet zegt dat ons land de principes, verklaringen
en verdragen van de Verenigde Naties betreffende ontwikkeling en
leefmilieu, alsook mensenrechten in al hun dimensies naleeft.
Ook in de praktijk wordt dit internationaal raamwerk gehanteerd
om uitvoering te geven aan de diverse samenwerkingsprogramma’s met de bilaterale en multilaterale partners alsook met de nietgouvernementele actoren.
Verder in dit verslag gaat specifiek aandacht naar de Belgische
bijdragen aan MDG 3, 4 en 5.

Op weg naar een nieuwe internationale consensus
inzake duurzame ontwikkeling: de post-2015
ontwikkelingsagenda

Dat nieuwe kader is veel universeler en globaler dan het bestaande
MDG-raamwerk. Nu komen ook de ontwikkelingsmodellen van de
rijke landen in het vizier en wordt expliciet gekeken naar de draagkracht en milieugrenzen voor de hele planeet (Sustainable Development Goals of SDG’s). Bedoeling is om te komen tot een geïnte
greerd kader voor duurzame ontwikkeling, waarbij aandacht
voor klimaat en milieu, sociale vooruitgang en economische
welvaart mekaar wederzijds versterken. Ook is het bedoeling tot
een nieuw mondiaal partnerschap voor ontwikkeling te komen,
waarbij Noord-Zuid relaties niet langer de centrale as zullen vormen maar meer rekening moet worden gehouden met de complexe
realiteit van onze steeds globalere wereld.
In 2015 vinden drie VN-Toppen plaats die het nieuwe kader op het
hoogste niveau moeten goedkeuren:
• juni 2015: een mondiale Top over ‘financiering voor ontwikkeling’ in Addis Abeba;
• september 2015: een Top over de ruimere post-2015 agenda
en de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling in New York;
• december 2015: een grote Klimaatconferentie in Parijs.

Universele agenda
2014 was een belangrijk jaar in de voorbereiding op de post-2015
ontwikkelingsagenda. In New York slaagde de Open Werkgroep
rond Doelstellingen voor Duurzame Ontwikkeling erin een set van
17 doelstellingen overeen te komen. Experts bogen zich over ontwikkelingsfinanciering en kwamen tot de conclusie dat de internationale gemeenschap naast aandacht voor officiële ontwikkelingshulp ook steeds meer belangstelling vertoont voor problemen
inzake fiscaliteit, illegale geldstromen en beleidscoherentie voor
duurzame ontwikkeling (bijvoorbeeld in de relatie tussen handel,
migratie en ontwikkeling). Op internationaal vlak bestaat dus wel
degelijk de wil om post-2015 tot een werkelijk universele agenda
uit te bouwen.
VN-Secretaris-Generaal Ban Ki-moon roept op tot een agenda op
basis van zes elementen:
• Waardigheid: een einde maken aan armoede en ongelijkheden
bestrijden;
• Mensen centraal: gezond leven, kennis en leren voor iedereen
en gelijkheid voor vrouwen en kinderen;
• Vooruitgang: werken aan een sterk, inclusief en nieuwe economisch model;
• Aarde: bescherming van de ecosystemen vandaag en voor de
toekomst;
• Rechtvaardigheid: veilige en vredevolle samenlevingen met
sterke instellingen promoten;
• Partnerschap: de globale solidariteit voor duurzame ontwikkeling op gang brengen.

©©Plan België

De Millenniumdoelstellingen (MDG’s) waren vooral bedoeld om nationale en internationale maatregelen inzake armoedebestrijding te
stimuleren en om een zelfstandig ontwikkelingsproces op gang te
brengen in de landen van het Zuiden. De MDG’s waren dan ook in
eerste instantie een zaak voor ontwikkelingssamenwerking. Nu de
vooropgestelde einddatum voor deze MDG’s is aangebroken, moet
de internationale gemeenschap uitkijken naar een nieuw gemeenschappelijk streefdoel voor de periode 2015-2030: het post-2015
ontwikkelingskader.

Belgische visie
België hecht belang aan de voorbereidingen van dit proces en wil
zijn deelname zo inclusief mogelijk te houden. Alle federale en gefedereerde instellingen kunnen via het Coormulti-proces van Buitenlandse Zaken input leveren ter voorbereiding van het Belgisch
standpunt. Ook onze permanente vertegenwoordigingen in Brussel
(bij de EU) en New York (bij de VN) zijn intensief bij het proces betrokken. Zij houden de vinger aan de pols en vertolken het Belgisch
standpunt. Bovendien vormt ook de Federale Raad voor Duurzame
Ontwikkeling een waardevolle stem in het debat. Tijdens het voorbije jaar heeft de minister van Ontwikkelingssamenwerking een
regelmatige dialoog onderhouden met de Belgische ngo’s uit de
Noord-Zuid sector en vonden ook op werkniveau (DGD) regelmatige contacten plaats met Belgische, Europese en zelfs Afrikaanse
ngo’s. De Secretaris-Generaal van de VN merkt terecht op dat
het proces uniek is door zijn inclusieve en participatieve karakter.
Ook de Belgische Ontwikkelingssamenwerking wenst zich in deze
dynamiek in te schrijven.

Prioriteiten van de Belgische
Ontwikkelingssamenwerking in 2014
• Ongelijkheden aanpakken. Deze problematiek kreeg te
weinig aandacht in de MDG’s. Men ging vooral uit van
algemene gemiddelden en hield te weinig rekening met
de zwakste groepen in de samenleving;
• Sociale bescherming promoten. Sociale bescherming
is immers een noodzakelijke voorwaarde voor sociale
vooruitgang en economische groei;
• Focussen op de armste landen en landen in fragiele
situaties. De Belgische Ontwikkelingssamenwerking pleit
voor internationale ontwikkelingshulp die zich specifiek
richt op de categorie van minst ontwikkelde landen;
• Een brede rechtenbenadering toepassen, zowel op het
vlak van mensenrechten als voor de reeds bestaande
arbeids- en milieunormen;
• Binnenlandse middelen mobiliseren, ook in ontwikkelingslanden. Door een beter fiscaal beleid uit te bouwen
en illegale geldstromen te bestrijden.
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B. De Belgische bijdrage aan de MDG’s
Het jaarverslag van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking geeft sinds een aantal jaar een overzicht van
de activiteiten rond de Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen (MDG’s). Dit jaar worden MDG 3, 4 en 5 belicht.
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking integreert deze MDG’s in al haar interventies in de partnerlanden.

1. M
 DG 3 - Gendergelijkheid bevorderen en de positie van de vrouw versterken
Situering
In 2000 werd meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen en meer
autonomie voor vrouwen terecht erkend als een belangrijke factor
om de armoede uit de wereld te bannen. De Millenniumdoelstelling
werd zo geformuleerd, dat ze ook relevantie had voor alle andere
Millenniumdoelstellingen (MDG’s). Op deze wijze werd ook overeenstemming bereikt met het Actieprogramma van Beijing (1975),
dat er toe oproept om gender mainstreaming in alle beleidsgebieden door te voeren.
De VN-Commissie voor de Status van Vrouwen (CSW), een functionele commissie van de Economische en Sociale Raad (ECOSOC),
wijdde in 2014 haar werkzaamheden aan de inventaris van de
verwezenlijkingen en uitdagingen in de uitvoering van de Millenniumdoelen voor vrouwen en meisjes. De Commissie stelde onder
meer vast, op grond van ruim onderzoek, dat vooruitgang op het
vlak van gendergelijkheid en empowerment van vrouwen traag en
bescheiden is geweest. De toegang tot onderwijs is om uiteenlopende redenen nog zwak in sommige delen van de wereld; vele
vrouwen missen economische autonomie en onafhankelijkheid; ze
raken niet geïntegreerd in de formele economie en hebben te weinig toegang tot bezoldigde arbeid. Zij zijn oververtegenwoordigd in
laagbetaalde en genderstereotype banen; krijgen geen gelijk loon
voor gelijk werk; zijn oververtegenwoordigd in de onbetaalde zorgarbeid; worden geconfronteerd met discriminerende opvattingen,
normen, stereotypen en wettelijke kaders; hebben slechts gebrekkig toegang tot sociale bescherming en zijn ondervertegenwoordigd in alle niveaus van de besluitvorming.
Onderzoek heeft aangetoond dat er een relatie bestaat tussen de
beperkte vooruitgang van MDG 3 (gendergelijkheid) en de andere
Millenniumdoelstellingen. Zo kunnen de nog ontoereikende resultaten op het vlak van moeder- en kindersterfte (MDG 4 en 5), in verband gebracht worden met onvoldoende autonomie van de vrouw.

Belgische en Europese inspanningen
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking heeft in haar bilaterale
relaties met de partnerlanden steeds veel aandacht gewijd aan de
Millenniumdoelen en meer bepaald aan MDG 3: meer gelijkheid
tussen mannen en vrouwen en meer autonomie voor vrouwen.
Dit is een gemeenschappelijke agenda met de partnerlanden,
wat vertaald wordt door specifieke programma’s en door speciale
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aandacht voor gendergelijkheid in alle programma’s in alle sectoren, in het bijzonder in gezondheid, landbouw, voedselzekerheid.
Het Gender Action Plan van de Europese Unie werd door de Lidstaten en de Europese Commissie in 2010 gelanceerd met het
oog op een inhaalinspanning om sneller de beoogde resultaten
van de Millenniumdoelstellingen te bereiken. Het Gender Action
Plan benadrukt de onderlinge samenhang tussen de Millenniumdoelstellingen en de mensenrechten, de gelijkheid tussen mannen en vrouwen, democratie, goed bestuur, ontwikkeling, vrede
en veiligheid, klimaat en energie…, allemaal prioriteiten van de
Europese Ontwikkelingsagenda.
Verwacht wordt dat de nieuwe agenda voor Duurzame Ontwikkeling tegemoet zal komen aan de vaststellingen van de Commissie
voor de Status van Vrouwen en werk zal maken van de bestrijding
van de onderliggende structurele factoren die de gendergelijkheid
belemmeren.

Toegang tot contraceptiva
In het kader van de Millenniumdoelen waakt België onder meer
over de toegang van vrouwen tot contraceptiva. De Belgische
Ontwikkelingssamenwerking steunt sinds 2007 op een beleidsnota inzake Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten. De Belgische Ontwikkelingssamenwerking gaat uit van een
rechtenbenadering: het recht op seksuele en reproductieve gezondheid maakt deel uit van de mensenrechten. Vrouwen moeten
hun eigen keuzes kunnen maken en op deze manier ook hun economische situatie beter onder controle krijgen. België heeft ook
oog voor een integrale en positieve benadering van seksualiteit en
voortplanting, toegankelijk voor allen. In de praktijk volgt hieruit
dat de Belgische Ontwikkelingssamenwerking zich toelegt op het
bevorderen van de integratie van de seksuele en reproductieve
rechten in de nationale beleidsplannen van haar partnerlanden;
de gezondheidszorgstelsels in de partnerlanden versterkt; oog
heeft voor een globale aanpak van de aidsproblematiek; dat
België in het algemeen gendergelijkheid en empowerment van
vrouwen en meisjes bevordert in de partnerlanden; met eveneens
aandacht voor jongeren en adolescenten; inbegrepen bewust
making, informatie en educatie.

Getuigenis | Vrouwen aan de ploeg in Ethiopïe

Gelukkig kon Amaretch rekenen op het programma van Caritas en ADCS. Na vele lange
gesprekken met haar ouders, de ouderen in het

dorp en vooral met de kerkleiders, brokkelde
het taboe geleidelijk af. ‘Ik herinner me nog als
gisteren hoe ik drie jaar geleden voor het eerst
doodsbenauwd met de os op het veld stond,’
zegt ze lachend. ‘Maar vandaag is ploegen voor
mij routine! En mijn ouders die aanvankelijk zo
tegenspartelden, vinden het nu reuzefijn dat ik
zelf ploeg.’ Ze zien dan ook het resultaat en varen er wel bij. Bij het begin van het programma
kreeg Amaretch een os te leen ter waarde van
3000 birr (116 EUR). Nadat hij was vetgemest,
kon ze hem verkopen voor 6000 birr. Daar kocht
ze een nieuwe os mee, samen met een schaap,
kippen en knaagdieren. Vandaag spaart ze
50 birr per maand en belegt ze zelfs een beetje
in goud.

©©DGD/C. Simoens

Amaretch (29) is een alleenstaande Ethiopische
moeder van twee kinderen, die bij haar ouders
inwoont. Om haar land van 0,75 hectare te bewerken staat ze er alleen voor. In haar regio Tigray kunnen vrouwen wel land bezitten, maar
ze mogen het niet ploegen. Dat moeten ze aan
een man vragen die dan de helft van de oogst
krijgt. Niet bevorderlijk voor de voedselzekerheid
in een regio waar 30 à 40% van de gezinnen
een vrouw aan het hoofd hebben. Tigray heeft
immers veel mannen verloren onder het Dergregime en tijdens de oorlog met Eritrea.
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2. MDG 4 en 5 - Kindersterfte en moedersterfte terugdringen

Belgische steun aan de gezondheidssystemen

Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking ondersteunt de gezondheidssystemen en draagt zo bij tot MDG 4 om het sterftecijfer van
kinderen tot vijf jaar met twee derde te verminderen tegen 2015.
Van 90 sterfgevallen per jaar per 1000 kinderen onder de 5 jaar
in 1990 zijn we nu gekomen tot 48 (haast 50%)1. Maar het lijkt
onwaarschijnlijk dat we voor 2015 tot de beoogde 33/1000 zullen
geraken. Ongeveer 4/5 van de sterfgevallen onder de 5 jaar komen
voor in Sub-Sahara Afrika en Zuid-Azië. De prioriteit moet dus uitgaan naar fragiele staten en de laagste inkomenslanden.

De gezondheidszorg, met inbegrip van de reproductieve gezondheid en de horizontale strijd tegen grote endemieën waaronder hiv/
aids, is als een prioritaire sector opgenomen in de Wet betreffende
de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. De beleidsnota van de
Belgische Ontwikkelingssamenwerking inzake seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (2007) stelt de mensenrechten en
de positieve en integrale benadering als basisprincipe voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten.

Nog steeds sterven dagelijks 800 vrouwen aan de gevolgen van
hun zwangerschap en hebben 222 miljoen vrouwen geen toegang
tot anticonceptiemiddelen. MDG 5, dat voorziet om tegen 2015 het
sterftecijfer onder vrouwen op het kraambed met drie kwart terug
te dringen, blijft aldus haast onhaalbaar. Wel zijn er enorme vorderingen gemaakt: de moedersterfte verminderde met 45% sinds
1990. En België, als lid van de internationale donorgemeenschap,
heeft daartoe bijgedragen. Ons land staat de meest kwetsbare
staten bij met steun aan de gezondheidssystemen, waarvan moeders en kinderen de hoofdgebruikers zijn. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO, 2008) is dit de beste manier om de
toegang tot reproductieve gezondheidsdiensten te verbeteren. De
Belgische Ontwikkelingssamenwerking besteedt gemiddeld 12 tot
14% van haar uitgaven aan gezondheid en gezondheid vormt een
prioritaire sector van de gouvernementele ontwikkelingssamenwerking in de helft van de partnerlanden van België.

De belangrijkste doodsoorzaak bij meisjes en jonge vrouwen is
vroegtijdige zwangerschap. De gezondheidsdiensten kampen vaak
met problemen rond onveilige abortus en onbeantwoorde seksuele
en reproductieve noden. Al deze problemen zijn eng verbonden met
het gebrek aan vrije keuze en de nodige kennis. Degelijk onderwijs en goede seksuele voorlichting spelen een belangrijke rol om
vroegtijdige en verplichte huwelijken, genitale verminking bij vrouwen en ‘gender based’ geweld te voorkomen.
Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten en demografische ontwikkelingen hebben een grote impact op het ontwikkelingspotentieel van een land. Preventie van seksueel misbruik,
seksueel overdraagbare aandoeningen, hiv/aids en ongewenste
zwangerschappen is bijgevolg een doelmatige investering. België
blijft daarom deelnemen aan de soms moeilijke discussies over
veilige abortus, contraceptiva, seksuele opvoeding, kindhuwelijken,
genitale verminking en discriminatie op basis van seksuele geaardheid en identiteit.
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1 Dit zijn cijfers voor het geheel van de wereldbevolking. Voor de ontwikkelingslanden alleen zijn de cijfers resp. 99 en 53.
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