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Voorwoord
De internationale ontwikkelingsagenda is volop in verandering. 2015 vormde een belangrijk scharnierjaar in dat
veranderingsproces. Drie grote internationale VN-conferenties bepaalden het ontwikkelingskader voor de volgende
vijftien jaar.
In juli 2015 legde de VN-top Financing for Development in Addis
Abeba een nieuw financieringskader vast, met een grotere rol voor
de privésector en meer aandacht
voor alternatieve financieringsstromen dan de klassieke ontwikkelingshulp. Als we de nieuwe duurzame
ontwikkelingsagenda
succesvol
willen uitvoeren, zullen we namelijk
meer middelen moeten mobiliseren
dan ooit – middelen die de financiële
capaciteiten van overheden ver overstijgen. Of zoals Werelbankvoorzitter Jim Kim zei: “We need trillions,
not billions”.
Enkele maanden later (september
2015) hebben de 193 VN-lidstaten
het nieuwe ontwikkelingskader
goedgekeurd met de Sustainable
Development Goals. De objectieven
zijn ambitieus: tegen 2030 extreme
armoede bannen en onze planeet
beschermen. We kunnen daarin
slagen. De voorbije vijftien jaar werd
de extreme armoede gehalveerd.
We moeten dit werk afmaken. Waarom zouden we halfweg stoppen?
En niet te vergeten: ook de klimaatafspraken van de COP21 in Parijs
(december 2015) luidden een nieuw
tijdperk in.
Parallel zien we het ontwikkelingsdenken evolueren. Begin december kreeg de Brits-Amerikaanse econoom Angus Deaton de Nobelprijs Economie. Volgens Deaton belemmert de klassieke ontwikkelingshulp een echte, duurzame groei. Zijn analyse dwingt donoren
een meer kritische houding aan te nemen, bijvoorbeeld op het vlak
van mensenrechten.

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking streeft ernaar om in
deze tijden van verandering de relevantie van haar internationaal
ontwikkelingsbeleid verder te versterken. Dat kan enkel als we mee
veranderen – ten goede.
Dat bevestigt de vijfjaarlijkse Peer
Review van het Development Assistance Committee van de OESO die in
september 2015 werd voorgesteld.
Het rapport besluit dat België op
verschillende domeinen belangrijke
vooruitgang heeft geboekt. Zoals
het solide beleid inzake multilaterale
samenwerking, de sterke vooruitgang op het vlak van humanitaire
hulp, de grotere aandacht voor beleidscoherentie voor ontwikkeling,
de concentratie op de minst ontwikkelde landen en de focus op resultaten.
Die positieve evaluatie moet ons
aanzetten om ons internationaal
ontwikkelingsbeleid verder af te
stoffen. De basis daarvoor werd in
2015 gelegd. Nu komt het erop aan
om onze aandachtspunten – in lijn
met het nieuwe internationale ontwikkelingskader – de volgende jaren
verder op muziek te zetten: meer
aandacht voor mensenrechten, een
cruciale rol voor duurzame en inclusieve economische groei en digitalisering inzetten als hefboom
voor ontwikkeling.
Ik ben ervan overtuigd dat we met de creativiteit en het engagement van velen de ontwikkelingsdynamiek op die manier een
versnelling hoger zullen schakelen en de extreme armoede kunnen
bannen. Afspraak in 2030!
Alexander De Croo
Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking

3

DEEL DEEL
1 DEEL
2 3

Algerije

Marokko
Mali

Palestijns Gebied
Niger

Senegal
Burkina Faso
Ecuador

Guinee

Peru

DR Congo
Benin

Oeganda

Rwanda
Burundi
Tanzania

Bolivia

Mozambique

Zuid-Afrika

4

2015

De partnerlanden van de Belgische
gouvernementele ontwikkelingssamenwerking
Op 21 mei 2015 heeft de federale ministerraad haar
akkoord gegeven over een nieuwe lijst van partnerlanden. De landen in Latijns-Amerika en Azië vallen weg
(behalve het Palestijns Gebied); Burkina Faso en Guinee
komen erbij. Voortaan ligt de focus op fragiele landen in
Noord- en West-Afrika en de regio van de Grote Meren.

Vietnam

Inleiding

Partnerlanden
die wegvallen
Partnerlanden
die blijven
Nieuwe
partnerlanden

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking zette in
2015 haar schouders onder enkele ingrijpende hervormingen. Denk maar aan de nieuwe universele ontwikkelingsagenda rond armoedebestrijding en duurzame
economische en sociale ontwikkeling – de Sustainable
Development Goals. We zetten meer dan ooit in op de
minst ontwikkelde landen en fragiele situaties (met twee
nieuwe partnerlanden Burkina Faso en Guinee), waar we
focussen op een rechtenbenadering en tevens rekenen
op de dynamiek die kan worden gecreëerd door de private sector (graag met BIO, de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden) en de digitale
revolutie. We herzagen ook de relaties met onze multilaterale partnerorganisaties en de samenwerking met de
ngo’s, universiteiten, federale wetenschappelijke instellingen... Last but not least, we startten met een hervorming van de Belgische Technische Coöperatie (BTC)...
Een hele waaier van activiteiten. Dat vraagt veel van de
collega’s van de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD), ik ben er hen dan
ook heel erkentelijk voor!
En voor de lezer: veel leesgenot!!
Frank De Wispelaere
Directeur-generaal a.i. van DGD
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A. Stand van zaken binnen de Belgische
Ontwikkelingssamenwerking
1. Nieuwe accenten van het Belgisch ontwikkelingsbeleid
Twee nieuwe partnerlanden:
Guinee en Burkina Faso
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking wil zich de volgende jaren
concentreren op fragiele landen en post-conflictzones. Ze zal dat
doen in geografisch homogene regio's: Noord- en West-Afrika en de
regio van de Grote Meren. Deze inhoudelijke en geografische focus
gaat versnippering tegen en laat een coherente aanpak toe van
grensoverschrijdende problemen, zoals vrede, veiligheid, regionale
stabiliteit, klimaat en migratie.
Tegelijk kiest België voor een duidelijke focus op de minst ontwikkelde landen. Deze landen hebben immers meer nood aan officiële
ontwikkelingssamenwerking omdat ze veel minder toegang hebben
tot buitenlandse investeringen, internationale handel of de kapitaalmarkt om hun ontwikkelingsbehoeften te financieren. België streeft
er naar om minstens 50% van zijn officiële ontwikkelingshulp te
richten op de minst ontwikkelde landen en roept de internationale
gemeenschap op om hetzelfde te doen.

Twee nieuwe landen doen hun intrede als partnerland van
de Belgische Ontwikkelingssamenwerking: Burkina Faso en
Guinee. Burkina Faso was tot 2003 een partnerland van de
Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Recent kende het
land een politieke omwenteling. Door Burkina Faso opnieuw
als partnerland op te nemen wil België er het prille democratiseringsproces ondersteunen.
Guinee, één van de meest fragiele en armste landen van
West-Afrika, werd zwaar getroffen door de ebola-epidemie.
Ons land engageerde er zich via financiële bijdragen en een
aantal directe interventies. Zo was het B-Life labo er gedurende drie maanden actief. Nu het land en de internationale
gemeenschap stilaan greep krijgen op de ebola-epidemie,
wil de Belgische Ontwikkelingssamenwerking helpen met
de wederopbouw van het land. Ons land zal daarbij onder
meer het gezondheidssysteem versterken.

Zes middeninkomenslanden vormen niet langer een partnerland van
de gouvernementele samenwerking: Vietnam, Peru, Ecuador, Bolivia,
Algerije en Zuid-Afrika. Deze landen komen terecht in een exitprogramma van maximum vier jaar waarin de lopende interventies
van de gouvernementele samenwerking worden afgerond en andere
vormen van samenwerking worden voorbereid, onder meer met de
actoren van de niet-gouvernementele samenwerking zoals ngo's
en universiteiten.
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De volledige lijst van partnerlanden omvat: Benin, Burkina Faso,
Burundi, Democratische Republiek Congo, Guinee, Mali, Marokko,
Mozambique, Niger, Oeganda, Palestina, Rwanda, Senegal en Tanzania.

15 multilaterale partners
Naast de nieuwe lijst van partnerlanden werden ook de partnerorganisaties voor de multilaterale samenwerking beslist. Tot voor
kort telde de Belgische Ontwikkelingssamenwerking twintig multilaterale partnerorganisaties. Om versnippering tegen te gaan en
om de multilaterale en de gouvernementele samenwerking beter op
elkaar af te stemmen wordt hun aantal op vijftien gebracht.
De nieuwe lijst van partnerorganisaties omvat veertien organisaties
die ook op de huidige lijst staan. Zij werden weerhouden omdat hun
kerntaken nauw aansluiten bij de krachtlijnen van het Belgische
ontwikkelingsbeleid: landbouw en voedselzekerheid (FAO, CGIAR),
gezondheid (WHO, GFATM, UNAIDS), mensenrechten (OHCHR),
gender en vrouwenrechten (UN Women), kinderrechten (UNICEF),
goed bestuur en capaciteitsopbouw (UNDP), demografie en seksuele en reproductieve rechten (UNFPA), waardig werk (ILO), migratie
(IOM) en leefmilieu (UNEP).
Er komt één nieuwe organisatie bij: het Tax Policy and Administration
Topical Trust Fund (TPA TTF). Dit programma weerspiegelt het
belang van een correcte inning van belastingen voor de ontwikkeling van landen. Inclusieve economische groei, het tegengaan
van extreme armoede en het aanpakken van ongelijkheid zijn enkel
mogelijk bij een correcte inning van belastingen.
Vier humanitaire organisaties (ICRC, UNHCR, OCHA en WFP) zijn
via het KB van 19 april 2014 betreffende de humanitaire hulp
beschermd als humanitaire partnerorganisaties en hoeven niet langer
op de lijst van partnerorganisaties van de multilaterale samenwerking te worden opgenomen. Om ook UNRWA als partnerorganisatie voor de humanitaire hulp te verzekeren, wordt het
Koninklijk Besluit van 2014 betreffende de humanitaire hulp licht
aangepast.
Het UN Capital Development Fund (UNCDF) verdwijnt van de lijst
omdat het is ondergebracht bij UNDP. De bijdragen aan het UN
Volunteer Programme (UNV) worden afgebouwd en ook het International Fund for Agricultural Development (IFAD) werd niet langer
weerhouden als partnerorganisatie wegens de overlapping met twee
andere partnerorganisaties die landbouw en voedselzekerheid als
kernopdracht hebben.

Consensus smeden en bouwen aan vrede
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking onderschrijft
volledig de waarden en de doelstellingen uitgedrukt in het
VN-Handvest, de Universele Verklaring van de Rechten van
de Mens en de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling
die op 25 september 2015 in New York werd gelanceerd.
‘Consensus smeden, bouwen aan vrede’, zo luidt de Belgische ambitie op internationaal vlak en in het bijzonder in het
kader van de Verenigde Naties, waarvan België stichtend
lid is. Ons land zetelde al vijf keer in de Veiligheidsraad en
is opnieuw kandidaat voor een niet-permanente zetel voor
de periode 2019-2020.

Volledig in lijn met de SDG’s zal het Belgisch ontwikkelingsbeleid
inzetten op een sterkere rol van de lokale, private sector in ontwikkelingslanden. Daartoe heeft de Belgische Ontwikkelingssamenwerking een uitstekend instrument, namelijk de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO). We moeten
het kapitaal van BIO openstellen voor privé-investeerders die zich
niet uitsluitend focussen op financieel rendement maar die zich ook
bekommeren om de sociale impact en de impact op ontwikkeling
van de projecten waarin ze investeren.
De afgelopen 20 jaar is het Belgische ontwikkelingsbeleid de voeling
met de Belgische bedrijfswereld kwijt geraakt. Het is de bedoeling
om een aantal grote Belgische bedrijven samen te brengen in een
Ronde Tafel over Ontwikkeling. We kunnen immers leren van hun
ervaring en expertise. Ook Belgische bedrijven dragen bij tot handel
en investeringen in het Zuiden en tot economische groei en werkgelegenheid in onze partnerlanden. Meer dan in het verleden wil
de Belgische regering nagaan waar onze bedrijven toegevoegde
waarde kunnen creëren.

4 10
op de

Vandaag hebben vier op de tien mensen
toegang tot internet. Elke seconde komen
er zeven nieuwe gebruikers bij, wat neerkomt op een totaal van 600.000 per dag.
Meer dan de helft van de wereldbevolking
heeft een mobiele telefoon. In sommige
landen hebben de armen een gsm en toegang tot sociale media, terwijl ze echter
geen toegang hebben tot drinkbaar water.
Dat is de context waarin we vandaag werken. Toch moeten we de kansen die de
technologie biedt positief onthalen.

© Fairphone

Een grotere rol voor de private sector
in ontwikkelingslanden

Digitalisering als hefboom voor ontwikkeling
De digitale revolutie is vandaag één van de krachtigste motoren van
ontwikkeling. Dat besef begint ook te dagen in de internationale
ontwikkelingswereld. Tijdens de laatste Algemene Vergadering van
de VN was de rol van technologie voor ontwikkeling één van de
rode draden tijdens heel wat debatten in de marge van de top.
De Wereldbank zal haar World Development Report van 2016 volledig wijden aan de cruciale rol van technologie voor ontwikkeling.
Digitale Agenda en Ontwikkelingssamenwerking onderbrengen bij
één bevoegd minister leek voor velen in eigen land een jaar geleden
nog een exotische combinatie. Vandaag zorgt het ervoor dat België
internationaal in de voorhoede loopt.
Digitalisering creëert onnoemelijke kansen voor burgers, bedrijven
en overheden. België is vastbesloten om de nieuwe digitale kansen
te grijpen en zo bij te dragen aan de realisatie van de doelstellingen
inzake duurzame ontwikkeling. Zo slaagde de Belgische regering
er in 2015 in om de andere lidstaten van de Europese Unie te overtuigen van het belang van een uitgebreid programma van digitalisering voor ontwikkeling. In 2016 zal het programma gebruiksklaar
zijn. Het Belgisch ontwikkelingsbeleid zal dus, daar waar mogelijk,
numerieke technologieën en het gebruik van data integreren in
nieuwe samenwerkingsprogramma’s die afgesloten zullen worden in
2016. Dat geldt ook voor interventies die ons land zal ondersteunen.
Ontwikkeling moet op een slimme en transparante manier gebeuren.
Daarbij vormt het inzamelen en ter beschikking stellen van data een
cruciale uitdaging. België steunt daarom het mondiale partnerschap
voor data voor duurzame ontwikkeling alsook het International Aid
Transparency Initiative, dat er een onderdeel van vormt.
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2. Budgettaire uitdagingen
Begroting voor ontwikkelingssamenwerking
en ontwikkelingshulp in 2015
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 vluchtelingen 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 0,46% in 2014.
In 2015 vertegenwoordigde de totale Belgische ontwikkelingshulp ongeveer 0,42% van het BNI, een eind beneden de
individuele doelstelling van 0,51% voor de lidstaten van de EU-15.
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De begroting ontwikkelingssamenwerking 2015
In 2015 werd de begroting voor ontwikkelingssamenwerking vastgesteld op 1 223 miljoen EUR (vereffeningskredieten), als volgt
verdeeld:
Vereffeningskredieten
aangepaste begroting 2015

In
In
duizend EUR percentage

0. Bestaansmiddelen programma

3 729

0%

1. Landenprogramma’s

360 115

30%

2. Initiatieven civiele maatschappij

267 273

22%

3. Multilaterale samenwerking

394 398

32%

4. Private sector programma’s

47 357

4%

5. Humanitaire programma’s

150 000

12%

1 222 872

100%

Totaal

12%
4%

30%
Vereffeningskredieten aangepaste
begroting 2015

32%
22%

Stand van zaken binnen de Belgische Ontwikkelingssamenwerking

Omwille van de strenge maatregelen om het begrotingssaldo van
de overheid onder controle te houden, mocht de begroting voor
ontwikkelingssamenwerking in 2015 slechts ten belope van 84%
gerealiseerd worden: 1 023 miljoen EUR t.o.v. 1 239 miljoen
EUR in 2014.
Vereffeningskredieten
realisaties 2015
0. Bestaansmiddelen programma

In
In
duizend EUR percentage
1 683

0%

1. Landenprogramma’s

239 805

23%

2. Initiatieven civiele maatschappij

234 414

23%

3. Multilaterale samenwerking

355 672

35%

4. Private sector programma’s

42 233

4%

5. Humanitaire programma’s

149 489

15%

1 023 296

100%

Totaal

15%

23%

4%
Vereffeningskredieten realisaties
2015

35%

23%

De bedragen van de effectieve bestedingen bevinden zich in deel II.

In 2015 vertegenwoordigde de totale Belgische
ontwikkelingshulp ongeveer 0,42% van het BNI,
een eind beneden de individuele doelstelling
van 0,51% voor de lidstaten van de EU-15.
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3. Onze werking verder verbeteren
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking
krijgt goede punten van de OESO
Op 8 september stelde Erik Solheim, voorzitter van het Ontwikkelingscomité (DAC) van de OESO, de resultaten van de peer review
van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking voor. Het rapport is
het resultaat van een grondige doorlichting van de Belgische ontwikkelingsactoren. Solheim lichtte, samen met minister De Croo,
het rapport toe tijdens een persconferentie, wat resulteerde in uitgebreide berichtgeving in de nationale pers. Tijdens de presentatie
verwees Solheim eveneens naar het belang en de conclusies van
het OESO Development Co-operation Report 2015 dat de dag voordien verscheen. Hierin worden tien succesfactoren, noodzakelijk
voor doeltreffende samenwerkingsverbanden, beschreven. Beide
rapporten zullen ongetwijfeld een belangrijke bron van inspiratie
en informatie vormen voor het Belgisch beleid de komende jaren.
Uit de peer review blijkt duidelijk dat België op meerdere domeinen
grote vooruitgang heeft geboekt. Specifiek werd verwezen naar het
vruchtbare beleid inzake multilaterale samenwerking, de gerichtheid
op de minst ontwikkelde staten in Afrika, de sterke vooruitgang in
humanitaire hulp, de groeiende focus op resultaten en de grotere
aandacht voor beleidscoherentie in ontwikkelingsaangelegenheden.
Hoewel Solheim positief was over het geleverde werk van de afgelopen vijf jaar, gaf hij toch enkele aanbevelingen mee. Een verhoging
van het budget enerzijds, en een vereenvoudiging van procedures
alsook een duidelijker beleid m.b.t. de actoren van de civiele maatschappij anderzijds, zullen volgens de OESO de effectiviteit van het
Belgische ontwikkelingsbeleid nog verhogen.
www.oecd.org/belgium/peer-review-belgium.htm

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.
Drie transversale thema’s:
• Post 2015 – Het TST post-2015 heeft een belangrijke rol gespeeld in de Belgische standpuntbepaling voor de Agenda 2030.
Zo heeft het TST op verschillende niveaus gesprekken gevoerd
ter voorbereiding van de VN-Top ‘Financing for Development’ die
in juli in 2015 plaatsvond in Addis Abeba en de ‘Post-2015’-Top
van september in New York.
• EU-DAC – Dit TST ondersteunt de permanente vertegenwoordigingen bij de EU bij de OESO. 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 – Op 10/09/2015 heeft het Strategisch Comité beslist om het TST Mali-Niger te beëindigen, aangezien de meeste
doelstellingen werden bereikt. Het belangrijkste resultaat is de
oprichting van een interdepartementele overleggroep over de
Sahel. Daarnaast heeft het TST bijgedragen aan de reflectie
binnen DGD over een geïntegreerde landenbenadering en over
risicobeheer. Het team leverde ook input in de voorbereiding van
de Gemengde Commissie Mali.

Peer review

Interne controle

De peer review geldt internationaal als een van de belangrijkste evaluatiesystemen inzake ontwikkelingssamenwerking en beoordeelt de leden van de OESO-DAC op de
wijze waarop ze hun internationale engagementen nakomen
en moedigt hen aan om de beste praktijken van andere
leden over te nemen in hun eigen werking.

In augustus 2015 publiceerde het Rekenhof zijn auditrapport van
het intern controlesysteem van de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD). De audit begon in 2014
en ging na in welke mate de risico’s worden beheerst. Ook de
controleactiviteiten die verband houden met de subsidiëring van
de ngo’s werden onder de loep genomen. Het Rekenhof besluit dat
de vooruitgang die werd geboekt sinds de hervorming van 2012 in
de lijn ligt van een dynamiek die tot verbetering leidt, maar dat die
niet voldoende gestructureerd is.

De peer review is een intensief proces dat begon in juni
2014 en iets meer dan een jaar in beslag nam. Italië en
Finland traden op als examinatoren, Mexico nam deel als
observator. Samen met het OESO-DAC-secretariaat ontmoette deze groep alle Belgische ontwikkelingsactoren,
inclusief de Gemeenschappen en de Gewesten.
Om de Belgische Ontwikkelingssamenwerking op het terrein
te toetsen, brachten ze een terreinbezoek aan Rwanda, een
partnerland van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.
Op basis van een aantal vooropgestelde indicatoren, gaat
men onder meer in op de evolutie en hervormingen die
plaatsvonden sinds de voorgaande peer review (2010) en
op de wijze waarop aan de toenmalige aanbevelingen een
concreet gevolg werd gegeven.
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Transdirectionele teams

Daartoe heeft DGD een actieplan 2015-2017 opgesteld.
Het beslaat vier domeinen:
• integriteitsbeleid;
• opvolging, controle en evaluatie;
• processen en risico’s;
• kennisbeheer.
In 2015 werden al een aantal concrete stappen gezet. Zo werd een
project opgestart om de integriteit bij de actoren van de Belgische
Ontwikkelingssamenwerking nader op te volgen. Een uitgebreide
en meer geharmoniseerde handleiding voor de financiële controle
van subsidiedossiers kwam tot stand waarmee de nieuw opgerichte
dienst voor financiële controle aan de slag kon. Daarnaast werd ook

Stand van zaken binnen de Belgische Ontwikkelingssamenwerking

een visienota m.b.t. de evaluatie uitgewerkt en werd een matrix voor
de opvolging van de sectordoelstellingen van de gouvernementele
samenwerking gefinaliseerd. Een aantal processen werden beschreven waarbij ook de risicobepaling aan bod kwam. Ten slotte werd
belangrijke vooruitgang geboekt bij de uitwerking van een nieuwe
databank. Die zal het in de toekomst mogelijk maken om op een
meer efficiënte en gebruiksvriendelijke manier nuttige informatie te
delen en te leren uit ervaringen.

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
aanbevelingen te verstrekken, met als doel de toekomstige keuzen
en strategieën inzake ontwikkelingssamenwerking te verbeteren.
Moeizame weg naar gendergelijkheid
Eind maart 2015 stelde de Dienst Bijzondere Evaluatie haar doorlichting voor van de impact van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking op gendergelijkheid. Een problematiek waarmee zowel België
als ontwikkelingslanden mee te kampen hebben. De Belgische
Ontwikkelingssamenwerking zet zich actief in om haar partnerlanden
te helpen deze kloof te dichten.
De evaluatie leverde eerder ontgoochelende conclusies op. De partnerlanden hebben nog steeds af te rekenen met een grote kloof
tussen man en vrouw. Een gebrek aan bereidheid zou een van de
oorzaken zijn van het uitblijven van resultaten. Gendergelijkheid
wordt immers door meerdere verantwoordelijke overheden in de
partnerlanden nog steeds gezien als bijzaak. Er werden weliswaar
veel lovenswaardige initiatieven gestart, maar het meten van de
resultaten bleef uit of was ondergeschikt aan andere doelstellingen.
De evaluatoren vinden dat er meer engagement moet zijn vanwege
de hele organisatie, met inbegrip van allen die in ontwikkelingssamenwerking actief zijn. Zo zou gendergelijkheid altijd aan bod
moeten komen in de beleidsdialoog met de partnerlanden en met
indirecte actoren zoals ngo’s. Op dit moment gebeurt dat nog niet
systematisch. De focus mag ook niet enkel naar vrouwen uitgaan.
Mannen moeten meer betrokken worden bij interventies die gendergelijkheid willen bevorderen.
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking zal zich nog meer focaliseren op gendergelijkheid. De betrokkenheid van mannen en de
volledige toepassing van gendergelijkheid in de beleidsdialoog, zetten
meteen kracht bij woord. Ook is er sprake van enkele succesvolle
projecten, met name in sectoren als onderwijs en gezondheidszorg.
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking grijpt deze evaluatie aan
om een nieuwe genderstrategie op te stellen met bijkomend actieplan.

Nieuwe strategie gender
In 2015 herwerkte de Belgische Ontwikkelingssamenwerking haar
strategie inzake de integratie van de genderdimensie. De vorige
versie dateerde immers van 2002.
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking bevordert de gelijkheid
tussen mannen en vrouwen en ziet gendergelijkheid als een vast
onderdeel van haar dagelijks werk. Daarom draagt ze bij tot de
realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)
ten voordele van mannen én vrouwen. Bijzondere aandacht gaat
naar SDG5: Gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen
en meisjes bereiken.
Aanpak
De nieuwe strategie steunt op een driepuntenbenadering:
• mensenrechten,
• zowel specifieke acties rond gender als gender mainstreaming,
• aansluiten bij de nationale en lokale prioriteiten.

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.

Normatief kader
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking organiseert haar acties
in de context van de Agenda 2030 van de Verenigde Naties, het
Genderactieplan van de Europese Unie en het Belgische en internationale normatieve kader, met name via de wet op Ontwikkelingssamenwerking van 2013 en de wet op de gender mainstreaming
van 2007.
De focus ligt daarbij op vier prioriteiten:
• Onderwijs en besluitvorming.
• Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten.
• Voedselveiligheid, toegang tot natuurlijke hulpbronnen en economische empowerment.
• Bescherming van de rechten en strijd tegen geweld (in al haar
vormen) gebaseerd op geslacht, met bijzondere aandacht voor
de Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex (LGBTI).
http://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/Ontwikkelingssamenwerking/Multimediabibliotheek/Strategienota/
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Het Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid dooft uit

Financiële controle ANGS

Het Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid (BFVZ) is een financieringsinstrument dat de voedselzekerheid wil verbeteren van kwetsbare bevolkingsgroepen in gebieden met grote voedselonzekerheid
in Sub-Sahara Afrika. Het ontstond in 1983 op initiatief van het
federaal parlement, na de hongersnood in de Hoorn van Afrika, en
werd gefinancierd met winsten van de Nationale Loterij.

Vanuit de constante zorg voor verstandig gebruik van haar financiële
middelen en verantwoording aan de belanghebbenden, zoekt de
Belgische Ontwikkelingssamenwerking voortdurend naar oplossingen om haar werking te verbeteren. Na vaststelling van bepaalde
lacunes in de opvolging van de subsidies aan de niet-gouvernementele actoren (ANGS), werd beslist om over te gaan tot harmonisering
en actualisering van de toegepaste procedures. Zo werd op 1 juli
2014 een nieuwe dienst in het leven geroepen: de dienst 'Opvolging
van subsidies aan niet-gouvernementele actoren' moet waken over
het beheer van procedure, planning, implementatie en controle van
de subsidieverstrekking aan de niet-gouvernementele actoren van
de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Op 22 oktober 2015
werd door de minister een procedurehandleiding goedgekeurd die
de taken en verantwoordelijkheden van de controleurs en dossierbeheerders beschrijft.

Het fonds heeft in zijn 33-jarig bestaan zijn rol met verve vervuld:
het heeft meer dan 600 miljoen EUR geïnvesteerd in rurale, voedselonzekere streken en werkte samen met tientallen ngo’s, multilaterale
organisaties alsook de Belgische Technische Coöperatie (BTC).
Om meer synergie en complementariteit tussen de diverse modaliteiten van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking te creëren,
drukte minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo
halfweg 2015 zijn wens uit het fonds te laten uitdoven. Na meervoudig overleg met de Werkgroep BFVZ in het parlement schaarde
een meerderheid zich achter die wens. Eind 2016 zal het BFVZ
ophouden te bestaan.

© CTB/Josiane Droeghag

Op vraag van de Werkgroep gaf de minister echter enkele garanties.
Zo worden alle lopende projecten en programma’s van het fonds
verder uitgevoerd. Het thema voedselzekerheid zal voortaan via
een geïntegreerde aanpak deel uitmaken van de globale Belgische
Ontwikkelingssamenwerking. Bovendien blijft voedselzekerheid een
prioriteit van de samenwerking in de partnerlanden. De kernelementen en de methodologie van het BFVZ zullen worden opgenomen
in de nieuwe strategienota landbouw en voedselzekerheid. Ook zou
de regering de middelen van de Nationale Loterij voor het BFVZ
vrijwaren voor voedselzekerheid.

Doel: alle ANGS een gelijkwaardige (geharmoniseerde) behandeling
garanderen bij de financiële controle. Gelijkwaardig betekent echter
niet identiek. Bij de nieuwe aanpak staat het risiconiveau centraal.
Dat impliceert dat de inspanningen bij de financiële controle nog
meer zullen focussen op de interventies waarvoor het risico op afwijkingen in de financiële rapportering als hoog wordt beschouwd.
Het risiconiveau wordt geraamd op basis van parameters die de
kwaliteit van het financiële beheer eigen aan de organisatie in kwestie, het volume van de toelage, en de complexiteit van de interventie
weerspiegelen. De handleiding beschrijft nog een andere essentiële
as, namelijk prioriteit geven aan het leerproces. Elke financiële
controle moet het mogelijk maken om lessen te trekken, waarvan
de toepassing bij de volgende controle zorgt voor een geleidelijke
verbetering van het financiële beheer van de organisatie en van de
kwaliteit van haar rapportering.
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B. Beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling
Beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling (ook wel Policy Coherence for Development) is het proces waarbij
andere beleidsdomeinen – denk aan migratie of financiën – de ontwikkelingsdoelstellingen van de regering trachten
te ondersteunen en eventuele incoherenties waar mogelijk worden aangepakt. Het concept vond ingang in de
wet betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking van 19 maart 2013 en gaf aanleiding tot een politiek
engagement van zowel de federale als gefedereerde regeringen.

Essentieel belang
Het universele karakter van de nieuwe Agenda 2030 onderstreept
het belang van een coherent beleid en stelt het besef op scherp
dat ook binnenlands beleid een grote impact kan hebben op de
zogenaamde mondiale publieke goederen. Typische voorbeelden
daarvan zijn de systematische afbouw van exportsubsidies voor
landbouwproducten die oneerlijke concurrentie in de hand werkten voor landbouwers in het Zuiden. Of de gelijkaardige negatieve
effecten die een – nochtans goedbedoelde – maatregel zoals de
richtlijn omtrent biobrandstoffen initieel had en aanleiding gaf tot
een herziening.
Anderzijds kan ontwikkelingssamenwerking in isolatie van andere
overheidsdomeinen nooit de verhoopte resultaten opleveren.
Zo vormt een stabiele Sahelregio niet alleen een prioriteit voor het
huidige veiligheidsbeleid, maar tevens een noodzakelijke voorwaarde
voor ontwikkeling. Een coherente aanpak betekent daarom ook het
versterken van synergiën tussen domeinen.
Analoog aan de prioritaire domeinen van de Europese Commissie
in deze context, wil de Belgische Ontwikkelingssamenwerking zich
focussen op migratie, handel en financiën, vrede en veiligheid,
voedselzekerheid en klimaat.

Instrumenten
De Interdepartementale Commissie brengt de verschillende
instellingen rond de tafel om de regering bij te staan met aanbevelingen, te sensibiliseren en een dynamiserende rol te spelen in
de voorbereiding en opvolging van de Europese en internationale
instanties inzake beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling.

De onafhankelijke Adviesraad omvat de ngo-koepelorganisaties,
vertegenwoordigers van de academische wereld en vakbondsorganisaties. Doel: een onafhankelijke inbreng leveren in de vorm
van adviezen die worden geformuleerd aan de minister voor Ontwikkelingssamenwerking en/of de bevoegde minister voor een specifiek
domein.
Bovendien verplicht de wetgever sinds 1 januari 2014 om elk reglementeringsontwerp voor de ministerraad te onderwerpen aan een
regelgevingsimpactanalyse 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.
Beleidscoherentie is uiteraard geen volledig nieuw gegeven dat zich
beperkt tot bovenstaande instrumenten. Op vlak van beleidscoördinatie inzake Europese en multilaterale aangelegenheden zijn de
zogeheten DGE- en CoorMulti-platformen al geruime tijd ingeburgerd. Daarnaast wordt de geografische coördinatie van prioritaire
regio’s van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking verzekerd
door overlegorganen zoals de ‘Black and White’ en ‘Sahel’ voor
Centraal- en Noord-Afrika, respectievelijk.

Consolidatie
In 2015 werden de instrumenten voor beleidscoherentie in
stelling gebracht. De OESO Peer Review prees de Belgische
Ontwikkelingssamenwerking voor het politieke engagement
en de legale verankering ervan, maar wees tegelijk op de wat
achterophinkende operationalisering van de instrumenten.
Eind 2015 is de consolidatie een feit:
• Een cel voor beleidscoherentie werd opgericht in de
schoot van de thematische directie (D2) van DGD.
• De vertegenwoordigers van DGD, de 16 federale overheidsdiensten en gefedereerde entiteiten werden in juli door de
Ministerraad officieel benoemd om te zetelen in de Inter-

departementale Commissie, die voor de eerste maal kon
vergaderen in oktober (cf. publicatie B.S. 2015/015104
31 juli 2015).
• Een opleidingsdag voor de leden van de Interdepartementale Commissie, georganiseerd door DGD in samenwerking met het European Centre for Development Policy
Management.
• De onafhankelijke Adviesraad inzake beleidscoherentie
startte zijn werkzaamheden en bracht intussen een eerste
advies uit inzake het Europese handelsbeleid.
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C. Thematische benaderingen
Ook in 2015 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. Mensenrechten centraal
Mensenrechten in de Belgische
Ontwikkelingssamenwerking
Minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo
geeft mensenrechten een centrale plaats binnen het beleid van de
Belgische Ontwikkelingssamenwerking. België meent 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.
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.
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.

172

In 2015 werd ons land door de Algemene
Vergadering van de Verenigde Naties
verkozen tot niet-permanent lid van de
Mensenrechtenraad voor de periode 20162018. België kreeg in totaal 172 stemmen
in de Algemene Vergadering achter zich.
Dat goede resultaat weerspiegelt het
internationale vertrouwen in de expertise
en ervaring van de Belgische diplomatie in
de VN en daarbuiten.
België zal tijdens zijn driejarig mandaat in
Genève blijven inzetten op dossiers zoals de
strijd tegen straffeloosheid, de afschaffing
van de doodstraf, de vrouwen- en kinderrechten en het recht op vrije meningsuiting.
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Global Partnership for Education
Negen op tien kinderen wereldwijd gaan vandaag naar school.
Toch is er vandaag nog steeds een groep kinderen die nog nooit
een klaslokaal van binnenuit hebben gezien en ook de kwaliteit van
onderwijs laat in heel wat plaatsen helaas nog te wensen over.
Het belang van toegang tot onderwijs kan niet genoeg benadrukt
worden. Onderwijs vormt een sleutelelement voor ontwikkeling en een hefboom voor mensenrechten, democratisering
en inclusieve economische groei. Zo kunnen meisjes die de kans
krijgen naar school te gaan betere keuzes maken over de grootte
van hun gezin. Ook zullen hun kinderen gezonder en beter opgeleid
zijn. Onderwijs legt zo een stevige basis voor ontwikkeling met een
effect over generaties heen.
Alle kinderen toegang geven tot basisonderwijs was een van de
Millenniumdoelstellingen. De voorbije jaren is heel wat vooruitgang
geboekt, zeker in Azië en Latijns-Amerika. Toch werd de doelstelling
niet overal gehaald. Nog steeds gaan 58 miljoen kinderen niet
naar school. Vooral in Sub-Saharaans Afrika, dat heel wat fragiele
staten telt, ligt de situatie nog steeds bijzonder moeilijk.
Daarom herbevestigde België zijn engagement tegenover het Global Partnership for Education. De voorbije drie jaar ondersteunde
ons land het Global Partnership for Education met 27 miljoen EUR.
België wil een belangrijke rol wil blijven spelen in het Global Partnership for Education en is bereid om ook de volgende jaren in
Burundi de supervisie en de coördinatie voor het Global Partnership
for Education op zich te blijven nemen.

Global Partnership for Education
Wat?
Een multilateraal financieringsmechanisme voor basisen secundair onderwijs binnen de Wereldbank Groep.
Het verenigt meer dan 50 ontwikkelingslanden en meer
dan 30 bilaterale, regionale en internationale instellingen.

Doel?
Technische en financiële ondersteuning bieden aan partnerlanden zodat zij hun nationale onderwijsstrategieën kunnen
uitvoeren.

Kinderen beschermen in gewapende conflicten

© UNAMID/Gonzalez Farran

In juni 2015 kende België 4,5 miljoen EUR toe voor de ‘Bescherming
van Kinderrechten bij Gewapende Conflicten’, een initiatief van
de VN-Veiligheidsraad uitgevoerd door UNICEF. Daardoor zal ons
land bijdragen aan de bescherming van kinderen in de CentraalAfrikaanse Republiek, DR Congo, Mali, Nigeria, Palestina, ZuidSoedan, Syrië en Irak. Datzelfde UNICEF-programma kreeg de
voorbije jaren ook al 3,9 miljoen EUR (2010-2011) en 2,7 miljoen
EUR (2013-2014).

Vandaag leven naar schatting zo’n 230 miljoen kinderen in gebieden getroffen door gewelddadige conflicten. Ze beleven er de ergste gruwel. Volgens de minister van Ontwikkelingssamenwerking
Alexander De Croo zijn kinderen in een conflict altijd de zwakste
partij. ‘Denk aan de ontvoeringen van tientallen meisjes door Boko
Haram, de verkrachtingen van tienermeisjes door Islamitische Staat of
het ronselen van kindsoldaten in Centraal-Afrika. Het misbruik wordt
steeds afschuwelijker. Als kinderen deze gruwel al overleven, zijn ze
voor de rest van hun leven gebrandmerkt. Het is belangrijk dat er zo
snel mogelijk een einde komt aan deze wandaden.’
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2. Sociale bescherming voor iedereen
75% van wereldbevolking heeft geen toegang tot sociale bescherming. Deze mensen komen in levensgrote problemen bij de minste
tegenslag. Hoog tijd dus om daar iets aan te doen en ook in ontwikkelingslanden sociale bescherming uit te bouwen. Dat is de centrale
boodschap van de nieuwe campagne van CNCD-11.11.11. Sociale
bescherming voor iedereen is immers haalbaar én betaalbaar.
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking zet zich in om sociale
bescherming te promoten als een efficiënt middel om armoede te
bestrijden en ongelijkheden billijker te maken. Overigens ijverde ons
land ervoor om sociale bescherming op te nemen in de tekst van de
recentelijk bekrachtigde duurzame ontwikkelingsdoelen.

Sociale bescherming verwijst naar elke vorm van
beleid dat risico’s, kwetsbaarheid, ongelijkheid en
armoede aanpakt via systemen van transferten
(in geld of natura/diensten) aan de bevolking.
Het heeft dus als doel mensen te beschermen tegen
de risico’s die hen in de armoede kunnen drijven of
houden, en dit door hen in staat te stellen te genieten
van basisbescherming, –zorgen en -diensten en
de sociale en economische barrières op te heffen
die de toegang tot deze bescherming verhinderen.

State of Food and Agriculture 2015

Zeker in lage- en middeninkomenslanden verdienen de armen vooral
de kost in de landbouw. Gerichte steun kan dus zowel de landbouwproductiviteit als het inkomen van de armen verhogen. Vandaag al
ontvangen 2,1 miljard mensen in 145 ontwikkelingslanden één of
andere vorm van sociale bescherming, jammer genoeg het minst
in gebieden met de meeste armoede. In 2013 heeft sociale bescherming 150 miljoen mensen uit de extreme armoede getild, een
bewijs dat het werkt.
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In haar rapport State of Food and Agriculture 2015 breekt de
VN-organisatie voor Voedsel en Landbouw (FAO) een lans voor
sociale bescherming.
FAO stelt vast dat ondanks 15 jaar Millenniumdoelen nog steeds
enorm veel mensen in armoede leven: bijna 1 miljard is extreem arm
en 1 miljard is arm. Ze leven vooral op het platteland in Sub-SaharaAfrika en Zuid-Azië. Zelfs een groeiende economie kan de armen
moeilijk bereiken. Ze zitten nu eenmaal vast in vicieuze cirkels: van
ondervoeding, slechte gezondheid, lage productiviteit, gebrekkig
onderwijs. Daarom hebben de armen en kwetsbaren een duwtje in
de rug nodig en sociale bescherming kan hen dat bieden. Dat omvat
onder meer transfers in cash (onvoorwaardelijk of voorwaardelijk,
zoals gelinkt met gezondheidscontrole of school volgen) of in
natura (gratis eten op school...) en programma’s met gegarandeerde
werkgelegenheid.

Thematische benaderingen

3. Inclusieve, rechtvaardige en duurzame groei stimuleren
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.

Ontwikkelingsfinanciering
Op 16 juli 2015 keurden de VN-lidstaten in Addis Abeba de Addis
Abeba Action Agenda goed. De bereikte consensus biedt een reeks
kapstokken om de financiering van ontwikkeling in de toekomst
verder uit te werken.

Ondanks het moeizame debat vielen er toch een aantal interessante
tendensen te onderscheiden waarover wel eensgezindheid heerst:
• Ontwikkelingshulp volstaat niet om ontwikkeling te financieren.
Jaarlijks is er immers een tekort van 2500 miljard dollar (5000
à 7000 miljard dollar is nodig). Andere bronnen worden steeds
belangrijker: remittances, buitenlandse en binnenlandse investeringen, belastingen...
• Overheden in ontwikkelingslanden moeten steeds meer en steeds
beter hun eigen belastingen innen en deze goed besteden.
• Officiële ontwikkelingshulp wordt bij voorkeur ingezet in landen
met weinig toegang tot andere bronnen van ontwikkelingsfinanciering, met name in de minst ontwikkelde landen en de fragiele
staten.
• De strijd tegen “onrechtmatige geldstromen” (onder meer via
multinationals) moet opgevoerd worden, onder andere door de
safe havens te beteugelen.
• De private sector speelt een voorname rol.
• Technologietransfer en innovatie zijn belangrijk, maar de minst
ontwikkelde landen hebben nog onvoldoende toegang.
• Regeringen verbinden zich ertoe systemen voor sociale bescherming op te zetten, zodat niemand achterblijft.
Addis Abeba Action Agenda www.un.org/ga/search/view_
doc.asp?symbol=A/CONF.227/L.1

Drie dagen lang debatteerden staatshoofden, ministers en ambtenaren uit alle lidstaten van de VN over hoe ontwikkeling het best
gefinancierd wordt. Voor ons land was onder meer minister van
Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo aanwezig.
Het proces verliep niet van een leien dakje. Twistappel was vooral
de samenwerking in fiscale aangelegenheden. De groep van ontwikkelingslanden (G77) pleitte namelijk voor een nieuw VN-comité
voor belastingen, waarin alle lidstaten aanbevelingen maken over
samenwerking in belastingkwesties. Tot nu toe gaat de aanzet voor
samenwerking vooral uit van de G20 en de OESO (Organisatie voor
Economische Samenwerking en Ontwikkeling). De rijke landen
zagen echter geen meerwaarde in de oprichting van een nieuw
orgaan. Uiteindelijk kwam men tot een compromis: het bestaande
VN-expertencomité wordt opgewaardeerd. Dat moet zorgen voor
een evenwichtiger verspreiding van de regionale vertegenwoordiging
en een diversificatie van de belastingsystemen (op arbeid, invoer,
consumptie...).
De G77 blijft strijdvaardig en wil op de twee komende belangrijke
toppen een resem punten op tafel leggen. Zo wil ze tijdens de
onderhandelingen over de nieuwe ontwikkelingsdoelen opnieuw
ingaan op onder andere (1) een kalender voor het engagement om
0,7% van het BNI te besteden aan ontwikkelingshulp, (2) de eis dat
klimaatfinanciering bovenop ontwikkelingsgeld komt en (3) een
nieuw VN-comité voor belastingen. Op de klimaattop wil ze de
subsidies voor fossiele brandstoffen bespreken.

Belgische agenda
België trok met volgende punten naar Addis Abeba: aandacht voor de minst ontwikkelde landen en fragiele staten,
het belang van digitalisering en open data als hefboom voor
ontwikkeling, het belang van waardig werk voor de realisatie
van de agenda voor duurzame ontwikkeling en het door het
Belgisch parlement gestemde initiatief inzake de strijd tegen
aasgierfondsen.
De Belgische interventie tijdens de plenaire sessie focuste
op de rol van de lokale private sector – in het bijzonder
KMO’s en het belang van het vergroten van de eigen
nationale middelen (‘domestic resource mobilisation’) en
de versterking van de belastingscapaciteiten van ontwikkelingslanden met onder meer de Belgische toetreding tot
het Addis Tax Initiative.
Ook organiseerde België in het kader van de VN-top een
side event ODA and fragile environments.
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4. Landbouw en voedselzekerheid versterken
Internationaal Jaar van de Bodem
Mensen denken al te vaak dat de bodem onuitputtelijk is. En toch is
duurzaam bodembeheer van essentieel belang voor de gezondheid
van de ecosystemen, voor de voedselzekerheid en vooral voor het
menselijk leven.
Onder leiding van de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO)
hebben de Verenigde Naties 2015 uitgeroepen tot Internationaal
Jaar van de Bodem. Een jaar om het grote publiek bewust te maken
van het belang dat de bodem heeft voor de mensheid. Volgens José
Graziano da Silva, directeur-generaal van de FAO, is er in 33% van
de gevallen sprake van bodemdegradatie als gevolg van de demografische druk. De VN wil op alle niveaus (mondiaal, regionaal en
internationaal) de toestand van de bodem controleren en ijvert voor
een gezamenlijke database over de bodem.

In samenwerking met de Belgische Ontwikkelingssamenwerking
voert VLIR-UOS bodemonderzoeksprojecten in Ethiopië en realiseert
BTC in Marokko projecten ter preventie van bodemverzilting.
www.fao.org/soils-2015/en/

Honger en armoede
Vandaag lijden wereldwijd 795 miljoen mensen honger. Honger en
ondervoeding vormen het grootste mondiale gezondheidsrisico –
groter dan aids, malaria en tuberculose samen. Toch is er genoeg
eten om iedereen te voeden. België engageert zich in de mondiale
strijd tegen honger. Zo steunt de Belgische Ontwikkelingssamenwerking familiale landbouw in haar partnerlanden om bij te dragen
tot een duurzamere economische groei. Bovendien is ons land is
één van de belangrijkste donoren van internationale organisaties
voor landbouw en voedselzekerheid (FAO, IFAD, WFP en CGIAR).
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de bodems zijn matig tot sterk gedegradeerd door erosie, verzuring, verzilting, compactering,
% van
chemische bevuiling en verlies van voedingselementen.

95

%

van ons voedsel
wordt rechtstreeks
of onrechtstreeks
op bodems
geproduceerd.

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

130
40%

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

± 135

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

toenemen, in ontwikkelingslanden met bijna

100%

MILJOEN
hectare landbouwland
verloren, alleen al
door erosie.

MILJOEN

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

70%
10

1,386

MILJOEN DOLLAR)

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

Jaarlijks gaat meer dan

In 2008 was er

Door gedegradeerd land te
herstellen kan men jaarlijks tot

1,5

MILJARD

mensen, vooral arme
boeren, leven op
gedegradeerd land.

3

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

30%

van de jaarlijkse CO2 -uitstoot
door fossiele brandstoffen.

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

© DGD/Mia Van Aken

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.

Meer aandacht voor seksuele
en reproductieve rechten
Tijdens het hele proces naar de Duurzame Ontwikkelingsdoelen
pleitte België voor voldoende aandacht voor mensenrechten, en
seksuele en reproductieve rechten in het bijzonder. Discriminaties
op basis van geslacht en seksuele geaardheid hypothekeren
immers het respect voor mensenrechten en menselijke ontwikkeling.
Er moet een einde gemaakt worden aan al deze vormen van ongelijke behandeling. Elke vrouw moet in vrijheid haar verantwoordelijkheid kunnen opnemen voor haar eigen seksuele en reproductieve
gezondheid. Cruciaal hierbij zijn de onderwijskansen voor meisjes:
geschoolde vrouwen staan steviger in hun schoenen en hebben
gezondere en betere opgeleide kinderen. Maar ook een vrije toegang tot contraceptiva zorgt voor minder tienerzwangerschappen
en lagere moedersterfte.
Tegelijk mogen we niet blind zijn voor praktijken als kindhuwelijken,
genitale verminking en geweld tegen holebi’s. Ook holebirechten
bevorderen de seksuele gezondheid. België was het tweede land
ter wereld om het huwelijk open te stellen voor holebikoppels en
hecht groot belang aan het respecteren van de rechten van seksuele
minderheden. Toch heerst er in heel wat landen een gebrek aan
respect voor de rechten van seksuele minderheden. Dat vormt onder
meer een belangrijke hinderpaal voor de preventie en behandeling
van hiv en andere seksuele aandoeningen.

Adviesraad Gender en Ontwikkeling
De Adviesraad Gender en Ontwikkeling werd opgericht bij Koninklijk
Besluit om bij te dragen aan de beslissingen van de minister voor
Ontwikkelingssamenwerking en de Federale regering met betrekking
tot gender en ontwikkeling. De Adviesraad zal de ministers adviseren
en bijdragen aan een betere integratie van gender in het Belgische
ontwikkelingsbeleid en de standpunten die ons land inneemt op het
internationale niveau. De adviesraad brengt de expertise samen van
de Nederlands- en Franstalige academische wereld, de Vrouwenraden, ngo's en het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en
Mannen.

Committee on Population and Development
In 2015 was België voorzitter van het Committee on
Population and Development (CPD), de VN-vergadering die
zich buigt over het belang van bevolkingsevoluties voor ontwikkeling. Het voorzitterschap van de CPD kwam op een
bijzonder moment: eind september hebben de 193 landen
van de Verenigde Naties namelijk de nieuwe Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen goedgekeurd. Die nieuwe doelstellingen zullen de volgende 15 jaar de wereldwijde ontwikkelingsagenda sturen, net zoals de Millenniumdoelstellingen
dat sinds 2000 deden.
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70% van de 1,2 miljard
mensen die in armoede
leven, zijn vrouwen.

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

In bepaalde plattelandsregio’s in India zijn er ongeveer 400 mannen voor 100 vrouwen. De oorzaken
zijn : selectieve abortus, selectieve kindermoord
(toegeschreven aan doodgeboren baby’s), selectieve
kinderverwaarlozing (jongens worden beter verzorgd).

125.000.000
Vandaag zouden meer dan 125 miljoen vrouwen in
Afrika en het Midden-Oosten genitaal verminkt zijn.

Ongeveer 290.000 toekomstige moeders sterven elk jaar
tijdens of kort na de bevalling.
Dagelijks sterven 800 vrouwen
aan vermijdbare zwangerschapsof bevallingscomplicaties.

Drie kwart van
de ontheemden
zijn vrouwen en
kinderen.

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

Thematische benaderingen

6. Bescherming leefmilieu
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking waakt erover om het leefmilieu en de natuurlijke hulpbronnen te
beschermen en te strijden tegen de klimaatverandering, droogte en wereldwijde ontbossing.

Droogte jaagt mensen op de vlucht
Droge gebieden maken 40% uit van het totale landoppervlakte en
herbergen 2,4 miljard mensen. Toch komt een meerderheid van alle
huidige vluchtelingen uit droge gebieden. Droogte en landdegradatie
vormen dus een belangrijke factor die mensen op de vlucht doet
slaan.
Dat is een van de vaststellingen van de 12de Conferentie van de
VN-Conventie tegen Woestijnvorming in Ankara (Turkije) in oktober
2015. Ook bij het conflict in Syrië speelde droogte een voorname
rol. Tegen 2030 kunnen 135 miljoen mensen voor droogte op de
vlucht slaan.
Bodemzorg biedt ook een oplossing voor honger en klimaatverandering. Als alle bodems ten minste 4 promille koolstof zouden
opslaan, kan een groot deel van het momenteel uitgestoten koolstof
opgevangen worden. Meteen komen de Parijse klimaatdoelstellingen
dichter bij: temperatuurstijging met niet meer dan 2°C.

Om dat te bereiken moet jaarlijks 12 miljoen hectare gedegradeerd
land (4 keer België) opnieuw in gebruik genomen worden. Kostprijs
bedraagt 250 à 300 dollar/hectare of 3 à 3,6 miljard dollar. Relatief
bescheiden in vergelijking met het geschatte kostenplaatje van alle
SDG’s: 3500 à 5000 miljard dollar. Meer organische koolstof in de
bodem leidt bovendien tot een hogere voedselproductie. Ook de
biodiversiteit vaart wel door landherstel.
Kortom, al is SDG 15.3 (‘bestrijd woestijnvorming, herstel gedegradeerd land en bodem...’) maar een van de 169 doelwitten van de
SDG’s, het heeft wel een cruciale impact.
www.unccd.int

België is al sinds 30 juni 1997 lid van de United Nations
Convention to Combat Desertification (UNCCD). Ons land
besteedde in 2013 2,5% van zijn officiële ontwikkelingshulp aan de strijd tegen woestijnvorming, landdegradatie
en droogte; het is daarmee de grootste donor bij deze
conventie. In absolute cijfers staat België met 132,6 miljoen
USD op de 7de plaats.

© DGD/Thomas Hiergens

In de leefmilieustrategienota van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking is duurzaam land- en bodemgebruik
opgenomen als een van de prioritaire aandachtspunten bij
milieuondersteuning in de partnerlanden.
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COP21 Parijs
Op 12 december 2015 schaarden alle 193 lidstaten van de VN zich
in Parijs achter een ambitieus klimaatakkoord. Het zogenaamde
Paris agreement is het allereerste universele, wettelijk bindend
klimaatakkoord. Anders dan bij het Kyoto Protocol voorziet het
klimaatdoelstellingen voor alle landen.
Het verdrag, dat in voege zal treden in 2020, heeft een drievoudige
doelstelling:
• De opwarming van de aarde beperken tot ruim onder 2°C in
vergelijking met het pre-industriële niveau. Als het enigszins kan
zelfs tot 1,5°C.
• De capaciteit van de landen verhogen om zich aan te passen
aan de impact van de klimaatverandering. Streven naar klimaatweerbare landen met een lage uitstoot van broeikasgassen.
• Investeringen nastreven om deze doelstellingen te verwezenlijken.
Het akkoord kan een serieuze impact hebben. Zo kan het een mentaliteitswijziging teweeg brengen, niet alleen bij overheden maar
ook bij bedrijven en burgers. Hoewel het akkoord geen ban legt
op gebruik van fossiele brandstoffen, zal het akkoord toch tot een
versnelde doorbraak van hernieuwbare energie leiden. Op basis
van de huidige nationale bijdragen zal het aandeel van hernieuwbare
energie op zijn minst verdubbelen en mogelijk verdrievoudigen tegen
2030. Ook zal duurzaamheid en milieuvriendelijkheid steeds
centraler komen te staan bij productie en consumptie. Zelfs landen
als China, de grootste vervuiler ter wereld, verbranden al minder
steenkool en zetten in op groene energie.
Toch is een blijvende aandacht voor de klimaat- en milieuproblematiek noodzakelijk en daarbij kan de civiele samenleving zeker een
rol spelen. Zelfs bij een opwarming met 1,5°C zullen we kampen met
overstromingen en grote droogte. Maar de gevolgen van een opwarming met meer dan 2°C gaan veel verder: zo zullen de ijskappen
volledig smelten en dat zorgt voor een enorme stijging van de zeespiegel op termijn. Vandaag al leven we met een opwarming van
1°C. Voor ontwikkelingslanden komt het erop aan klimaatacties te
ondernemen die terzelfdertijd de levensomstandigheden verbeteren.
Zo zorgen een gezonde bodem en het herstel van gedegradeerd
land zowel voor koolstofopslag als voor verhoogde voedselproductie.

© Xavl

België wordt sterk gewaardeerd voor zijn actieve bijdrage aan de klimaatonderhandelingen. Zo is ons land
ruim vertegenwoordigd in alle expertgroepen en overlegorganen die het klimaatstandpunt van de EU uitstippelen.
De Belgische delegatie op de klimaattoppen bestaat uit
een vaste kern van een 15-tal mensen die continu present
zijn. Daarnaast krijgen ook de vertegenwoordigers van de
civiele samenleving een officiële badge.
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Hoe steunt de Belgische
Ontwikkelingssamenwerking
de strijd tegen de klimaatverandering?

466
miljoen EUR
in 2014

52
miljoen EUR

376
miljoen EUR

Multilaterale klimaatfondsen
(Global Climate Fund,
Least Developing
Countries Fund)

Multilaterale organisaties
(ontwikkelingsbanken, UNEP,
UNDP, Global Environment
Facility…)

38
miljoen EUR
BTC, ngo’s,
universiteiten…

Landbouw

Energie

Sensibilisering

Bosbouw

Leefmilieu

Bestuur

Water

Humanitaire hulp

Onderwijs

Gezondheid

Transport

Visserij
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Biodiversiteit en ontwikkelingssamenwerking

Biodiversiteit is essentieel voor duurzame ontwikkeling. Het verlies
ervan vormt een bedreiging voor de toekomst van de mensheid.
Ze levert immers basisdiensten zoals voedsel, water, bodem,
klimaat, gezondheid, enz. Bovendien biedt zij een enorm potentieel
voor ontwikkeling dat nog niet is aangeboord.
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Twee projecten, gefinancierd door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, illustreren hoe een betere kennis van biodiversiteit
bijdraagt aan de verbetering van het welzijn en de menselijke ontwikkeling. Zo toonde een taxonomische studie over termieten in
Benin aan welke variëteiten van zoete aardappelen er per regio het
meest weerbaar zijn tegen aanvallen van termieten.
Ook maakte een wetenschappelijke analyse van de levenscyclus van
eetbare rupsen in DR Congo gebruik van lokale, traditionele kennis.
De studie hielp de lokale bevolking om beter de planten te identificeren die absoluut beschermd moeten worden om toekomstige
oogsten van die rupsen als essentiële proteïnebron te waarborgen.
http://cebios.naturalsciences.be

© IRD/Hubert de Foresta

Eind november 2015 organiseerde het Koninklijk Belgisch Instituut
voor Natuurwetenschappen (KBIN) het colloquium ‘Biodiversiteit
en ontwikkeling- werelderfgoed’ in het kader van haar programma
CEBioS (Building capacities for biodiversity and development).
Dat programma wordt gefinancierd door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

Thematische benaderingen

KLIMOS

Partnerships for a green economy

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking werkt samen met
verschillende interuniversitaire platformen en maakt gebruik van hun
expertise en deskundigheid op specifieke domeinen. In een eerste
periode onderzocht KLIMOS het verband tussen klimaatverandering
en ontwikkelingssamenwerking. Het platform kon worden uitgebreid
en werkt nu rond 4 brede onderzoeksstromen binnen het domein
milieuduurzaamheid:

Op 3 juni 2015 vond een bilateraal overleg plaats tussen de Belgische
Ontwikkelingssamenwerking en het Milieuprogramma van de
Verenigde Naties (UNEP). Tevens een ideale gelegenheid voor een
lunchdebat over Partnerships for a Green Economy, in samenwerking
met de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling.

• duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen;
• duurzame energie en infrastructuur;
• beleid voor milieu en duurzaamheid;
• opvolging en evaluatie van milieuduurzaamheid.
Naast onderzoek verleent KLIMOS ook wetenschappelijke ondersteuning aan de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.
Een aantal highlights van de activiteiten van KLIMOS in 2015:
• 8-10 juni – KULeuven: internationale workshop rond het belang
van de watercyclus in de klimaatverandering. Een policy brief ter
zake werd voorgesteld tijdens de COP21 in Parijs (in samenwerking met We Forest).
• 16-17 november: (samen met CeBIOS) training voor het personeel
van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking rond ecosystemen
en biodiversiteit. Het ontwikkelde trainingsmateriaal zal gebruikt
worden in vormingsessies in het Zuiden in de loop van 2016
en 2017.
• 3 klimaatseminaries in de aanloop naar de COP21.
• verscheidene publicaties en working papers
https://ees.kuleuven.be/klimos/publications/
• 3 goedgekeurde projectvoorstellen: één rond waterbeheer en
stedelijke ontwikkeling in Vietnam; een vervolgstudie over de drijvende factoren van ontbossing in DR Congo; CO2 -compensatie
in het dorre Tigray (Ethiopië): herbebossing en het gebruik van
energiezuinige houtstoofjes stimuleren.

Een groene economie is – eenvoudig gesteld – koolstofarm,
hulpbronefficiënt en sociaal inclusief. Een groene economie
leidt tot meer menselijk welzijn en sociale gelijkheid en reduceert daarbij milieurisico’s en ecologische schaarste. Het
belangt iedereen dus aan en iedereen wordt er beter van.
UNEP toont aan welke baten investeringen in groene maatregelen opleveren voor de economie, armoedebestrijding,
jobcreatie, gezondheid en uiteraard ook het milieu. Wat kan
een overheid doen? Investeringen in hernieuwbare energie en duurzame consumptie en productie stimuleren door
passende regelgeving en fiscale hervormingen. Een concrete maatregel is het afbouwen van subsidies voor fossiele
brandstoffen.

In Afrika zijn miljoenen mensen afhankelijk van het natuurlijk kapitaal
en de ecosysteemdiensten voor hun levensvoorziening. Studies tonen
aan dat groene investeringen en bescherming van dit ‘kapitaal’ de
armoede doet verminderen en de economie doet groeien.
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking wil haar partnerlanden
ondersteunen bij deze transitie. In Rwanda en Mozambique bijvoorbeeld ondersteunt ze de energiesector bij het uitwerken van een
beleid ten gunste van hernieuwbare bronnen en een efficiënter
energiegebruik. In Palestina bouwt BTC lage energieschoolgebouwen.
In Vietnam ondersteunt België de nationale groene groeistrategie.

Het Partnership for Action on a Green Economy – waar
UNEP deel van uitmaakt – werd opgericht na de top in Rio
over Duurzame Ontwikkeling (Rio+20) in 2012. De bedoeling
ervan is om overheden te ondersteunen om hun beleid af
te stemmen op de nieuwe uitdagingen van de 21ste eeuw
door te investeren in schone technologieën, een efficiënter
gebruik van hulpbronnen bij het uitbouwen van infrastructuur, gezonde en goed functionerende ecosystemen,
vaardigheden voor groene jobs en goed bestuur.
www.unep.org/greeneconomy/PAGE
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DEEL II
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking op het terrein
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A. De Belgische ontwikkelingshulp
binnen de huidige begrotingscontext
Overzichtstabel DGD-hulp per kanaal (in miljoen EUR)
Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking

2012

2013

2014

2015

Gouvernementele samenwerking
- Algemene en sectoriële begrotingshulp
- Gedelegeerde en regionale samenwerking
- BTC-projecten
- Acties van NGA's in synergie
- Maatschappijopbouw en goed bestuur
- Lokale civiele maatschappij
- Bilaterale beurzen en stages via BTC
- Beheerskosten BTC
- Leningen van staat tot staat
- Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid
Subtotaal gouvernementele samenwerking

25,84
31,18
170,62
0,30
3,27
13,53
21,60
2,35
22,76
291,46

25,67
23,88
173,77
2,24
4,17
1,70
10,24
22,13
13,06
20,52
297,37

24,50
26,76
176,72
3,30
7,60
1,40
9,67
22,42
3,60
15,80
291,78

16,88
9,74
148,86
2,45
1,77
0,30
4,76
22,67
19,92
12,45
239,80

Niet-gouvernementele samenwerking
- Ngo programmafinanciering
- VVOB
- APEFE
- VLIR - Vlaamse Interuniversitaire Raad
- CIUF/CUD - Interuniversitair centrum van CFWB
- Wetenschappelijke instellingen
- Africalia
- Andere niet-gouvernementeel
Subtotaal niet-gouvernementele samenwerking

119,57
9,50
9,50
33,79
29,31
17,13
2,19
8,44
229,44

116,16
9,50
9,50
31,71
28,33
17,37
2,19
13,87
228,62

135,06
9,50
9,50
33,45
27,87
19,46
2,19
11,83
248,86

122,46
8,28
7,11
32,78
25,56
20,10
2,12
10,28
228,68

Multilaterale samenwerking
- Verplichte multilaterale bijdragen
- Vrijwillige multilaterale bijdragen
- Europees ontwikkelingsfonds en Bank
- Wereldbankgroep
- Regionale ontwikkelingsbanken
- Milieuverdragen
- Multilaterale schuldkwijtschelding
Subtotaal multilaterale samenwerking

10,18
103,81
102,84
130,00
13,97
32,48
20,59
413,87

10,47
92,18
113,95
130,05
50,04
48,49
21,97
467,14

10,03
120,58
115,16
128,05
50,15
72,09
20,96
517,03

10,96
115,79
120,02
12,50
48,47
20,24
16,50
344,49

83,60
5,92
5,96
1,73

129,86
25,98
5,99
1,88

102,03
54,93
5,62
1,31

149,49
42,23
4,18
1,68

1.031,97

1.156,85

1.221,57

1.010,56

Humanitaire programma's
Steun aan de privésector, BIO
Sensibilisering in België (excl. ngo's)
Administratie, evaluatie, andere
Totaal DGD
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Regionale verdeling DGD-hulp
Absolute cijfers in miljoen EUR
AFRIKA ........................................................377,21 miljoen
waarvan Sub-Sahara ................................... 324,70 miljoen
AZIË ........................................................... 109,22 miljoen
AMERIKA ......................................................56,40 miljoen

1400
1200
1.156,85

1000

1.221,57

1.031,97

1.010,56

800
600
400

Europa ODA .....................................................7,13 miljoen
UNIVERSEEL/ONBEPAALD/BELGIË ................460,60 miljoen
TOTAAL

200
0

2012

2013

2014

288,19

295,67

290,37

2015

................................................................. 1.010,56 miljoen

Regionale verdeling gouvernementele DGD-hulp
Absolute cijfers in miljoen EUR
AFRIKA ...................................................................... 202,26 miljoen
waarvan Sub-Sahara ....................................188,87 miljoen
AZIË ............................................................................... 15,86 miljoen
AMERIKA ...................................................................... 19,24 miljoen
UNIVERSEEL/ONBEPAALD/BELGIË

.......................... 2,14 miljoen
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239,51
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..................................................................... 239,51 miljoen
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232,71

230,32
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Regionale verdeling niet-gouvernementele DGD-hulp
Absolute cijfers in miljoen EUR
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AFRIKA ......................................................................... 94,51 miljoen
waarvan Sub-Sahara ..................................... 92,72 miljoen
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Regionale verdeling DGD-hulp
Relatieve cijfers in %
Afrika

AFRIKA ...................................................................37,33%
waarvan Sub-Sahara ...............................................32,13%

37,33%

AZIË ....................................................................... 10,81%
AMERIKA ..................................................................5,58%

45,58%

Universeel/onbepaald/
België

Europa ODA .............................................................. 0,71%
UNIVERSEEL/ONBEPAALD/BELGIË ............................45,58%

5,58%

10,81%
Azië

Europa ODA

Amerika

Regionale verdeling gouvernementele DGD-hulp
Universeel/onbepaald/
België

Relatieve cijfers in %

Amerika

AFRIKA ..................................................................................... 84,45%
waarvan Sub-Sahara ...............................................78,86%

8,03%

Azië

6,62%

AZIË .............................................................................................. 6,62%
AMERIKA ..................................................................................... 8,03%
UNIVERSEEL/ONBEPAALD/BELGIË

...................................... 0,89%

84,45%

Afrika

Regionale verdeling niet-gouvernementele DGD-hulp
Relatieve cijfers in %
AFRIKA ...................................................................................... 41,27%
waarvan Sub-Sahara .............................................. 40,49%

34,60%

Afrika

AZIË .............................................................................................. 8,22%
AMERIKA ...................................................................................15,90%
UNIVERSEEL/ONBEPAALD/BELGIË

41,27%

Universeel/onbepaald/
België

................................... 34,60%

15,90%

8,22%
Azië

Amerika
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De Belgische ontwikkelingshulp binnen de huidige begrotingscontext

DGD-hulp per kanaal

4,2%

Gouvernementele samenwerking .................................... 23,7%

0,4%

0,2%

23,7%

14,8%

Niet-gouvernementele samenwerking.............................. 22,6%
Multilaterale samenwerking .............................................34,1%
Humanitaire programma's ...............................................14,8%
Steun aan de privésector, BIO ........................................... 4,2%
Sensibilisering in België (excl. ngo’s) ................................. 0,4%

22,6%

34,1%

Administratie, evaluatie, andere ........................................ 0,2%

DGD-hulp per sector
Onderwijs ...................................................................71,3 mil.
Multisector: beurzen en vorming ................................. 35,4 mil.
Gezondheid .............................................................. 113,1 mil.
Bevolking en reproductieve gezondheid ........................27,8 mil.
Water en sanering.......................................................21,6 mil.
Overheid en civiele maatschappij ................................ 65,8 mil.
Conflict, vrede, veiligheid ...............................................1,7 mil.
Sociale diensten..........................................................39,1 mil.
Transport en opslag, communicatie .............................. 17,7 mil.
Energie........................................................................ 8,2 mil.

7,1

14,7

3,5

2,4

11,2

3,3
1,6

2,8

Banken en financiële diensten .......................................7,3 mil.
waarvan microkrediet ............................................ 0,3 mil.
Ondernemingen ......................................................... 40,4 mil.

2,1
6,5

14,3%

Land-en bosbouw, visvangst ...................................... 111,8 mil.
Industrie, mijnbouw en constructie ................................ 2,8 mil.
Handel en toerisme ...................................................... 0,7 mil.
Milieubescherming ..................................................... 34,8 mil.
Multisector (excl. beurzen en vorming)......................... 43,8 mil.
waarvan landelijke ontwikkeling.............................12,8 mil.

3,9

0,2%

4,3
3,4

11,1%

4,0

1,8%
0,8%

0,1% 0,3%

0,7%

Humanitaire hulp ......................................................144,4 mil.
waarvan noodvoedselhulp .....................................58,1 mil.
Schuldverlichting.........................................................16,5 mil.
Sensibilisering in België .............................................. 33,0 mil.
Administratiekosten.................................................... 24,4 mil.
Sector niet gespecificeerd * .......................................149,0 mil.

* Waaronder niet-geoormerkte multilaterale bijdragen

33

© DGD/Chris Simoens

DEEL DEEL
1 DEEL
2 3

34

B. Geografische programma’s
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking bepaalt de prioriteiten, 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 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 2015 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 Marokko en Algerije. Beide zijn landen met een gemiddeld inkomen. Sinds 21 mei 2015 vormt
Algerije niet langer een partnerland van de Belgische gouvernementele samenwerking.
Vrouwelijk ondernemerschap in Marokko
In Marokko steunt de Belgische Ontwikkelingssamenwerking samen met
APEFE (Association pour la Promotion de l'Education et de la Formation
à l'Etranger) het innovatieve project ‘Min Ajliki’. Doel: ondernemerschap
bij Marokkaanse vrouwen stimuleren zodat ze financieel onafhankelijker
worden en zo een toekomstperspectief hebben. Min Ajliki belicht de
verschillende aspecten die komen kijken bij het opstarten van een eigen
zaak. Zo doet het aan sensibilisering en begeleidt het startende
ondernemers. Ook gaat er aandacht naar opleiding. Daarom richtte het
programma een vormingscentrum op in Casablanca dat een opleiding
met leercontract aanbiedt. In de steden Tangers, Meknès en Casablanca openden centra voor startende ondernemingen de deuren.
De aanpak werkt: sinds de start in 2013 zorgde Min Ajliki al voor
de oprichting van meer dan 82 ondernemingen in verschillende
sectoren. Ongeveer 1200 vrouwen ontvingen begeleiding in de
starterscentra. De sensibiliseringscampagne bereikte dan weer
meer dan 30.000 mensen. Dit aantal overstijgt het oorspronkelijke doel van 5000 personen per jaar geruim. In 2014 schreven
517 vrouwen zich in voor de opleiding. In de eerste helft van 2015
waren dat er al 198. Ook de start-up weekends zijn een succesverhaal: zij lokken doorgaans 250 tot 400 deelnemers, terwijl er
slechts tijd voorzien is om 60 vrouwen hun ideeën te laten voorstellen.
Een groot deel van de deelneemsters behoort tot de armere klasse,
bezit geen diploma en is soms zelfs ongeletterd.
Min Ajliki is een publiek-privaat partnerschap en behelst een ministerie,
2 officiële agentschappen, 1 vrouwenfederatie en 1 privémicrofinancieringsinstelling. Het totale budget bedraagt 5 miljoen EUR.
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking draagt 2,3 miljoen EUR bij,
terwijl de Marokkaanse regering de overige 2,7 miljoen EUR voorziet.

Sinds de start in 2013 zorgde Min Ajliki al voor
de oprichting van meer dan 82 ondernemingen
in verschillende sectoren.
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Het project presteert boven zijn verwachtingen en vormt een
prachtig voorbeeld van duurzame inclusieve economische groei.

© Dan Lundberg

In juni 2015 publiceerde de Wereldbank een studie
‘Morocco: empowering women for a more open, inclusive and
prosperous society’. Enkele opvallende conclusies:
• Slechts 26% van de Marokkaanse vrouwen neemt deel aan
de economie (tegenover 75% mannen). Dat aantal bleef
sinds 1990 onveranderd; in de steden heeft amper 15%
van de vrouwen werk.
• Vrouwen die willen ondernemen, hebben te kampen met
vele belemmeringen; amper 10% van alle ondernemingen
wordt geleid door een vrouw.

Twee bijzondere overeenkomsten
rond milieu in Algerije
Eind december 2015 hebben België en Algerije twee belangrijke
overeenkomsten gesloten op het gebied van milieubescherming.
De eerste overeenkomst betreft een geïntegreerd systeem voor
de verwerking van huisvuil en speciaal afval (sorteren, ophalen,
herwaarderen, enz.) in verschillende provincies in het westen van
Algerije.
De tweede overeenkomst zet in op capaciteitsversterking in verschillende ministeries. Doel is om de milieudimensie als transversaal
thema op te nemen in hun interventies. Beide programma's lopen
tot 2019.
De Belgische financiële en technische steun bedraagt 18,5 miljoen
EUR. Algerije levert zelf ook een aanzienlijke bijdrage.
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2. West-Afrika
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking telt zes partnerlanden in West-Afrika: Benin, Mali, Niger, Senegal, Guinee en
Burkina Faso. De kernsectoren van de ontwikkeling in deze
regio zijn landbouw, voedselzekerheid en basisgezondheidszorg.
Financiering gebaseerd op resultaten in Benin
In Afrika werken heel wat openbare gezondheidssystemen niet zoals het hoort.
Resultaatgebaseerde financiering (RBF) is een strategie om de prestaties
van die systemen te verbeteren. In 2012 koos Benin voor deze strategie
en paste ze toe op zijn hele grondgebied in 2015. Daarbij kreeg het hulp
van onder andere BTC, dat er een model van ontwikkelde in het kader van
de gezondheidsprojecten uitgevoerd in Benin sinds 2008. Via het project 'PASS-SOUROU' (steun aan de gezondheidssector) – waarvan de
specifieke conventie werd ondertekend in mei 2014 voor een totaalbedrag
van 20 miljoen EUR – was een voortzetting van de in het kader van het
vorige project aangevatte RBF-aanpak tot eind 2015 gepland. In november
2015 werd een bijkomend budget van 980.000 EUR toegekend ter
verlenging van de Belgische ondersteuning van de RBF tot eind 2016.

Wat is het principe van RBF?
RBF is gebaseerd op een evaluatieproces van gezondheidscentra waarbij zowel kwantitatieve als kwalitatieve controles en tegencontroles worden uitgevoerd volgens vooraf
bepaalde criteria. Bij het door BTC geïmplementeerde
evaluatiesysteem is de hele gemeenschap betrokken, er
komen dus geen externe actoren aan te pas.
Zo worden subsidies toegekend naargelang de behaalde
resultaten in elk gezondheidscentrum. RBF vormt een
etappe in de richting van de universele dekking van de
gezondheidszorg aangezien ze sterk gebaseerd is op de
kwaliteitsverbetering van de zorg.

In Benin heeft RBF bemoedigende resultaten opgeleverd, ondanks een
moeilijke context (stakingen, vermindering van personeel). De toegekende
subsidies hebben het meestal mogelijk gemaakt om klein materieel aan te
kopen zoals bloeddrukmeters, babyweegschalen, meetstokken en bevallingskits, maar ook om gebouwen opnieuw te schilderen of te renoveren, premies
toe te kennen... RBF introduceerde ook coaching en verbeterde de netheid en
het afvalbeheer.

Het Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid in Mali
In Mali steunt het Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid (BFVZ) het programma
‘Strijd tegen voedselonzekerheid en ondervoeding in de streken Nara en Nioro du
Sahel’. Het programma ging van start in februari 2012 en duurt 5 jaar. Het totaalbedrag beloopt 15.755.367 EUR, waarvan 12 miljoen EUR gefinancierd door BFVZ en
de rest door eigen bijdrages van de uitvoerende ngo’s en multilaterale organisaties.
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Begin 2015, halfweg het programma, werd het onderworpen aan een
externe evaluatie. De belangrijkste conclusies:
• Het programma is zeer relevant en innovatief.
• Het programma is in staat zich aan te passen aan de moeilijke en
veranderlijke politiek-institutionele ontwikkelingen in Mali.
• Ondanks de vertraging bij de start, door de politieke instabiliteit
en onveiligheid in 2012-2013, behaalde het programma bemoedigende resultaten, in het bijzonder voor drinkwater en sanitatie,
voeding en veeteelt.
• De resultaten zijn zwak voor de verbetering van de graanproductie
en de groenteteelt (merk op dat de landbouwactiviteiten een jaar
later zijn begonnen). Ook gaat er te weinig aandacht naar het
aspect ‘gender’.

Rechten voor Malinese vrouwen
Schending van vrouwenrechten is in Mali schering en inslag. Sinds
de crisis van 2012-2013 is de situatie nog schrijnender. Zo werden
vrouwen niet alleen geraakt in hun lichamelijke integriteit, maar ook
in hun toegang tot justitie, diensten en middelen. Talrijke gevallen
van individuele en groepsverkrachtingen werden gedocumenteerd.
Al proberen de vrouwen zich te mobiliseren via verenigingen in het
land, het blijft wrang om vast te stellen dat ze totaal afwezig waren bij
het vredesakkoord van Algiers.

Zonne-energie spijst Nigerese dorpen
Voedselzekerheid verbeteren betekent meer dan de landbouwproductie
verhogen. Erg diverse interventies kunnen de voedselzekerheid van
kwetsbare gezinnen opkrikken: waterinfrastructuur, landbouwinvesteringen, mutualiteiten, onderwijs etc. Zo leidt ook een hoger gezinsinkomen – uiteraard – tot meer weerbaarheid en voedselzekerheid.
In het departement Dakoro in Niger heeft Caritas International
België dat goed begrepen. De ngo investeert er in nieuwe bronnen van
inkomen. In een land waar de zon overvloedig schijnt, hebben zonnepanelen een sterk rendement. Dankzij de energieopwekking kunnen
de mensen een extra inkomen genereren. Een vrouwenraad beheert
er de inkomsten van de opgewekte energie.
Het resultaat? Te midden van een dorre, landelijke streek vind je er
nu een oplaadpunt voor mobiele telefoons en allerhande auto- en
motobatterijen. Mensen uit omringende dorpen komen er hun gsm opladen. Een frigo zorgt voor koele voedingswaren. En een op elektriciteit
aangedreven maalmachine zorgt voor een snellere en makkelijkere
verwerking van de landbouwoogst. Dit is een project van het Belgisch
Fonds voor Voedselzekerheid.

© DGD/Thomas Hiergens

België en Mali bereiden een nieuw samenwerkingsprogramma voor
(2016-2017) waarin vrouwenrechten in Mali een belangrijke plaats
krijgen. Zo wordt een bijdrage voorzien aan UN Women Mali om er
Resolutie 1325 in praktijk te brengen. Speciale aandacht zal gaan naar

de effectieve deelname van vrouwenorganisaties aan het nationaal
verzoeningsproces ingezet door het akkoord van Algiers. Ook medische en juridische bijstand aan slachtoffers van seksueel geweld wordt
voorzien. UN Women ijvert inderdaad bij de regering en de civiele
samenleving van Mali om alle vormen van geweld tegen vrouwen en
meisjes actiever te bestrijden (voorkomen en opvolgen van slachtoffers
van geweld).
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Getuigenis | Ebola bestrijden in Guinee
Guinee, één van de meest fragiele en armste landen van West-Afrika, werd zwaar getroffen door de ebola-epidemie.
België engageerde zich via financiële bijdragen en een aantal directe interventies. Zo was het B-Life labo er gedurende
drie maanden actief. Nu het land en de internationale gemeenschap stilaan greep krijgen op de ebola-epidemie, wil de
Belgische Ontwikkelingssamenwerking helpen met de wederopbouw van het land. Ons land zal daarbij onder meer het
gezondheidssysteem versterken.
Sinds 2007 werkt Axelle Ronsse als noodcoördinatrice voor Artsen Zonder Grenzen. “In 2015 reisde ik twee keer naar
Guinee om er het ebola-virus te helpen indijken. Als medisch coördinatrice stond ik in voor de medische teams, volgde ik
contacten op en gaf ik voorlichting aan de lokale gemeenschappen.
De missies duren twee maand, maximum tweeënhalve maand. Het is enorm zwaar, zowel fysiek maar ook psychologisch.
Je krijgt vaak valse hoop omdat het totaal aantal besmette gevallen daalt. Maar dan wakkert het virus opnieuw aan en weet
je dat het einde van de epidemie nog niet in zicht is. Er heerst dikwijls frustratie want er bestaat immers geen behandeling
tegen ebola. Sowieso zal een deel van je patiënten het niet halen. Zwangere vrouwen verliezen hun baby, kinderen raken
hun ouders kwijt en omgekeerd: ouders zien hun kind voor hun ogen sterven... Maar één van de moeilijkste momenten
is als ook plaatselijke dokters en verplegers van jouw team getroffen worden en zelfs ten onder gaan aan de ziekte.
Dan voel je je machteloos.

© Sylvain Cherkaoui-Cosmos

Het verbaasde me dat er in sommige regio’s van Guinee nog mensen zijn die niet weten wat ebola is. Ze denken dat de
ziekte ‘gekomen is door de blanken’ of verspreid wordt door de antennes van onze auto’s. Vanwege het sterke geloof
hebben we in bepaalde regio’s de mensen nog niet voldoende kunnen voorlichten. We sensibiliseren de bevolking ook
rond sterfgevallen. Een dode moet op een veilige manier begraven worden omdat hij anders de ziekte nog kan verspreiden.
Maar er zijn bijvoorbeeld mensen die lijken meenemen en verstoppen om dat te verhinderen. Je merkt dat de Guineese
bevolking enorm weigerachtig staat tegenover ‘gezondheidspraatjes’.”

Lokale gezondheidscentra en gezondheidspreventie
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking trekt 1,5 miljoen EUR uit voor de strijd tegen ebola in Guinee. Met dat
geld zal UNICEF gezondheidspreventie en lokale gezondheidscentra ondersteunen in de zwaarst getroffen regio
in Guinee. Deze inspanningen komen bovenop de ruim 37 miljoen EUR die ons land al ter beschikking stelde van
humanitaire organisaties voor de bestrijding van de ebola-epidemie in West-Afrika.
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Toegang tot water in Senegal:
nieuwe oriëntatie van de Belgische steun
In december 2013 haalde Senegal zijn millenniumdoelstelling voor de
toegang tot drinkwater (82% in 2015). De toegang tot sanitatie boekt
wel vooruitgang maar niet snel genoeg. Om die situatie te verhelpen,
wil België zijn interventies richten op het duurzaam maken van de
drinkwatervoorziening en het beheer van de watervoorraden. Tegelijk
blijft ons land er inspanningen leveren om de toegang tot sanitaire
voorzieningen te verbeteren.
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking spitst haar acties inzake
water en sanitatie toe op het Aardnotenbekken. De kwaliteit van het
water is er problematisch, op bepaalde plaatsen bevat het te veel
zout of fluor. In dat kader formuleerde BTC een nieuw programma
van de Belgisch-Senegalese ontwikkelingssamenwerking: het
Programma ter verbetering van drinkwater- en sanitatiediensten op het
platteland (PASEPAR). PASEPAR streeft ernaar om de drinkwater- en
sanitatiediensten voor de plattelandsbevolking van de interventiezone
duurzaam te verbeteren. Het programma ging van start op 1 januari
2015 en loopt af in december 2019. Het budget beloopt 11,8 miljoen
EUR, waarvan 9,5 miljoen EUR Belgische bijdrage. Ook Luxemburg
en Senegal dragen hun steentje bij met respectievelijk 2 miljoen EUR
en 0,3 miljoen EUR.

Een geïntegreerde agricultuuraanpak
in Burkina Faso
Met de steun van de ngo Autre Terre en de Belgische Ontwikkelingssamenwerking versterkt de ngo APIL sinds 2008 de capaciteiten van
1.200 agropastoralisten (fokkers die ook aan agricultuur doen) in de
Kayaregio. Dankzij het programma verdrievoudigden de inkomsten
van de fokkers doordat hun koeien meer melk produceren: van
2 naar 6 liter melk per dag.

Een rationeler beheer ligt aan de basis. Aan de hand van rekenboeken en sensibiliseringsanimaties beseft de fokker dat het rendabeler is om minder maar beter verzorgde beesten te houden.
De andere succesfactoren zijn technische opleidingen, een betere
voeding, verzorging door de dierenarts, en goede behandelings- en
bewaringsprocessen voor de melk.
Ook werd een zuivelfabriek gebouwd die een belangrijke schakel
van de waardeketen vormt. Ze realiseert een winst van ongeveer
6.000 EUR per jaar die wordt geherinvesteerd in opvolging en
opleiding van nieuwe agropastoralisten.
In 2015 hebben 900 producenten met de steun van APIL 510 ha
beplant met peulvruchten. Het gebruik van bodemregeneratietechnieken en aangepaste lokale zaden heeft de rendementen
gevoelig doen stijgen. Deze peulvruchtenteelt komt tegemoet
aan een dubbele doelstelling: de inkomsten van de producenten
verhogen en de agropastoralisten in staat stellen om het loof van de
peulvruchten te gebruiken als veevoeder (±500 ton loof in 2015).
Vee voeden blijft immers moeilijk en duur.
Een mooi voorbeeld van het belang van een geïntegreerde agricultuuraanpak: veeteelt en agricultuur mogen niet van elkaar worden
gescheiden. Het programma verbeterde de levensomstandigheden
van 14.700 personen (1.200 agropastoralisten en 900 landbouwers met een gezin dat ongeveer 7 leden telt).
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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.
In de bres voor Congolese vrouwen
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking heeft 2 miljoen EUR vrijgemaakt
voor het project Ondersteuning van de rechten van en de deelname van
de Congolese vrouwen in het kader van Resolutie 1325 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Daarmee wil België het Congolese
Ministerie van Gender, Vrouwen en Kinderen ondersteunen om vrouwenrechten te bevorderen.
Het project loopt voor een periode van twee jaar (2015-2016) en zal
uitgevoerd worden door UN Women. Het omvat sensibiliseringsactiviteiten, bevordering van de politieke deelname van vrouwen, vorming
voor vrouwelijk leiderschap en steun aan de economische zelfstandigheid van vrouwen.

Deze ondersteuning maakt deel uit van
het interim samenwerkingsprogramma
2014-2015 dat werd afgesloten tussen
de Democratische Republiek Congo en
België in april 2014.

Vrede en veiligheid
Vrouwen zijn een belangrijke overbrenger van vrede. Het is dan ook
essentieel dat hen een belangrijke rol wordt toebedeeld, zodat ze een reële
politieke rol kunnen spelen in het proces van vredesopbouw en veiligheid.
Resolutie 1325 van de Verenigde Naties dateert van 31 oktober 2000. Het
is een plechtig engagement van de Verenigde Naties om de link te leggen
tussen vrouwen, vrede en veiligheid en om de aandacht te vestigen op de
onevenredige en bijzondere impact van gewapende conflicten op vrouwen.
Door deze overeenkomst te ondertekenen, zullen België en UN Women
in staat zijn om DR Congo, die heeft ingestemd met Resolutie 1325, te ondersteunen in de inspanningen voor een betere sociale en politieke deelname van
vrouwen. Dat vormt immers een hefboom voor de ontwikkeling van een meer
rechtvaardige Congolese samenleving.
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Koning Boudewijnprijs
voor Ontwikkeling in Afrika 2014-2015

Groene elektriciteit
voor 150.000 Rwandese gezinnen

De Burundese organisatie ADISCO won de Koning Boudewijnprijs
voor Ontwikkeling in Afrika 2014-2015, “voor haar acties die de
ondernemerszin stimuleren, die het ontstaan van coöperatieven
en ziekenfondsen en hun nationale federaties mogelijk maken, om
de financiële autonomie van individuen en het samenleven van de
Burundese bevolking op duurzame wijze te verbeteren”.

Om de sociale en economische ontwikkeling in Rwanda te bevorderen,
zet de regering zwaar in op elektriciteitsvoorziening. Vandaag
produceert het land 130MW en heeft slechts 17% van de gezinnen
toegang tot het elektriciteitsnet. Tegen 2018 wil Rwanda 560MW
produceren en 48% van zijn huishoudens aansluiten op het elektriciteitsnet. Doel is om zoveel mogelijk energie op een duurzame
manier te produceren of te importeren.

Sinds haar oprichting in 2006 begeleidde de organisatie meer dan
100.000 personen die zich engageren om de dagelijkse levensomstandigheden in Burundi te verbeteren.
De prijs, met een waarde van 200.000 EUR, werd op 3 juni 2015 in
het Koninklijk Paleis te Brussel uitgereikt. De Koning Boudewijnprijs
voor Ontwikkeling in Afrika wil erkenning tonen voor het werk van
mensen of organisaties die een voorbeeldige bijdrage aan de ontwikkeling in Afrika hebben geleverd.

© BTC/CTB/Dieter Telemans

www.kbprize.org

In de energiesector spitst de Belgische Ontwikkelingssamenwerking
zich toe op elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen en wil
ze de toegang tot elektriciteit in plattelandsgebieden verhogen.
De energievoorziening is bestemd voor sociale infrastructuur zoals
gezondheidsfaciliteiten, scholen en overheidskantoren. Zo heeft BTC
samen met de Rwandese overheid vier kleine waterkrachtcentrales
gebouwd die bijna 5,5MW produceren en ongeveer 150.000 gezinnen
van elektriciteit voorzien. Elektriciteit naar het platteland brengen
verandert het dorpsleven en verbetert de sociale dienstverlening.
Er komt economische bedrijvigheid op gang en er worden meer
banen gecreëerd buiten de landbouw. Ook werden zonnepanelen
geïnstalleerd in 50 gezondheidscentra. Met de aldus opgewekte
elektriciteit kan het personeel de geneesmiddelen koel bewaren
en ten allen tijde chirurgische en verloskundige ingrepen uitvoeren.
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Onrust in Burundi

Betere gezondheidszorg
In april 2015 besloot de Burundese president Nkurunziza zich en decentralisatie in Rwanda
verkiesbaar te stellen voor een derde ambtstermijn. Zijn beslissing betekende een schending van het akkoord van Arusha dat
een solide basis wilde leveren voor Burundi’s ontwikkeling na de
burgeroorlog. Meteen werd een diepe verdeeldheid gecreëerd die
aanleiding gaf tot onlusten. De Belgische Ontwikkelingssamenwerking schortte daarom de uitbetaling op van 2 miljoen EUR die het
verkiezingsproces diende te ondersteunen. Ook 3 miljoen EUR voor
de politiesamenwerking met Burundi werd niet uitbetaald en de
politiesamenwerking werd stopgezet.

In 2015 kende België 35,5 miljoen EUR toe om de gezondheidszorg
en decentralisatie in Rwanda te ondersteunen. De komende vier
jaar gaat zo’n 21 miljoen EUR naar de kwaliteitsverbetering van
de eerstelijnsgezondheidszorg en -diensten. Bedoeling is om een
geïntegreerde en duurzame gezondheidszorg met kwaliteitsvolle
basisdiensten uit te bouwen. Zo wordt er een volledig uitgerust
ziekenhuis gebouwd in Nyamirambo (district Nyarugenge). Verder
worden ook middelen uitgetrokken voor onderzoek en dataverzameling, in het bijzonder rond geestelijke gezondheidszorg.

België zag zich genoodzaakt een aantal programma’s van zijn gouvernementele samenwerking stop te zetten. Het zijn programma’s
die dicht bij de Burundese autoriteiten staan of die zeer makkelijk
het voorwerp kunnen zijn van politieke recuperatie. Concreet gaat
het om het pavage-project, de steun aan de Burundese justitie en
de appui à la gouvernance.

Innovatieve partnerschappen
De financiering van decentralisatieprogramma’s, goed voor 14,5 miljoen EUR, kaderen in de District Development Plans, waarbij de focus
ligt op de middelgrote steden. De districten zijn met name Musanze,
Nyagatare, Rusizi, Muhanga, Bugesera en Huye.
Deze steden worden het gezicht van de nieuwe urbanisatie en zullen in het tweede economische ontwikkelingsprogramma van de
regering dan ook een sleutelrol vervullen in armoedebestrijding.
Daartoe vormen innovatieve economische partnerschappen een
sleutelelement, met onder meer de ondersteuning van kleine en
middelgrote ondernemingen en coöperaties op districtsniveau.

De programma’s binnen de concentratiesectoren van het samenwerkingsprogramma werden niet volledig opgeschort (landbouw,
onderwijs en gezondheid) enkel de activiteiten gericht op institutionele ondersteuning. Het gaat dus om een heroriëntering en geen
schrapping van middelen. De middelen die niet binnen een lopende
interventie heraangewend worden, worden samengebracht in een
reserve en aangewend voor een programma rond mensenrechten,
goed bestuur en vrije media. Ook gender en seksuele en reproductieve rechten kunnen daarin vervat worden.

© Corbis/William Campbell

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking besliste om Burundi te
behouden als partnerland, waar ons land de derde donor is na de
Wereldbank en de Europese Unie.
Ook blijft België solidair met de Burundese bevolking, maar dan via
andere kanalen zoals die van de civiele samenleving. Bedoeling:
het lot van de bevolking verbeteren en de democratische krachten
versterken.
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Claver Gatete, minister van Financiën en Economische Planning,
verklaart: “Dankzij deze twee financieringsovereenkomsten kunnen
de districten hun dienstverleningscapaciteit verbeteren en een
gunstig klimaat scheppen voor lokale economische ontwikkeling, met toepassing van goede bestuurspraktijken. Bovendien
verschaffen deze overeenkomsten de nodige middelen voor een
preventieve aanpak waardoor de Rwandese bevolking toegang
krijgt tot betere gezondheidsdiensten. Een ander gunstig effect is
de sanering van de gezondheidszorg wat op zijn beurt zal bijdragen
tot armoedebestrijding en een verbetering van het algemeen
welzijnsniveau”.
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Duurzame landbouw stimuleren
in Kameroen
In het departement Menoua in Kameroen ondersteunt de Belgische Ontwikkelingssamenwerking het
programma ‘Beheer van de bodem in Centraal- en
West-Afrika’. Het programma loopt nog tot eind 2016
en staat onder beheer van de ngo ULB Coopération.
Doel: familiale landbouw verder ontwikkelen en de
productiesystemen verbeteren. Duurzaam beheer
van natuurlijke rijkdommen staat daarbij centraal. De
Belgische Ontwikkelingssamenwerking ondersteunt dit
project met 369.600 EUR.
De drinkwatersector vormt een belangrijk onderdeel van
het programma. Zo voorziet het namelijk 1000 families
van drinkwater. ULB Coopération herstelt bestaande waterinstallaties, kijkt verouderde installaties na en heeft ook
een nieuwe boorput gebouwd.
Daarnaast gaat er ook aandacht naar de opwaardering van de raffiacultuur. De teelt van deze plant heeft
immers verschillende voordelen. Van het afgetapte sap
van de palm kan wijn gemaakt worden, terwijl men van
het hout plafonds en meubels kan maken. De vezels
zijn dan weer geschikt om kledij, handtassen en manden mee
te vlechten. Daarom sensibiliseert het programma scholen en de
lokale autoriteiten om jongeren aan te moedigen voor de raffiacultuur.
De focus ligt vooral op kwetsbare jongeren. Het is de bedoeling om
ongeveer tien scholen te bereiken waar men een tiental jongeren
zal opleiden. Ervaren ambachtslui zullen hun kennis doorgeven
zonder daarbij de sociale en ecologische rol van raffiaplanten uit
het oog te verliezen. Men zal zo’n 15 ha raffiavelden opnieuw
in gebruik brengen. Een deel van het programma richt zich op
de productie van raffiawijn. ULB Coopération hoopt daarmee
duurzame jobs te scheppen en zo het inkomen van tientallen
gezinnen te verhogen.

© kb/photodesign

Tenslotte focust het derde luik van het programma op
de organisatorische versterking van de lokale partner
Groupe d’Appui au Développement Durable. Geplande acties: een efficiëntere boekhouding opzetten
die voldoet aan de eisen van de internationale
donoren en de communicatie-instrumenten
verbeteren. Ook zullen vormingen kennis verschaffen rond ondernemerschap en het beheer
van openbare werken.
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4. Zuidoost-Afrika
In Zuidoost-Afrika behoren Oeganda, Mozambique en Tanzania 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.
Sinds 21 mei 2015 is Zuid-Afrika niet langer een partnerland van de Belgische gouvernementele samenwerking;
de hulpverlening was er vooral gericht op het verbeteren
van de dienstverlening aan de bevolking.
Vrouwen aan de macht in Oeganda
Tot 21 mei 2015 ondersteunde de Belgische Ontwikkelingssamenwerking programma’s van de Verenigde Naties die jongeren de kans
bieden ervaring op te doen in één van haar agentschappen. Heleen
Annemans ging als United Nations Volunteer voor een jaar aan de slag
bij UN Women in Oeganda.
Vrouwen in de Oegandese maatschappij hebben vaak een ondergeschikte rol. Zelfs nu het tij stilletjes aan lijkt te keren, zijn de
verschillen in rechten en plichten tussen beide seksen nog steeds
groot. Ze getuigt: “Als Programme Officer Women Leadership
probeer ik vrouwen aan te moedigen actief deel te nemen aan het
politieke leven.
Oeganda kent een quotasysteem waardoor het parlement vandaag
35% vrouwelijke leden telt. Toch ondervinden vrouwen nog veel
obstakels wanneer ze besluiten in de politiek te stappen: seksuele intimidatie, een gebrek aan start- en campagnekapitaal, een gebrekkige
kennis over politiek... Om daar verandering in te brengen, werk ik samen
met vijf grote lokale organisaties rond goed bestuur en gender. Samen
organiseren we workshops om vrouwen in te lichten over hun rechten,
zoals stemrecht en het recht zichzelf verkiesbaar te stellen, hoe ze een
campagne moeten opzetten en hoe stemmen werkt”.

35%
Oeganda kent een quotasysteem
waardoor het parlement vandaag
35% vrouwelijke leden telt.
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Getuigenis I Zonnepomp zorgt voor een betere gezondheid in Mozambique
De lagere school van Macuenjere, in de Mozambikaanse provincie Manica, heeft een nieuw watersysteem. Het zonnepompsysteem kadert in het project van BTC rond hernieuwbare energie voor plattelandsontwikkeling en werd in de loop
van 2015 uitgevoerd met de Mozambikaanse partner Fundo de Energia (FUNAE).
"Sinds de installatie van de pomp hebben we elke dag voldoende water", zegt Anastancia Ernesto, die lesgeeft in het
zesde leerjaar in de school van Macuenjere. "Vroeger moesten we een uur lopen, de heuvel op, tot bij een handpomp.
Nu besparen we een hoop tijd. We gebruiken nu meer water omdat het minder lastig is om het naar huis te brengen.
Soms moesten we het doen met 20 liter per dag, terwijl ik er nu 60 liter gebruik om te wassen, te poetsen, de afwas te
doen, te koken en te drinken."
Het nieuwe systeem pompt de hele dag water op uit een boorput. Het water wordt opgeslagen in een tank van 10.000 liter
die de gemeenschap dag en nacht kan bedienen. Elk van beide kranen heeft een debiet van ongeveer 20 liter per minuut,
dat is dubbel zo veel en heel wat handiger dan een handpomp. De nieuwe gemeenschapskranen zorgen ook voor minder
verspilling.

© BTC/CTB

Adozinha Pedro, lerares in het vierde leerjaar op de school, getuigt: "We moeten de kinderen wel leren dat ze hun handen
moeten wassen voor ze water tanken, om te vermijden dat het drinkwater besmet raakt. In de les hebben ze alvast geleerd
dat rivierwater drinken gevaarlijk is. Dat was, voor het nieuwe watersysteem er kwam, een gangbare praktijk. Dus brak er
regelmatig een of andere ziekte uit, zoals diarree. Nu weten de kinderen dat rivierwater enkel geschikt is om in te baden
en de was te doen."
Adozinha kreeg onlangs een opleiding om het systeem te onderhouden, samen met een lid van de plaatselijke gemeenschap. "Ik zou niet weten waarom vrouwen geen technisch systeem kunnen onderhouden, misschien zijn we er wel beter
in", lacht ze.
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Drinkwater voor 200.000 inwoners
van Dar es Salaam
Begin december 2015 werd in Tanzania het BTC-project Maji Yetu
(Swahili voor ‘Ons Water’) afgesloten. Dankzij het project hebben
200.000 inwoners uit de buitenwijken van Dar es Salaam toegang
tot drinkwater. In totaal werden 15 watersystemen geïnstalleerd
op verschillende locaties, sanitaire voorzieningen gebouwd en
werd het systeem voor waterafvoer verbeterd in de wijk Tandale.
Veel aandacht ging naar de duurzaamheid van de watersystemen
via de oprichting en training van 15 water consumer organisations
die instaan voor het technisch en financieel onderhoud. Daarnaast
werden ook trainingen voorzien over sanitatie en hygiëne. Het project
maakte deel uit van het officieel samenwerkingsprogramma tussen
België en Tanzania voor de periode 2003-2009. De Belgische
Ontwikkelingssamenwerking en de Europese Unie financierden
Maji Yetu voor een totaalbedrag van 8.358.363 EUR.

Tanzaniaanse bevolking beheert eigen hulpbronnen
In Tanzania staan natuurlijke hulpbronnen onder druk. Als de
bevolking blijft groeien aan het huidige tempo en de natuurlijke hulpbronnen intensief uitgebuit blijven zonder herinvestering,
zullen toekomstige generaties daaronder lijden. Intacte ecosystemen
bieden immers een waaier aan diensten en inkomsten.
Daarom helpt de Belgische Ontwikkelingssamenwerking via BTC de
lokale bevolking in de Kilomberovallei om de natuurlijke hulpbronnen
te beheren. Bedoeling is om het ecologisch evenwicht in de vallei te
bewaren terwijl de lokale bevolking beter in zijn levensonderhoud
kan voorzien.

© IRD/Stéphanie Duvail Rufiji

De lokale gemeenschappen krijgen de verantwoordelijkheid voor
het beheer van de natuurlijke hulpbronnen, met de nadruk op wilde
dieren, visserij en bossen. Zo blijft de rijke biodiversiteit van moerasland intact, wat de gevolgen van klimaatverandering afremt.
Bovendien vergroot deze aanpak het ecologisch bewustzijn van de
lokale bevolking en versterkt het de sociale banden zodat ze zich
beter kunnen aanpassen aan een omgeving in verandering.
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Openbare dienstverlening verbeteren
in Zuid-Afrika
Het programma Facility for Public Service Delivery Improvement
(‘Tirelo Bosha’ in de lokale taal) wil via innovatieve projecten de
openbare dienstverlening verbeteren.
Eén van die projecten omvat ‘bouwen aan kwaliteitsvol onderwijs’.
Hoewel Zuid-Afrika enorm investeert in onderwijs, is de kwaliteit
echter nog heel laag. Vooral de opleidingen wiskunde en wetenschappen zijn ondermaats. Daarom werd in 2015 een nieuw
onderwijsproject gelanceerd in het Mtubatuba-district: via mobiele
computereenheden de kwaliteit van de opleidingen wiskunde en
wetenschappen verbeteren.

De kostprijs bedraagt 2.003.889 ZAR (112.873,46 EUR) en omhelst
naast de uitbouw van 4 units met elk 40 computers ook de opleiding
en ondersteuning van leraars en coaches.
In totaal beschikt het ‘Tirelo Bosha’-project over 11 miljoen EUR.
Er blijft dus nog voldoende ruimte over om een groot aantal andere
initiatieven te financieren. En dit dankzij de steun van de Belgische
Ontwikkelingssamenwerking. Na de eerste oproep tot het indienen
van voorstellen in 2014 werden 15 projecten geselecteerd (voor een
bedrag van 2 miljoen EUR) die in 2015 concreter werden uitgewerkt.
In mei 2015 volgde een tweede oproep en uit de 250 ingediende
voorstellen werden uiteindelijk 27 voorstellen goedgekeurd voor uitvoering (geraamd bedrag van 3,5 miljoen EUR).

© DGD

Zowel leerkrachten als leerlingen kunnen hun kennis bijspijkeren
door op de computers oefeningen te maken en theorie te studeren.
De leerprogramma’s worden gratis online ter beschikking gesteld
door Khan Academy, een non-profit organisatie die zich toelegt op
onderwijs. Aangezien de programma’s modulair zijn, kunnen ze afgestemd worden op de nationale leerplannen. Bovendien krijgen

leerlingen in een landelijk milieu zo de kans om met computers om
te gaan. Ze kunnen op individuele basis bijleren terwijl de leraars
hun vorderingen opvolgen via geregistreerde scores. Ook worden er
‘coaches’ opgeleid die de leerlingen kunnen bijstaan.
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5. Midden-Oosten
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking telt slechts één
partnerland in het Midden-Oosten: het Palestijns Gebied.
Het Indicatief Programma van de gouvernementele Samenwerking voor de periode 2012-2015 vertegenwoordigt
71,6 miljoen EUR.
In 2015 werkte de Belgische Ontwikkelingssamenwerking verder in een
alsmaar meer gespannen context. Toch heeft ze de consolidatie van
institutionele structuren gesteund en verleende ze basisdiensten aan de
Palestijnse bevolking. Ook heeft België geprobeerd de schendingen van
het internationaal humanitair recht te verhelpen, zowel in de Westelijke
Jordaanoever als in de Gazastrook. In die context heeft België een nieuwe
humanitaire financiering toegekend voor de bescherming van kinderen in
gewapende conflicten (VN Resolutie 1612).

Humanitaire hulp
Ook in 2015 kende België 6,25 miljoen EUR toe aan de algemene
werkingsmiddelen van UNRWA. Gezien de chronische financiële
moeilijkheden van het agentschap en de toenemende noden van
de Palestijnse vluchtelingen, heeft ons land een extra bijdrage van
2,45 miljoen EUR geleverd in het kader van de heropbouw in Gaza,
maar ook om diensten te bieden voor mentale gezondheidszorg in
de Westelijke Jordaanoever. Bovendien kende België ook een bijkomende financiering toe van 1,5 miljoen EUR voor een programma
van cash assistance van UNRWA in Syrië in 2015.

GAZA STRIP
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De Belgische Ontwikkelingssamenwerking heeft opnieuw meerdere interventies gefinancierd in zone C via Oxfam (voedselzekerheid
en weerbaarheid vergroten van gemeenschappen die risico lopen
op gedwongen vertrek) en de internationale ngo NRC (humanitair
consortium). Het responsmechanisme van NRC hielp overigens
om te reageren op de verbeurdverklaring begin december in de
bedoeïengemeenschap van Al-Hadidya. Dat heeft geleid tot een
lokale verklaring van de EU waarin ze de verbeurdverklaringen
veroordeelde.

WEST BANK
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Onderwijs

Milieu

Als co-lead speelt België een belangrijke rol in de onderwijssector.
Het totale bedrag van het gouvernementele samenwerkingsprogramma beloopt 33 miljoen EUR en omvat volgende ondersteuning:
• Gemeenschappelijk financieringsinstrument (Joint Financing
Arrangement), dat een actieve betrokkenheid van België bij de
sectorale beleidsdialoog mogelijk maakt, samen met de belangrijkste donoren (Duitsland, Finland, Ierland en Noorwegen).
• Scholen bouwen – 23 in totaal, waarvan de meest recente in
augustus werd voltooid. Het betreft een ‘groene’ school die
gebruik maakt van geothermische en zonne-energie.
• Enhancing Capacities for Institution Building, hetgeen de privésector en de noden van de arbeidsmarkt linkt aan vorming op het
werk door sterk in te zetten op het leerproces op de werkvloer.
• E-learning in het lager en middelbaar onderwijs, wat de kwaliteit
van het onderwijs en de vorming in Palestina bevordert door de
leerling centraal te stellen in het leerproces.

Wat betreft de gouvernementele samenwerking, is het ook belangrijk
om een programma van het VN-Ontwikkelingsprogramma (UNDP)
te vermelden: ‘Enhancing the Capacities of the Palestinian Authority
in mainstreaming environment and climate change’.
Het doel is om de Palestijnse instellingen bewust te maken en te
versterken rond de integratie van milieu en klimaatverandering als
transversaal thema in het beleid en in alle strategieën en nationale
plannen.
Een van de grote successen is de steun van het project aan de
voorbereiding van de eerste Palestijnse communicatie rond klimaatverandering, gepresenteerd in december op de COP21 in Parijs.

Milieuvriendelijke scholen
In Palestijnse scholen is de temperatuur vaak onaangenaam. In de winter is het ijskoud in de klaslokalen en in de zomer bloedheet.
Op de westelijke Jordaanoever vinden steeds meer milieuvriendelijke bouwconcepten plaats om het comfort in de klaslokalen te
verbeteren. Zo ook de school Wadi al Mughair in Hebron, een pilootproject dat volop gebruik maakt van geothermische energie
en zonne-energie.
Op tien meter diepte bereikt de temperatuur het hele jaar door 16°C. Om deze geothermische energie te benutten, werden
ondergrondse tunnels geïnstalleerd en aangesloten op de klassen. Ze zorgen tijdens de winter voor ‘warme’ lucht en brengen
‘koele’ lucht in de zomer. Zonneschoorstenen brengen de luchtstroom op gang. Afhankelijk van de noden, kan de leerkracht de
leidingen openen of sluiten.
De school heeft ook een innovatieve zonnemuur. Op de oostkant van het gebouw staan metalen panelen met kleine gaatjes die
zonne-energie absorberen en zo lucht voorverwarmen in de winter vooraleer die naar de klaslokalen wordt gevoerd. Op de zuidkant
zijn de klassen voorzien van zonnewering om de koelte in de zomer te bewaren. In de winter wordt ze weggehaald om de warmte
van de zon te benutten.

© BTC/CTB

Voor dit hoogtechnologisch, innovatief pilootproject in de onderwijssector werkt de Belgische Ontwikkelingssamenwerking samen
met het Ministerie van Onderwijs en Hoger Onderwijs.
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6. Azië
Vietnam was tot 21 mei 2015 het enige Aziatische partnerland van de Belgische gouvernementele samenwerking.
Via andere samenwerkingskanalen bereikt België echter
meer landen in Azië. Zo steunde ons land de heropbouw
na de aardbeving in Nepal via internationale humanitaire
organisaties.
Waterbeheer
De klimaatverandering zal hard toeslaan in Vietnam: stijgende temperaturen, meer neerslag en dus overstromingen, en een stijgende zeespiegel.
Tegelijkertijd trekken mensen massaal naar de steden. De verstedelijking
zal naar verwachting pieken tot 50% tegen 2050.
De snelle uitbreiding van het stadsweefsel vormt een serieuze uitdaging
voor de stedelijke planning.
Vandaag al heeft het land regelmatig te kampen met overstromingen,
met ernstige gevolgen voor levensonderhoud, infrastructuur en gezondheid. Hoe zal Vietnam omgaan met het toekomstig klimaat? Daarom
wil de Vietnamese regering de risico’s van een ramp verkleinen en
veerkrachtige stedelijke gebieden creëren.

52

© BTC/CTB/Nguyen Anh Dung

BTC werkt samen met drie kustprovincies (Ha Tinh, Ninh Thuan en
Binh Thuan) rond het programma Waterbeheer en stedenbouw in
relatie tot klimaatverandering. Het programma gaat na hoe het veranderende klimaat de waterstromen en de zeespiegel zal beïnvloeden
in deze provincies en welke impact de overstromingen zullen hebben.
Samen met de lokale overheden zal bekeken worden welke aanpassingsacties mogelijk zijn om een antwoord te bieden op dergelijke
bedreigingen. Zo kunnen bijvoorbeeld systemen ingezet worden die
een vroegtijdige waarschuwing geven zodat de bevolking vlugger uit
de gevarenzone geraakt.

© BTC/CTB/Eric de Mildt
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Naar een groene economie
Vietnam kent een enorme economische groei en stoot ook steeds
meer broeikasgassen uit. Het land kiest voor een groenere toekomst.
Vietnam is immers een van de landen die het meest aan klimaatverandering onderhevig zijn. Bovendien groeit onder de bevolking
de bezorgdheid over de verontreiniging van lucht, water en bodem.
Ander economisch model
Om de uitdagingen op het gebied van energie, klimaat en milieu
aan te gaan, tekende Vietnam in 2012 een ‘nationale strategie voor
groene groei’ uit. De strategie omvat drie pijlers:
1) een daling van de uitstoot van broeikasgassen en van de energieintensiteit,
2) een industrie met betere milieuprestaties en meer aandacht voor
‘groene’ sectoren,
3) de overstap naar duurzame consumptie stimuleren in een context
van toenemende verstedelijking.
Met zijn strategie voor groene groei wil Vietnam ook de meer structurele economische problemen aanpakken zoals het verouderd
economisch systeem dat de internationale concurrentie hoe langer
hoe minder het hoofd kan bieden.

5

miljoen
EUR

Met een gift van 5 miljoen EUR
steunt België als een van de eerste
landen de strategie voor groene
groei. Daarmee zal een fonds
opgericht worden dat studies,
opleidingen of proef projecten
financiert die Vietnam moeten
helpen haar strategie in de praktijk te brengen.

Aardbeving Nepal
Groene groei
Het begrip ’groene groei’ maakt begin jaren 2000 opgang
als instrument voor duurzame ontwikkeling. Het uitgangspunt is dat de ontwikkeling van ‘groene sectoren’ een
impuls kan geven aan de economische ontwikkeling en
tegelijk het natuurlijk kapitaal en daarmee ook het welzijn
helpt in stand houden.

In april 2015 werd Nepal getroffen door een zware aardbeving.
Gevolg: 8.600 doden, 7.000 gewonden en 500.000 woningen vernietigd. De Belgische regering voorzag geen specifieke hulp voor
Nepal. Wel heeft ons land vooraf al heel wat fondsen toegezegd via
humanitaire organisaties. Zo heeft het Central Emergency Response
Fund van het VN-Coördinatiebureau OCHA onmiddellijk 15 miljoen
EUR vrijgemaakt voor de crisis in Nepal. Dat is dus gedeeltelijk een
Belgische bijdrage.
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7. Latijns-Amerika
Tot 21 mei 2015 waren Bolivia, Ecuador en Peru de bilaterale
partners van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking in
Latijns-Amerika. Er worden echter wel exit-programma’s
voorzien voor deze landen met een gemiddeld inkomen.
Ondervoeding ongedaan maken in Bolivia
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gaf Bolivia een pluim omdat de ondervoeding bij kinderen in het land sterk gedaald is. In Bolivia leverde België
een stevige bijdrage aan de strijd tegen ondervoeding. Niet via projecten,
maar door de Boliviaanse regering te ondersteunen. Ook niet alleen, maar
door samen met Canada en Frankrijk geld te storten in een gemeenschappelijk fonds. Bovendien betaalde Bolivia het overheidsprogramma
Desnutrición Cero (‘Nul Ondervoeding’) hoofdzakelijk zelf, de donoren
brachten 26% in. België schonk 13,5 miljoen EUR voor de periode 20092017.
Ondervoeding is bij uitstek een multisectorieel probleem. Daarom
installeerde Bolivia overlegorganen met vertegenwoordigers uit diverse sectoren: onderwijs, water en sanitaire voorzieningen, landbouw,
industrie, economie... En dat zowel op nationaal, departementaal als
gemeentelijk niveau. De bijdrage van de donoren spijsde vooral het
gemeentelijke luik. De gemeenten konden een premie aanvragen
om initiatieven op te zetten om ondervoeding tegen te gaan. Om in
aanmerking te komen, dienden de gemeenten echter eerst zelf flink
te investeren, onder meer door het lokaal geproduceerde voedingsmiddel Nutribebé aan te kopen. Maar liefst 60% van het programma
Desnutrición Cero werd door de gemeenten zelf gefinancierd. Een
garantie voor een grote betrokkenheid of ‘eigenaarschap’.

10%
De Boliviaanse overheid wil de
chronische ondervoeding van
kinderen terugbrengen tot minder
dan 10%. Tussen 2007 en 2013
daalde ze reeds van 23,5 naar
16%. Desnutrición Cero behaalde
opmerkelijke resultaten: de acute
ondervoeding is nagenoeg verdwenen en in de ziekenhuizen
sterven 3 maal minder kinderen
aan de complicaties van ondervoeding.
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Ondernemen om te overleven in Ecuador
Op 4 maart 2015 kreeg Carmen Chito de Womed Award Zuid uit de
handen van koningin Mathilde. Organisator was Markant, netwerk
van ondernemende vrouwen, en de ngo Trias.
Als boerin uit de Andes werkt ze hard voor haar gezin. In haar jeugd
wou ze verder studeren maar haar vader liet dat niet toe. De selfmade
boerin kon pas na haar huwelijk werk maken van zelfontwikkeling.
Carmens echtgenoot steunde haar om haar vooropgestelde doelen
te bereiken. Ze volgde gespecialiseerde cursussen en startte een
caviakweek. In het begin kweekte ze enkel voor eigen consumptie
en stonden de hokken met cavia’s op elkaar in de woonkamer.
Er was immers nog geen afzetmarkt voor haar kwekerij. Dat veranderde in 2007 met de oprichting van de coöperatie Señor Guy.

Die inkomsten helpen haar om de studies van haar twee zonen te
betalen. Carmen kan zich nu ook de sociale zekerheid veroorloven
zodat geneesmiddelen terugbetaald worden. Door te investeren
in de coöperatie Señor Guy zorgt Trias ervoor dat vrouwen zoals
Carmen Chito toegang krijgen tot opleidingen en zo kunnen leren
over ziektepreventie, stalinfrastructuur, voederwinning, fokstrategie,
enzovoort. Bovendien worden de slachtrijpe cavia’s aan een eerlijke
prijs gekocht en krijgen de kwekers voorlichting op het eigen bedrijf.

© BTC/CTB

Vandaag heeft Carmen een aparte stal waarin ze 180 dieren kan
huisvesten. In drie maanden tijd zijn cavia’s slachtrijp en daarom
zorgen ze – net als koeien – voor een permanente cashflow.

Bovendien vergen cavia’s in vergelijking met runderen weinig investeringskosten en weinig zware arbeid. De professionalisering van haar
caviakweek heeft Carmen het nodige zelfvertrouwen gegeven om
een eigen zaak te starten. Maandelijks verkoopt Carmen tientallen
cavia’s aan gemiddeld 6,5 dollar per stuk.

Agrobiodiversiteit in de Peruaanse Andes
Victor Rojas woont in Patahuasi, een hoger gelegen dorp in
het centrale Andesgebergte van Peru. Hij is een Yachichiq, een
bewaarder van voorouderlijke kennis. Van zijn vader en grootvader erfde Victor namelijk een enorme schat aan kennis over
de rijke agrobiodiversiteit van Patahuasi. Vooral over de grote
verscheidenheid van inheemse granen, peulvruchten en knollen.
Hierdoor kan Victor succesvol boeren op verschillende hoogtes
en is hij beter gewapend tegen de risico’s van het stormachtige
Andesklimaat.
Hij is ervan overtuigd dat dergelijke agrobiodiversiteit de
sleutel vormt om de wereldwijde klimaatverandering aan
te pakken. Zo inventariseerde Victor 124 variëteiten aan

inheemse aardappelen, elk specifiek aangepast aan
bepaalde hoogtes en ecologische omstandigheden.
Dankzij de inspanningen van Victor en andere lokale Yachichiq,
riep het regionaal bestuur van Apurimac de districten Huayana
en Pomacocha uit tot eerste “Agrodiversiteitsbewaarzone” in
Peru. Een mijlpaal die het belang van de unieke en waardevolle
agrobiodiversiteit van de Peruaanse Andes in de verf zet. Ondanks de klimaatverandering kan men op die manier de toekomstige generaties toch voedselzekerheid bieden. En dat alles
in het kader van PRODERN, een project mee uitgevoerd door
BTC en het Peruaanse Ministerie van Milieu.
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50 jaar ontwikkelingssamenwerking in Peru
In de zomer van 1965 begon de Belgische Ontwikkelingssamenwerking met haar werk in Peru. Ze levert dus al 50 jaar strijd tegen
armoede en ongelijkheid en ijvert voor duurzame ontwikkeling.
En dat via verschillende kanalen:
1) Gouvernementele samenwerking: de overheid van België en Peru
sluiten een officiële overeenkomst. Sinds 21 mei 2015 vormt
Peru niet langer een partnerland van de Belgische gouvernementele ontwikkelingssamenwerking. Er wordt een exit-programma
voorzien (zie p 8: nieuwe lijst partnerlanden).
2) Niet-gouvernementele samenwerking: uitgevoerd door de 20 Belgische ngo’s die in Peru werkzaam zijn, organisaties uit de
Peruaanse civiele samenleving, de vakbonden en de universitaire
en wetenschappelijke samenwerking.
3) Humanitaire hulp: onmiddellijke respons in geval van (natuur)
rampen.
4) Multilaterale samenwerking: België is betrokken bij projecten van
de Europese Unie, de Wereldbank en de Verenigde Naties.
5) Steun aan de privésector: waardoor de Belgische Ontwikkelingssamenwerking een stimulans wil geven aan de duurzame en
inclusieve economische ontwikkeling in Peru.

In de loop van de 50 jaar samenwerking hebben de actoren van de
Belgische Ontwikkelingssamenwerking zich toegelegd op vijf grote
thema’s:
Mensenrechten en gender
Begin jaren 2000 begon de Belgische Ontwikkelingssamenwerking
aan de oprichting en versterking van de Defensoría del Pueblo, een
ombudsdienst. Met de steun van België en andere landen via een
gemeenschappelijk fonds beschikt de Defensoría vandaag over
een nationaal netwerk van 28 kantoren en 10 attentiegroepen.
Medewerkers die het land doorkruisen hebben inmiddels al meer
dan 30.000 personen in 700 achtergestelde districten bereikt en
126.000 dossiers aangelegd. De Defensoría del pueblo schreef meer
dan 60 rapporten met aanbevelingen voor alle sectoren. Waar de
organisatie aanvankelijk 80% van haar middelen uit de internationale
samenwerking haalde, is dat in 2015 verminderd tot 8%.

Defensoría del Pueblo
De ombudsdienst bewaakt de kwaliteit van de publieke
dienstverlening en staat in voor de bescherming van fundamentele rechten. Haar deur staat altijd open voor burgers
met klachten en op basis hiervan formuleert ze regelmatig
rapporten met brede publieke weerklank. De Defensoría
heeft al meer dan 30.000 personen in 700 achtergestelde
districten bereikt en 126.000 dossiers aangelegd.
De verdediging van de mensenrechten vormt ook voor de Belgische
ngo’s in Peru een belangrijk werkgebied. In de jaren 90, toen corruptie alomtegenwoordig was, ondersteunden de ngo’s organisaties uit
de civiele samenleving die opkwamen voor de fundamentele rechten
van de bevolking. Dat gebeurde in de vorm van aangifte-acties of
van steun aan gevangenen die onterecht waren beschuldigd van
terrorisme. Vandaag focussen de ngo’s op syndicale rechten en het
recht op een gezond milieu.
Milieu
De Peruaanse regering wil een inclusieve en sociale economische
groei bevorderen alsook een betere verdeling van de rijkdommen.
Daardoor groeide de interne markt en waren er meer middelen om
de armoede in plattelandsgebieden aan te pakken.
Wie milieuprojecten zegt, denkt automatisch aan het grootste
Peruaanse herbebossingsprogramma in Cajamarca, goed voor meer
dan 30.000 hectare nieuwe aanplant. Granja Porcón is een schoolvoorbeeld van duurzaam bosbeheer: het gebied met meer dan 200
boomsoorten heeft al meer dan 16 miljoen ton CO 2 opgenomen.
Bovendien is het dorp uitgegroeid tot een toeristische attractie die
jaarlijks meer dan 10.000 toeristen trekt.

© Jenaro Herrera Requena

Gezondheid
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Voor de Belgische Ontwikkelingssamenwerking staat de toegang
tot goede gezondheidszorg, met name voor de meest arme en
kwetsbare mensen, bovenaan de prioriteitenlijst. Zo pleit ze voor
een universele zorgverzekering. Daarvoor is een samenwerking
opgezet met de Aseguramiento Universal en Salud en het Ministerie
van Economie en Financiën. Sinds de aanvang van de programma’s
SISTEC et SISFIN hebben meer dan 2 miljoen mensen uit plattelandsgebieden zich aangesloten bij de ziekteverzekering waardoor
zij dus aanspraak kunnen maken op gezondheidszorg.

Geografische programma’s

Familiale landbouw
Heel wat Belgische ngo’s zijn actief in de familiale landbouw.
Deze vorm van landbouw laat immers toe om de familiale en
gemeenschapsstructuren in stand te houden terwijl tegelijkertijd de
biodiversiteit bewaard wordt. Bovendien produceert familiale landbouw voedsel voor maar liefst 70% van de bevolking.
Een ander opmerkelijk resultaat: dankzij de steun van Belgische
ngo’s aan de koffiesector telt de Junta Nacional del Café inmiddels
250 partnerorganisaties. In de koffiesector in Peru zijn 225.000
gezinnen werkzaam die 425.000 hectare bewerken.

Sinds een aantal jaren steunt de Belgische Ontwikkelingssamenwerking culturele organisaties vooral met werkingsmiddelen voor
‘microprojecten’, verenigingen en culturele centra die in Peru naam
en faam hebben verworven en die erin geslaagd zijn een sterk
artistiek project op touw te zetten. Een van de resultaten van 50 jaar
samenwerking: dankzij hun artistieke vaardigheden konden tientallen jongeren doorstromen naar het hoger onderwijs.

© Fondo Indigena

Cultuur

FIESTA
• Een festival om voor het Peruaanse publiek de resultaten
van 50 jaar samenwerking in de kijker te plaatsen:
het Festival Belga, Resultados que cuentan. Meer dan
5000 belangstellenden genoten in een familiale en feestelijke sfeer van de vele activiteiten. Groot en klein kregen
op een ludieke wijze heel wat informatie over gender,
mensenrechten, gezondheid, milieu en familiale landbouw.
• Een documentaire belicht 50 jaar samenwerking via haar
belangrijkste accenten: diversiteit, de evenwichtige verhouding tussen de verschillende samenwerkingskanalen,
participatie, mensenrechten.
www.youtube.com > Resultados que cuentan:
50 años de cooperación belga en el Perú

© Fiesta

De Belgische ambassade in Peru, BTC, het Peruaanse agentschap voor internationale samenwerking (APCI) en de actoren
van de Belgische en Peruaanse civiele samenleving wilden de
resultaten van deze symbolische mijlpaal van 50 jaar samenwerking tussen Peru en België feestelijk in de verf zetten.
Een aantal initiatieven:
• Een wedstrijd voor het ontwerp van een gemeenschappelijk logo van 50 jaar samenwerking België-Peru.
• Een Facebookpagina werd aangemaakt en telt meer dan
2000 volgers.
• Een fotowedstrijd om de geschiedenis van de Belgische
Ontwikkelingssamenwerking in Peru in beeld te brengen.
• Een debat: Slaagt Peru erin om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te halen?
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C. Humanitaire hulp
Miljoenen mensen zijn vandaag het slachtoffer van gewapende conflicten en geweld. Velen onder hen slaan op
de vlucht en zoeken hun heil in veiliger streken. Volgens het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de
Verenigde Naties (UNHCR) zou het aantal vluchtelingen, asielzoekers en ontheemden in de hele wereld in 2015
voor de eerste keer sinds de Tweede Wereldoorlog de 60 miljoen overschrijden. Ook natuurrampen en epidemieën
veroorzaken veel leed in bepaalde regio’s van de wereld. Denk maar aan de aardbeving in Nepal en de bestrijding
van het ebolavirus in West-Afrika. In 2015 heeft de Belgische humanitaire hulp bijgedragen aan de ondersteuning
van de meest kwetsbare bevolking in talrijke crisissen waaronder Syrië, Irak, de Sahelregio, de bezette Palestijnse
gebieden, Burundi, Oekraïne en Guinee.

1. Humanitaire hulp in een notendop
Voor zijn humanitaire hulp baseert België zich op de nodenanalyses
van het VN-coördinatiebureau voor humanitaire zaken (OCHA), het
Internationale Rode Kruis (ICRC) en andere belangrijke internationale
humanitaire organisaties. Om flexibeler te kunnen werken maakt ons
land daarbij gebruik van vier instrumenten:
1) Flexibele fondsen
Via deze donorfondsen beschikken de internationale humanitaire organisaties over snel inzetbare middelen die zonder veel
administratieve formaliteiten kunnen worden vrijgemaakt.
In 2014 stond ons land bijvoorbeeld achtste gerangschikt op
de lijst van donoren aan het Central Emergency Response Fund
(CERF). Via het CERF kan snel worden ingegrepen bij natuurrampen of gewapende conflicten.

De Belgische strategie voor humanitaire
hulp is gestoeld op een morele plicht ter
ondersteuning van de universele waarde
van intermenselijke solidariteit.
België onderschrijft de fundamentele
humanitaire beginselen van menselijkheid,
onpartijdigheid, neutraliteit en
onafhankelijkheid. Deze zijn essentieel
om bijstand te verlenen in noodsituaties
onder vaak moeilijke politieke en
veiligheidsomstandigheden.

Dankzij flexibele fondsen kan de Belgische Ontwikkelingssamenwerking de prioritaire (dringende) humanitaire noden te lenigen,
zoals bij de crisis in Syrië, van de Syrische bevolking, de Syrische
vluchtelingen en de onthaalgemeenschappen. Terzelfdertijd
worden ook de capaciteiten versterkt van de lokale ngo’s in Syrië,
Turkije, Jordanië en Libanon, en dat dankzij de steun aan de
ERF’s (Emergency Response Funds).
2) Core-financiering
Bijdragen aan de algemene werkingsmiddelen van belangrijke
humanitaire organisaties, zoals UNHCR, ICRC, OCHA en het
VN-agentschap voor Palestijnse vluchtelingen (UNRWA). Deze
bijdragen zijn niet-geoormerkt: de organisatie kan zelf beslissen
over hoe ze de middelen aanwendt.
3) Gerichte hulpprojecten
Deze projecten hebben betrekking op plotse, vergeten of ondergefinancierde crisissen die assistentie behoeven op korte
termijn. Een voorbeeld is de Belgische humanitaire hulp via WFP
en UNHCR aan de Burundese vluchtelingen.
4) Programma’s
Sommige complexe crisissen vergen inspanningen op langere
termijn en een zekere continuïteit. In zulke gevallen bieden
humanitaire programma’s een beter antwoord. België is zo onder
meer actief in de regio rond Syrië, de Sahel, de Grote Meren of
de Bezette Palestijnse Gebieden.

58

80

miljoen
EUR

Via flexibele fondsen en corefinanciering besteedt de Belgische
Ontwikkelingssamenwerking jaarlijks zo’n 80 miljoen EUR. Bij gerichte
hulpprojecten en programma’s voor
complexe crisissen gaat het wel om
geoormerkte donaties. Het budget
wordt immers toegewezen om een
specifieke sector in/of een specifieke
crisis en regio/land te lenigen.

Samen staan we sterk

Kleinschalige veehouders in Syrië krijgen
noodhulp van FAO

Internationale samenwerking werpt haar vruchten af. Zo kon
UNHCR in 2014 voor ruim 55 miljoen mensen het verschil maken: onder meer 24 miljoen Syriërs, 4 miljoen Irakezen, een
kleine 3 miljoen Congolezen en ongeveer 1,5 miljoen Oekraïners.
De VN-vluchtelingenorganisatie voorziet vooral in basisbehoeften
zoals onderdak, voedsel, water, sanitair en gezondheidszorg, en in
onderwijs. Ons land draagt jaarlijks 7,5 miljoen EUR bij aan haar
algemene werkingsmiddelen.

Met de steun van de Syrische Dierenartsen Associatie helpt
de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde
Naties (FAO) meer dan 80.000 kleine veehouders hun
veestapel te beschermen en dierenproductieverlies te beperken. Bijna 4 miljoen schapen, geiten en vee zullen in
Syrië behandeld worden tegen parasieten door de FAO,
met de hulp van de Syrische Dierenartsen Associatie. Deze
grootschalige campagne wordt gevoerd met de financiële
steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en zal
meer dan 76.000 veehouders ten goede komen in hoge
risicozones in Syrië. Sinds de start van de campagne in december 2014, werden bijna 2,4 miljoen dieren behandeld.

Ook ICRC boekte mooie resultaten: een verbeterde toegang tot water
en sanitair voor 26,2 miljoen mensen, voedselhulp aan een kleine
10 miljoen mensen en gezondheidszorg voor 6,2 miljoen mensen.
België doneerde 21,1 miljoen EUR in 2015.
Verder vormt OCHA ook een relevante partner. OCHA is op wereldniveau de organisatie die het overzicht houdt op alle humanitaire
activiteiten. Door haar coördinerende taak slaagt ze erin de hulp veel
doeltreffender en doelmatiger te maken. De Belgische bijdrage via
deze organisatie bedroeg in 2015 meer dan 3 miljoen EUR.

Syrië: waar de nood het hoogst is
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking besteedde in 2015 via
verschillende instrumenten 45,1 miljoen EUR noodhulp in Syrië –
een enorme stijging in vergelijking met de voorbije jaren. Meer dan
13 miljoen Syriërs hebben momenteel nood aan hulp. Nog steeds
bevinden zich ruim 4 miljoen Syrische vluchtelingen in kampen of bij
gastgemeenschappen in de regio. België financiert de humanitaire
hulp in Syrië en in de regio daarrond zowel via toegekende projecten
aan de VN en ngo’s als via steun aan de ERF’s in Syrië, Jordanië,
Libanon en Turkije (zie hierboven).
Minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo hield in
september 2015, samen met zijn Nederlandse tegenhanger Ploumen,
een pleidooi om in Europa bijkomende middelen vrij te maken voor
Syrië. Indien alle Europese landen samen met de Europese Commissie pro rata een gelijkaardige extra inspanning leveren als ons land
en Nederland, is het mogelijk de financieringskloof met 2 miljard te
dichten. De Europese Commissie beschikt jaarlijks over een ontwikkelings- en humanitair budget van respectievelijk 10 en 1,2 miljard
EUR. De Croo roept op om deze middelen sneller vrij te maken.

© Dominic Chavez

In november heeft de Commissie aangekondigd dat ze 133 miljoen
EUR wenst toe te kennen aan zowel de leniging van de noden in
Syrië, als aan de leniging van de noden van Syrische vluchtelingen
en de gemeenschappen die hen ontvangen in de aangrenzende
landen, meer bepaald in Libanon en Jordanië. Deze supplementaire
hulp is bedoeld om het gebrek aan financiering voor de Syrische
crisis te lenigen en om onmiddellijk beschikbare middelen te voorzien
voor humanitaire organisaties actief in Syrië en in de aangrenzende
landen die vluchtelingen opvangen, teneinde de levensreddende hulp
aan behoevende personen te verbeteren.
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2. De Belgische humanitaire hulp in cijfers
In 2015 bedroeg het Belgische budget voor humanitaire hulp
150 miljoen EUR. Iets meer dan een derde van het budget (51,6 miljoen EUR) ging naar de crisis in Syrië en Irak. Het totaal aantal
mensen in nood bedraagt voor de regio 22 miljoen (13,5 miljoen
Syriërs en 8,5 miljoen Irakezen). Geen crisis in de wereld kent een
grotere humanitaire impact.

Tot slot betreft een klein derde (47,2 miljoen EUR) de niet-geografisch toewijsbare financieringen. Het gaat onder andere over ‘core’bijdragen aan UNHCR, UNRWA, OCHA en ICRC. Verder zijn er nog
globale flexibele fondsen, die snel inzetbaar zijn volgens de ontstane
noden en niet aan een bepaald land of regio gelinkt zijn.

Humanitaire
hulp
Programma's

Budget
2015
22 401 000

Realisatie
2015
22 025 732

Realisatiegraad
98,32%

Geografisch toewijsbare financieringen

102 376 133

Syrië, Irak en buurlanden

51 613 365

Core
Flexibele
fondsen
Projecten

20 000 000

20 000 000

100,00%

Sahelregio

10 358 777

58 500 000

58 500 000

100,00%

Bezette Palestijnse Gebieden

8 470 771

49 099 000

49 047 009

99,89%

Centraal Afrikaanse Republiek

7 421 994

Totaal

150 000 000 149 572 741

99,72%

Ebola gerelateerd (Guinee, Sierra Leone, Liberia)

6 746 287

DRC

4 559 663

Burundi

4 000 000

Zuid-Soedan

3 705 275

Jemen

3 500 000

Oekraïne

2 000 000

Niet-toewijsbare financieringen

47 196 608

Core

20 000 000

Globale flexibele fondsen

18 625 000

Niet-toewijsbare programma's

3 375 000

Niet-toewijsbare projecten

1 041 311

Tweede schijven uit engagementen 2014

4 155 297

Totaal
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149 572 741

© Shawn Baldwin

Een ander derde (50,8 miljoen EUR) werd besteed aan diverse
andere crisissen wereldwijd. De focus lag daarbij op de drie prioritaire zones uit de humanitaire strategie. De Sahelregio, de bezette
Palestijnse Gebieden en de regio van de Grote Meren ontvingen
gezamenlijk ongeveer 27,4 miljoen EUR. Ook ging er financiële steun
naar de crisissen in Zuid-Soedan, de Centraal Afrikaanse Republiek en Oekraïne. Verder werden de ebola-getroffen landen (Guinee,
Sierra Leone en Liberia) bijgestaan: in eerste instantie om de uitbraak te stoppen, nadien om gezondheidssystemen op te zetten en
herop te starten. Zo kunnen toekomstige epidemieën – dus breder
dan ebola alleen – sneller onder controle gekregen worden.

Humanitaire hulp

Oekraïne
Het conflict ontstond in februari 2014 toen
er geweld uitbrak tussen twee partijen: een
Russisch gezind en een pro-Europees kamp.
Door aanhoudende bombardementen werden
honderdduizenden mensen gedwongen om
hun huis te verlaten. Naar schatting hebben
5 miljoen mensen nood aan humanitaire hulp.
Het conflict zorgt voor een gebrek aan voedsel,
water en basisgezondheidszorg.

© Maksymenko Oleksandr/maksymenko.com.ua

België financiert in Oekraïne een interventie
van het Internationaal Comité van het Rode
Kruis (ICRC) voor een bedrag van 2 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 humanitair recht bevorderen;
• gevangenen bezoeken;
• families herenigen;
• lokale gemeenschappen ondersteunen en
weerbaarder maken.

Partnerorganisaties
Drie categorieën van organisaties kunnen humanitaire hulp genieten:
• Belgische en internationale ngo’s,
• Internationale humanitaire organisaties,
• Internationale humanitaire organisaties die donorfondsen beheren
(de zogenaamde flexibele fondsen).
In 2015 hebben de Belgische en internationale ngo’s 23,8 miljoen
EUR ontvangen. Dat vertegenwoordigt ongeveer 16% van de totale
humanitaire hulp – het hoogste bedrag sinds jaren.
De internationale humanitaire organisaties hebben samen 125,8 miljoen EUR ontvangen (inclusief de flexibele fondsen die ze beheren).
Dat komt overeen met 84% van het budget.
De internationale humanitaire organisatie die het meeste geoormerkte steun ontving in 2015 is het International Committee of the
Red Cross (ICRC). Zij verkreeg 20,9 miljoen EUR.
Het ICRC vormt de belangrijkste internationale humanitaire organisatie buiten het systeem van de Verenigde Naties en tevens de organisatie bij uitstek die beantwoordt aan de behoeften van bescherming
en bijstand in geval van gewapende conflicten.
Sinds 2004 is België een lid van de Donor Support Group van het
ICRC, waardoor het kan deelnemen aan de strategische dialoog
tussen de organisatie en haar belangrijkste donor. Ons land
bekleedde in 2014-2015 zelfs het voorzitterschap; het focuste op
twee belangrijke thema's: de strijd tegen seksueel geweld en de
bescherming van de gezondheidszorg.

232.000
Burundezen

In april 2015 besloot de Burundese
president Nkurunziza zich verkiesbaar
te stellen voor een derde ambtstermijn.
Zijn beslissing betekende een schending
van de grondwet. Daarop ontstonden
massale straatprotesten, maar toch
hield Nkurunziza vol en won hij de
presidentsverkiezingen in juli.
Volgens UNHCR zijn er sinds 26 april
2015 meer dan 232.000 Burundezen
op de vlucht; minstens 400 mensen
werden vermoord. De Belgische
Ontwikkelingssamen werking kende
4 miljoen EUR noodhulp toe.
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D. Sensibilisering in België
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking wil het grote publiek bewustmaken van de uitdagingen van ontwikkeling,
de noodzaak om te ijveren voor rechtvaardige relaties tussen Noord en Zuid en het belang om iedereen te
mobiliseren in deze richting.

1. Ontwikkelingseducatie
Wereldwijd kampen landen met globale problemen: klimaatverandering, groeiende ongelijkheid, migratiestromen, armoede...
Ontwikkeling vormt dus een uitdaging voor alle landen, België
inbegrepen. Dat is ook de visie van de nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s): alle doelen betreffen alle landen. De SDG’s
hebben immers alleen maar kans op slagen als elk land zijn verantwoordelijkheid neemt, rekening houdend met de impact van
zijn acties op andere landen. Maar enkel werken op niveau van de
regering volstaat niet. Steun en activering van de bevolking vormen
immers ook sleutelelementen.
Ontwikkelingseducatie helpt om wereldburgers te vormen. Naast de
individuele dimensie voor kennis en waarden, is ook de gemeenschappelijke dimensie belangrijk. Individuele en gemeenschappelijke
acties versterken elkaar namelijk. In die zin bevordert ontwikkelingseducatie de activering van de Belgische en Europese civiele
samenleving op dezelfde manier als de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en ngo’s de opkomende civiele samenleving in het
Zuiden stimuleren en financieren.

Ontwikkelingseducatie in België heeft als doel bij te dragen
tot een meer rechtvaardige en solidaire wereld gebaseerd
op democratische waarden. De activiteiten van ontwikkelingseducatie beogen:
• een globaal inzicht in de internationale problematiek en
de ontwikkelingsproblematiek te bevorderen en kritische
meningsvorming te stimuleren,
• een verandering van waarden, attitudes en gedrag,
zowel op individueel als op collectief vlak, bijvoorbeeld
op het vlak van de consumptiepatronen.
• de actieve uitoefening van rechten en plichten op lokaal
en globaal niveau om te komen tot een meer rechtvaardige en solidaire wereld.

© Chiavetta

Daarom is ontwikkelingseducatie belangrijk voor ontwikkelingssamenwerking. Naast eigen activiteiten financiert de Belgische
Ontwikkelingssamenwerking talrijke activiteiten van ngo’s, mediahuizen, het onderwijs en de culturele sector. Het gaat van informatie,
onderzoek en netwerking tot onderwijs en campagnes.

De voorbeelden die volgen, illustreren de verscheidenheid in actoren
en activiteiten die steun ontvangen van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.
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2. Een waaier van activiteiten
Theater voor vluchtelingenjongeren

Samenwerken in een veranderende wereld

De ngo KIYO strijdt voor de rechten van de meest kwetsbare
kinderen. De ngo heeft programma’s in Brazilië, India, de Filipijnen,
Burundi en DR Congo.
In België spoort KIYO jongeren en volwassenen aan om zich te
engageren voor de rechten van het kind via sensibiliseringsacties.

Om de zes jaar organiseert het CNCD-11.11.11 de Assisen van de
niet-gouvernementele samenwerking, die voor zijn ngo's en verenigingen, en in ruimere zin voor de actoren van niet-gouvernementele
samenwerking, de gelegenheid vormen om hun visie en praktijken
in vraag te stellen in het licht van de voornaamste evoluties van de
Belgische en de internationale context.

Zo werkt de organisatie rond het thema ‘oorlog en conflict’ bij vluchtelingenjongeren in het asielcentrum van Poelkappelle. Samen met
UMove4Peace (de jongerenwerking van Pax Christi) gebruikt KIYO
daarvoor theatertechnieken. De jongeren komen uit conflictlanden.
Tijdens het bedenken van het drama worden de moeilijke thema’s
zoals oorlog en conflict bespreekbaar. Het is een manier om trauma’s te verwerken. Uiteraard blijft het eindproduct ook een belangrijk
moment, zeker voor de spelers is het telkens weer afwachten hoe
het publiek zal omgaan met het stuk.

Sinds 1994 organiseert de vzw Cultureel Centrum van OttigniesLouvain-la-Neuve la Nuit africaine. Elk jaar steunt het festival
samenwerkings- of integratieprojecten gerealiseerd door Brabantse
verenigingen samen met Afrikanen, hier of in Afrika.
In het kader van het Europees Jaar voor duurzame menselijke
Ontwikkeling, focuste het project in 2015 op de problematieken in
verband met de productie en lokale, regionale alsook internationale
verkoop van voedingswaren, evenals op de voedsel- en gezondheidscrisissen.
Een van de activiteiten omvatte een wedstrijd waarbij jongeren
reportages maakten bij drie Waals-Brabantse verenigingen die
actief zijn in de Noord-Zuidsamenwerking. De reportages werden
uitgezonden op TV COM van 8 tot 12 juni. In de loop van dezelfde
week heeft elke vereniging haar werk kunnen voorstellen op TV
COM. Bovendien heeft Olivier De Schutter – voormalig Speciaal
Rapporteur voor het recht op voedsel bij de Verenigde Naties (20082014) – de wereldproblematiek van voedselveiligheid uiteengezet en
agro-ecologie voorgesteld als alternatief voor agro-industrie.
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking heeft 38.085 EUR
bijgedragen.

© CNCD

La Nuit africaine

Is het Noord-Zuidparadigma nog relevant in een inmiddels multipolaire wereld? Dat was het onderwerp van de Assisen van de nietgouvernementele samenwerking. Eind mei 2015 hebben ongeveer
300 deelnemers, niet alleen uit de ngo's en de verenigingswereld
in ruime zin maar ook uit de overheids- en de academische sfeer,
gedurende twee dagen gedebatteerd over de samenwerking van
morgen.
De eerste dag was academisch, en gefocust op de analyse – in
aanwezigheid van internationale experts – van de evolutie van de
internationale context en de gevolgen ervan voor de ontwikkelingswereld. De tweede dag was er een van reflectie, en omvatte
onder meer workshops rond thematieken vooraf voorbereid door de
verschillende ngo- en ANGS-werkgroepen. Bedoeling: praktische
conclusies trekken uit de analyses van de eerste dag op het vlak
van niet-gouvernementele samenwerking en de eindverklaring van
de Assisen goedkeuren.
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking kende een bedrag van
12.765 EUR toe.
www.cncd.be/assises2015-declaration

© Nuit Africaine

Kleur Bekennen – Annoncer la Couleur
Kleur Bekennen – Annoncer la Couleur is het federale programma
van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking voor mondiale vorming en wereldburgerschap. Het reikt (toekomstige) leerkrachten
participatieve leermethodes aan om maatschappelijke kwesties rond
wereldburgerschap aan te snijden bij hun leerlingen. Doel: wereldburgerschapseducatie (WBE) verankeren in zowel het kleuter-,
lager en middelbaar onderwijs als in de lerarenopleiding.
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In opdracht van Kleur Bekennen onderzocht het HIVA (onderzoekinstituut van de KU Leuven) in het voorjaar van 2015 de behoeften
en de huidige situatie rond WBE in de Vlaamse middelbare
scholen. De aanbevelingen uit deze studie werden voorgesteld aan
een breed publiek op een studiedag in mei en zullen als inhoudelijke
basis dienen voor het vervolg van het programma.
Een gelijkaardige studie werd gerealiseerd voor Annoncer la Couleur
en in september vond daaromtrent een studiedag plaats. De aanbevelingen zullen in de loop van 2016 uitgevoerd worden.
De provinciale partners organiseerden in 2015 diverse verdiepende
nascholingen en kennismakingsmomenten voor (toekomstige)
leerkrachten. Ook ging er meer dan voorheen aandacht naar de
begeleiding van schoolteams met als doel WBE duurzaam te verankeren binnen de ganse school.
Kleur Bekennen – Annoncer la Couleur heeft in de loop van 2015,
samen met de ngo-federaties, een groot netwerk opgebouwd en
enorm gelobbyd bij de verantwoordelijken voor onderwijs van de
gemeenschappen om de integratie van WBE in de scholen te vergemakkelijken.

Tournée Sociale – Sociale bescherming
voor iedereen
In maart 2015 kreeg de ngo FOS bezoek van Noé Nerio en Iris
Munguía. Noé is algemeen secretaris van de suikerrietvakbond in
El Salvador. Iris leidt het vrouwensecretariaat binnen de Hondurese
federatie van de agro-industrie. Met de steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (4.500 EUR) reisden ze gedurende twee
weken heel Vlaanderen rond om hun verhaal te brengen over de
strijd voor sociale bescherming.
Ze getuigden over de erbarmelijke werk- en leefomstandigheden van
de suikerrietkappers en legden uit hoe hun vakbonden het leven van
arbeiders verbeteren.

Kleur Bekennen is een initiatief van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en ontving 2.528.000 EUR in 2015.

Wedding Day
Voor de tv-reeks Wedding Day reisde fotografe Lieve Blancquaert
de wereld rond om trouwende koppels te portretteren.
Acht koppels die trouwen in acht verschillende culturen, wat
betekent dat? In acht afleveringen zoekt Lieve het antwoord op die
vraag. Ze gaat na in welke mate liefde een belangrijke rol speelt in
de keuze voor het huwelijk, in een familiale, culturele, economische
en politieke context.
De ploeg van Wedding Day heeft samengewerkt met lokale partnerorganisaties. Dankzij Plan België kon de ploeg in Nepal aangrijpende verhalen filmen over de strijd tegen de cultuur van de kindhuwelijken. En samen met UNHCR ging Wedding Day kijken in het
tweede grootste vluchtelingenkamp ter wereld, vlakbij de Syrische
grens in Jordanië.

© Lieve Blancquaert

© Yannick974

Het programma haalde op woensdagavond gemiddeld 750.000
kijkers op VRT-zender één. De Belgische Ontwikkelingssamenwerking ondersteunde deze productie met 106.000 EUR.
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In El Salvador zijn suikerrietkappers vaak informeel tewerkgesteld,
zonder contract of toegang tot sociale bescherming. Het systeem
van sociale zekerheid werkt er niet goed, met onzekere pensioensopbouw en een groot tekort aan medische infrastructuur. Voor
informele werkers, zoals de suikerrietkappers, is de situatie
nog schrijnender. Zij vallen buiten elk sociaal vangnet. Voor hun
gezondheidssituatie op het werk is niemand aansprakelijk en toch
worden ze voortdurend blootgesteld aan hitte, pesticiden, vervuild
drinkwater en hebben ze een grote kans op ongelukken. Tegelijkertijd bouwen ze geen pensioen op, en zijn hun families op geen
enkele manier beschermd tegen tegenspoed.

Sensibilisering in België

Internationaal humanitair recht
Op 13 november 2015 organiseerden Rode Kruis-Vlaanderen,
Croix-Rouge de Belgique – Communauté francophone en de
Koninklijke Militaire School (KMS) een sensibilisatiedag voor
rechtenstudenten van tien Belgische universiteiten (vijf Franstalige,
vijf Nederlandstalige) en voor de studenten van de tweetalige KMS.
Doel: studenten laten kennismaken met het internationaal humanitair
recht (IHR). In de voormiddag hebben verschillende sprekers de
grote lijnen en principes van het IHR behandeld en actuele conflicten
belicht. In de namiddag namen de studenten deel aan een ‘Raidcross’, een inleefspel waarbij ze de basisprincipes zelf in praktijk
moesten brengen in de rol van strijders of humanitaire actoren.
Aan deze eerste editie, georganiseerd met steun van de Belgische
Ontwikkelingssamenwerking, namen 69 studenten deel. De tweetaligheid en interactie met studenten van andere universiteiten kwam
tijdens de evaluatie als een extra positief element naar voren.

Le festival des héroïsmes du Sud
Van 20 tot 25 april 2015 hebben helden en heldinnen de stad
Namen en haar campus geanimeerd. De doelstelling van dit
evenement bestond erin de helden van het verleden te doen herleven
en de miskende helden in de schijnwerpers te zetten om zich te
laten inspireren door hun overwinningen en om lessen te trekken
uit hun fouten.
De tentoonstelling 'Galerie des héros' presenteerde een twintigtal
portretten van helden en heldinnen uit het Zuiden gemaakt door
studenten. Er waren ook voorwerpen en illustraties over anonieme
helden (zoals die van Tiananmen) en collectieve heldendaden
(bijvoorbeeld de Arabische Lentes). De tentoonstelling lokte meer
dan 3.000 bezoekers.
Het festival bracht ook honderden festivalgangers bijeen rond rollenspelen, conferenties, shows, projecties, creatieve workshops... "Helden zijn van iedereen en blijven volkeren inspireren", benadrukte
de voorzitster van het organiserend comité, Anastasia Bidjocka,
studente Economie en Beleid. "Dat heeft ons in staat gesteld een
festival te organiseren voor de studenten en voor alle inwoners van
Namen, ook voor gezinnen."
Le festival des héroïsmes du Sud is een initiatief van het 'Forum
Universitaire pour la Coopération Internationale au Développement',
de ngo van de universiteit van Namen.
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking heeft 152.768 EUR
bijgedragen.

© KMS

De Hondurese Iris Munguía neemt het op voor vrouwen binnen haar
de vakbond als leidster van het Vrouwensecretariaat: “Met de verschillende vakbonden in de bananensector hebben we een platform
van vakbondsvrouwen opgericht. Gezamenlijk strijden we er voor
dat werkgevers ingaan op de specifieke problemen die vrouwen
ondervinden op de werkvloer”.
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3. Het Europees Jaar voor Ontwikkeling:
‘Onze wereld, onze waardigheid, onze toekomst’
2015 was een bijzonder jaar voor ontwikkeling. Bovendien hield het
Europees Jaar voor de eerste keer verband met het extern optreden
van de Europese Unie en de rol van Europa in de wereld. Wereldwijd verschaft Europa 55% van de officiële ontwikkelingshulp. Het
Europees Jaar voor Ontwikkeling (EYD2015) trachtte EU-burgers,
vooral jongeren, te informeren en sensibiliseren over de resultaten
van de ontwikkelingssamenwerking van de EU. Ook de Belgische
Ontwikkelingssamenwerking droeg haar steentje bij.

Startschot: cultuur als pijler van ontwikkeling
In januari 2015 sloegen Africalia en BOZAR, onder leiding van de
Belgische Ontwikkelingssamenwerking, de handen in elkaar om in
België het startschot te geven voor het Europees Jaar voor Ontwikkeling. Met een reeks activiteiten in BOZAR en in Square werd
onderzocht welke rol cultuur binnen ontwikkeling speelt en hoe beide
elkaar beïnvloeden en aanvullen. Zo organiseerde BOZAR het programma Afropean+, een uniek multidisciplinair evenement dat meer
dan 4000 bezoekers lokte. Afropean+ was een ode aan de bijdrage
van Afrika aan het Belgische en Europese culturele landschap en
pakte uit met concerten van gerenommeerde artiesten zoals Alpha
Blondy.

Verhalen, berichten en evenementen
Alle deelnemende lidstaten en partners deelden hun ervaringen
en activiteiten op de EYD2015-website. Ook de Belgische
Ontwikkelings samenwerking maakte gretig gebruik van het
communicatiemedium om de talrijke tentoonstellingen, festivals,
infodagen en publieke debatten te promoten. België kreeg goede
punten van de Europese Commissie voor zijn activiteiten op de website. Ons land stond immers als derde gerangschikt op de lijst van
bezoekers aan de EYD2015-website. Bovendien kwamen 41 van de
194 Europese EYD2015-partners uit België.
https://europa.eu/eyd2015/nl/belgium

Projectoproep gericht aan verenigingen
In het kader van het EYD2015 lanceerde de Belgische Ontwikkelingssamenwerking een projectoproep rond ontwikkelingseducatie.
Zo trachtte ze jongeren die lid zijn jeugdorganisaties en jeugdbewegingen voor sport en cultuur, te sensibiliseren voor duurzame
ontwikkeling, en dat vanuit de invalshoek van voedselzekerheid.
Negen projecten werden weerhouden en ontvingen samen een
financiering van 454.000 EUR.

Belgische EYD2015-ambassadeurs
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https://vimeo.com/149750096
https://vimeo.com/149750886

© DGD/Mia Van Aken
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Onder het motto van het jaar ‘Onze wereld, Onze waardigheid, Onze toekomst’ wilde België vooral jongeren
(15-25 jaar) aanspreken. Linde Desmaele en Jonathan
Pfund, de twee jonge Belgische EYD2015-ambassadeurs,
engageerden zich gedurende het jaar als spreekbuis voor
Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

Sensibilisering in België

4. Glo.be – het magazine van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking
Glo.be is het magazine van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en daarmee haar voornaamste uithangbord. Het informeert
het grote publiek over het beleid, de activiteiten en de resultaten
van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Terzelfdertijd
sensibiliseert het magazine door beknopt duiding te geven over
de gevarieerde thema’s en uitdagingen van ontwikkelingssamenwerking. Op die manier draagt Glo.be bij aan een groter draagvlak
voor het beleid rond ontwikkelingssamenwerking.
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Glo.be draagt een boodschap uit van solidariteit, respect voor
andere culturen, gelijke kansen en zorgzaam omspringen met
het milieu (baseline ‘voor een duurzame wereld’). Dat zijn vandaag
essentiële boodschappen die bovendien volledig overeenstemmen
met wat in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) vervat ligt.
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Lezers getuigen
Glo.be wordt sterk geapprecieerd door de lezers. Hieronder enkele
voorbeelden met positieve feedback.
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"Ondertussen hebben de leerlingen van de tweede graad TSO het
artikel ‘van Zakat tot ngo’ doorgenomen. Ik heb dit gekoppeld aan
de actualiteit omtrent IS. Ze waren aangenaam verrast over de
moslimcultuur. De leerlingen gaven aan daar een negatief beeld
over te hebben, maar dat is dankzij het artikel naar een positief
beeld gewijzigd.”
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“Ik gebruik Glo.be in de lerarenopleiding. Ik kies namelijk artikels als
uitgangspunt van lessen die mijn studenten dan moeten uitwerken.”
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DEEL III
Millenniumdoelstellingen
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A. 15 jaar Millenniumdoelen: een overzicht
Tijdens de Millenniumtop van september 2000 ondertekenden alle lidstaten van de Verenigde Naties een politieke verklaring over de ambities van de wereldgemeenschap voor het nieuwe millennium. Vrede,
veiligheid en voorspoed vormden sleutelelementen. Op basis van die
millenniumverklaring werden acht ‘Millenniumdoelstellingen’ (MDG’s)
geformuleerd die het algemene kader schetsten voor de internationale
ontwikkelingssamenwerking tot 2015. De halvering van armoede en
honger stond er centraal.
Doorheen de jaren kregen de MDG’s een steeds prominentere rol binnen de ontwikkelingssamenwerking. Zowel in arme landen in het Zuiden
als in rijke landen in het Noorden stuurde het MDG-kader hoe langer
hoe meer de beleidsformulering en vooruitgangsrapportering. In België
legde de Wet van 14 juni 2005 aan de regering op om jaarlijks over de

vooruitgang omtrent de Millenniumdoelen te rapporteren aan het parlement. De MDG’s vonden eveneens hun weg in wettelijke teksten over
internationale samenwerking en in strategienota’s van de administratie.
Ook de partnerlanden van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking
hanteerden de Millenniumdoelen meer en meer als referentiekader om
de gemaakte vooruitgang op te volgen.
Nu de deadline van de MDG’s bereikt is, blikken we terug op de inspanningen van de laatste vijftien jaar (2000-2015). Welke doelen werden
behaald en welke rol heeft de ontwikkelingssamenwerking daarin
gespeeld?
www.un.org/millenniumgoals

15 jaar
Millenniumdoelen

70

© UN Photo/Kibae Park

MDG 1: EXTREME ARMOEDE
EN HONGER UITBANNEN
Extreme armoede halveren
Extreme armoede wordt internationaal gedefinieerd als ‘inkomen
onder de extreme armoedegrens, vastgelegd op 1,25 US dollar’
(waarbij het exacte bedrag van land tot land kan verschillen naargelang de levensduurte). Deze doelstelling werd reeds behaald
ruim voor het verstrijken van de voorziene tijd: 47% in 1990
tot 22% in 2010. Men verwacht dat het percentage in 2015
verder daalt tot 14%. In dat gunstige cijfer weegt echter vooral de
achteruitgang van de armoede in China, en in mindere mate in
India, zwaar door. Ook het absolute aantal armen is met de helft
gedaald van 1,9 miljard in 1990 tot 1 miljard in 2011. Men schat
dat tegen eind 2015 nog een bijkomende 175 miljoen mensen uit
de extreme armoede zullen geraken.

Volledige en productieve tewerkstelling
en waardig werk voor iedereen
De laatste 25 jaar daalde het aantal werknemers dat in extreme armoede leeft aanzienlijk.
In 1991 leefde 52% van de
Aantal extreem
werknemers in ontwikkelingsarmen wereldwijd
landen in extreme armoede.
Men verwacht dat het percen1.926
tage dit jaar zal dalen tot 11%
miljoen 1.751
miljoen
of een vermindering van 899
836
miljoen (1991) naar 319 milmiljoen
joen (2014). In dezelfde periode verdrievoudigde het aantal
werknemers in de werkende
1990
1999
2015
middenklasse (meer dan

4 dollar/dag) en vormt ondertussen bijna de helft van de werknemers. Toch betekent dat dat de andere helft nog steeds moet rondkomen met minder dan 4 dollar/dag.

Honger wereldwijd halveren
Er worden twee indicatoren gebruikt om honger te meten.
De eerste is ondervoeding of chronische honger. In ontwikkelingslanden is dat percentage gedaald van 23,3% in de periode
1990-92 tot 12,9% in de periode 2014-2016. De doelstelling
wordt op deze wijze vrij goed benaderd. Wereldwijd blijven niettemin 795 miljoen mensen bedreigd door honger en ondervoeding. De tweede indicator is ondergewicht bij jonge kinderen.
Wereldwijd daalde het aantal kinderen dat te kampen heeft met
ondergewicht van 25% in 1990 tot 15% in 2012. Men verwacht
dat het percentage verder daalt tot 14%, hetgeen licht onder de
nagestreefde ambities blijft.
Aantal werknemers in extreme
armoede in ontwikkelingslanden

899

1991
2014

Percentage ondervoede mensen
in ontwikkelingslanden

23,3%

12,9%

miljoen

319

miljoen

1990>1992

2014>2016
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MDG 2: LAGER ONDERWIJS
TOEGANKELIJK MAKEN
VOOR IEDEREEN
Universele toegang tot lager onderwijs

Percentage kinderen dat lagere
school volgt in Sub-Sahara-Afrika

52%

60%

1990

2000

80%
2015

© UN Photo/Kibae Park

Hoewel deze doelstelling al meer dan vijftig jaar geleden werd geformuleerd is zij nog niet behaald. Nog steeds hebben 57 miljoen kinderen
geen toegang tot lager onderwijs. Toch steeg de scholingsgraad voor
het lager onderwijs van 80% in 1990 tot 90% in 2012. De schatting
voor 2015 bedraagt 91%. In heel wat landen werd er indrukwekkende
vooruitgang geboekt. Vooral in Sub-Sahara-Afrika, waar de toegang
tot lager onderwijs verhoogde van 52% in 1990 tot 78% in 2012 en
80% in 2015 (raming). Ook in een
aantal Sahellanden was de voorAantal kinderen (6-12 jaar) dat
uitgang spectaculair. Behalve de
niet naar school gaat wereldwijd
blijvende tekortkomingen op het
vlak van toegang, laat de kwaliteit van het onderwijs vaak te
wensen over. Heel wat kinderen
100
2000
miljoen
verlaten de lagere schoolbanken
voortijdig of ze beschikken na
57
miljoen
2015
afloop niet over de nodige
vaardigheid om te lezen en te
rekenen.

MDG 3: DE GENDERGELIJKHEID BEVORDEREN
EN DE POSITIE VAN DE VROUW VERSTERKEN
Evenwaardige toegang van meisjes en jongens
tot het lager en middelbaar onderwijs tegen 2005
en voor alle onderwijsniveaus tegen 2015
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Verhouding jongens en meisjes
op lagere school in Zuid-Azië
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Dit doelwit inzake gelijkheid tussen de seksen in het lager en
middelbaar onderwijs werd niet behaald in 2005, maar ligt vandaag wel binnen handbereik. Er is alleszins grote vooruitgang
geboekt, vooral in Zuid-Azië, maar ook in Afrika. Voor alle ontwikkelingslanden samen steeg de gelijkheidsindex voor het lager
onderwijs van 0,86 in 1990 tot 0,98 nu, en voor het middelbaar
onderwijs van 0,77 tot 0,98 (waarde 1 = volkomen gelijkheid
jongens-meisjes). Globaal gezien is nu ook de gelijkheid in het
hoger onderwijs gerealiseerd. De index steeg van 0,69 in 1990
tot 0,99 in 2012. Vrouwelijke parlementaire vertegenwoordiging
is geen officieel doelwit voor
de MDG’s, wel een indicator.
Proportie parlementaire zetels
Aangezien er geen kwantitatief
voor vrouwen
streefdoel werd vastgelegd,
kan niet worden bepaald of
we tevreden kunnen zijn met
90%
de geboekte vooruitgang. De
vrouwelijke vertegenwoordi90% van de
landen hebben
ging in de parlementen steeg
meer vrouwen
weliswaar van 11% in 1995 tot
in het parlement
22% in 2015, maar we staan
sinds 1995
nog ver van de gelijkheid.

© UN Photo/Kibae Park

MDG 4:
KINDERSTERFTE
TERUGDRINGEN
De sterftegraad voor kinderen tot 5 jaar
met twee derden verminderen tussen 1990 en 2015
De doelstellingen inzake gezondheid waren de meest concrete van alle
MDG’s, maar tegelijkertijd ook de meest ambitieuze. Wereldwijd stierven
er in 1990 90 kinderen per 1.000 geboortes vóór de leeftijd van 5 jaar.
Voor 2015 bedraagt dat cijfer 43. De kindersterfte werd dus gehalveerd
binnen één enkele generatie en dat is op zich indrukwekkend. Maar het
streefdoel (30) zal dus niet worden behaald. In absolute cijfers daalde het
aantal gevallen van kindersterfte van 12,7 miljoen in 1990 tot 6 miljoen in
2015. Ook hier dus meer dan een halvering ten opzichte van een generatie
terug.
Aantal overleden kinderen
jonger dan 5 jaar wereldwijd

1990

12,7

2000

6

2013

miljoen

2015

Percentage vaccinatie
tegen mazelen

73%

84%

miljoen

MDG 5: DE GEZONDHEID
VAN DE MOEDER VERBETEREN
Tussen 1990 en 2015 de moedersterfte
met drie vierden verminderen
Net zoals bij kindersterfte stelt men ook bij moedersterfte een vermindering vast die weliswaar substantieel is, maar spijtig genoeg
niet beantwoordt aan het zeer ambitieuze streefdoel. Wereldwijd
daalde het aantal moedersterftes met 45%: van 380 per 100.000
bevallingen in 1990 tot 210 in 2013. Voor de ontwikkelingslanden
bedragen de cijfers resp. 430 en 230. Een reductie met drie vierden
is in ontwikkelingslanden in elk geval niet haalbaar. Moeders in ontwikkelingslanden hebben 14 keer meer kans om in het kraambed
te sterven dan moeders in de rijkere landen.

Wereldwijde moedersterfte
(sterfgevallen per
100.000 levende geboortes)
380
330

350

59%

71%

300

210

250
200

1990
1990
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2013

2014
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400

Geboortes bijgewoond
door deskundig gezondheidspersoneel wereldwijd
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MDG 6: HIV/AIDS, MALARIA
EN ANDERE ZIEKTEN BESTRIJDEN
Tegen 2015 de verspreiding van hiv/aids stoppen
en aanvangen met de reductie ervan
Tussen 2000 en 2013 is het aantal nieuwe besmettingen met hiv/aids
wereldwijd gedaald met 40%: van 3,5 tot 2,1 miljoen mensen. Maar
per jaar sterven nog steeds 1,5 miljoen mensen aan de gevolgen ervan.
Wereldwijd leven nu 35 miljoen mensen met de ziekte, een aantal dat
blijft stijgen omwille van de nieuwe besmettingen. Maar ook omdat
meer mensen de ziekte overleven door de betere zorgen.

Er voor zorgen dat tegen 2010 iedereen
die een behandeling tegen hiv/aids nodig heeft
daar toegang toe heeft

Aantal behandelingen met
antiretrovirale middelen wereldwijd

900

miljoen

0,8

13,6

miljoen

miljoen

2003

2014

Tegen 2015 malaria en andere ziekten beheersen
en de huidige tendensen beginnen ombuigen
De voorbije tien jaar verminderde het aantal malariadoden met 57%.
Daarmee is het streefdoel (halveren van het aantal sterfgevallen), nu
bereikt. Dankzij de verhoogde inspanningen in de strijd tegen malaria
werden 6,2 miljoen levens gered. Belangrijke uitdagingen blijven echter
bestaan. Ook in de strijd tegen tuberculose ligt het streefdoel binnen
bereik. Het aantal sterfgevallen ten gevolge van tbc per 100.000 personen is immers gedaald van 29 in 1990 tot 16 in 2013 (Cijfers met
uitsluiting van personen die lijden aan aids).

© Ans Brys

Dit streefdoel werd niet gehaald in 2010. Ondertussen is wel veel
vooruitgang geboekt op vlak van behandeling. In juni 2014 kregen
ongeveer 13,6 miljoen mensen antiretrovirale middelen, tegenover
enkele honderdduizenden aan het begin van het millennium. Dankzij deze
behandeling werden reeds 7,6 miljoen doden voorkomen.

Aantal met insecticide behandelde
muggennetten geleverd in
Sub-Sahara-Afrika, 2004-2014
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MDG 7: ZORGEN VOOR
EEN DUURZAAM MILIEU
De beginselen van duurzame ontwikkeling integreren
in het nationaal beleid en het verlies van
milieurijkdommen terugschroeven
Drie van de vijf indicatoren worden hieronder toegelicht. De eerste heeft
betrekking op de uitstoot van broeikasgassen. De vermindering van de uitstoot van broeikasgassen vormt een cruciale parameter om de opwarming
van de aarde onder de kritieke drempel van 2°C te houden. Om die drempel
niet te overschrijden, kunnen we tijdens het resterend gedeelte van deze eeuw
nog ongeveer 1000 gigaton CO2-equivalent uitstoten. Maar de jaarlijkse uitstoot bedraagt nu 54 Gton*! De globale CO2-uitstoot drastisch verminderen
en de uitstoot eerlijk verdelen vormen dan ook sleutelelementen van het
toekomstig klimaatbeleid. De evolutie tot nu toe is weinig hoopgevend. De
globale uitstoot van fossiele brandstoffen (de belangrijkste component van
broeikasgassen) is immers gestegen van 21,6 Gton in 1990 tot 33 Gton in
2012. Ook de uitstoot ‘per hoofd’ blijft verontrustend evolueren: 4,08 ton
in 1990 tegenover 4,57 ton in 2010. Positief is wel dat het verbruik van
ozonafbrekende substanties wereldwijd bijna verdwenen is. Het daalde van
1,8 miljoen ton in 1986 tot amper 29.219 ton in 2012. De internationale
actie daarvoor, in het kader van het Montreal Protocol, bleek dus uiterst
doeltreffend. Een derde indicator omvat het beheer van de visbestanden.
Die evolutie is eerder verontrustend. Het percentage overbeviste vissoorten is
immers verder opgelopen van 19% in 1990 tot 30% in 2009.

Het biodiversiteitsverlies
significant verminderen
tegen 2010
Inzake biodiversiteit is het plaatje
zeer gemengd: meer en meer
natuurgebieden worden beschermd
op het land en op zee (van 4,9% in
1990 tot 11,7% in 2014), maar de
soorten die met uitsterven worden
bedreigd nemen almaar toe.

Wereldwijde CO2-uitstoot
door fossiele brandstoffen

Het aandeel van personen zonder toegang tot zuiver
drinkwater en sanitaire voorzieningen halveren tegen 2015
Het eerste deel van dit streefdoel werd ondertussen reeds behaald; het
tweede gedeelte ligt buiten bereik. In 1990 had 24% van de wereldbevolking
geen toegang tot zuiver drinkwater. In 2015 was dat aandeel gedaald tot
9%, waarmee het streefdoel (minder dan 12% in 2015) ruimschoots wordt
behaald. Voor sanitaire voorzieningen lag de lat echter veel hoger. Daar
moest het percentage personen zonder toegang dalen van 46% (1990) tot
23% (2015). In 2015 bedraagt het reële cijfer 32%. Het streefdoel wordt
dus niet behaald. Het ziet er evenwel naar uit dat de vooruitgang voor beide
streefdoelen in de toekomst gestaag gunstig zal blijven verlopen.

Tegen 2020 een significante verbetering realiseren van de
levensstandaard van minstens 100 miljoen sloppenbewoners
Opdracht volbracht, zo lijkt het: de levensstandaard van meer dan 320 miljoen sloppenbewoners ging er enorm op vooruit tussen 2000 en 2015.
Maar het streefdoel was niet optimaal geformuleerd. Beter was om het
aandeel van de stedelijke bevolking dat in sloppenwijken woont aanzienlijk
te verminderen. Die indicator daalde van 46% in 1990 tot 30% in 2014.
Het absolute aantal sloppenbewoners nam dan weer toe: van 689 tot
880 miljoen over dezelfde periode.
1,9 miljard mensen hebben sinds
1990 toegang gekregen tot drinkbaar
water via waterleiding

33 Gton
1990
30

2015

Aantal sloppenbewoners
wereldwijd

689

880

miljoen

miljoen

21,6 Gton
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* UNEP, The emission gap report 2014. Executive Summary
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MDG 8: EEN WERELDPARTNERSCHAP
VOOR ONTWIKKELING CREËREN
Deze doelstelling en haar doelwitten bleven vrij algemeen. Het was
hier ook veel minder vanzelfsprekend om goed meetbare indicatoren
te formuleren dan bijvoorbeeld bij de gezondheidsdoelstellingen.
Toch zijn er voor enkele streefdoelen concrete cijfers beschikbaar.

Verder een open, gereguleerd, voorspelbaar
en niet discriminerend handels- en financieel
systeem uitbouwen
Het aandeel van de invoer uit ontwikkelingslanden dat taksvrij wordt
behandeld is zichtbaar gestegen. Het verhoogde van 78% tot 84% voor
de minst ontwikkelde landen en van 54% tot 79% voor de ontwikkelingslanden. Handelsbelemmeringen die voortvloeien uit kwantitatieve tarieven
werden verder afgebouwd. Voor landbouwproducten daalde het gemiddeld invoertarief van 10,4% in 1996 tot 7,6% in 2010, maar nadien steeg
het tot 8% in 2014. De OESO-landen (Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling) hanteren interne landbouwsubsidies die
een belemmering vormen voor de uitvoer uit ontwikkelingslanden. Die
subsidies gingen weliswaar omhoog (311 miljard dollar in 1990 tegenover 344 miljard dollar in 2013), maar als aandeel van het Bruto Nationaal Product daalden zij van 2,27% in 1990 tot 0,75% in 2013.

De schuldenproblematiek van de ontwikkelingslanden
systematisch aanpakken en de schulden
draaglijk maken
De schuldenlast van de ontwikkelingslanden, als percentage van
de uitvoer van goederen en diensten, verminderde spectaculair van
19,4 % (1990) tot 3,1% (2013). Voor de meeste regio’s is de situatie
ook sterk verbeterd. In Sub-Sahara-Afrika bijvoorbeeld daalde de
schuldenlast van 17,5% tot 3,6%.

In samenwerking met de privésector de voordelen
van nieuwe technologieën beschikbaar stellen,
vooral op het vlak van informatie en communicatie
Hier is de vooruitgang soms indrukwekkend. Alleen is niet altijd duidelijk
of dat het gevolg is van het officiële beleid. Wereldwijd steeg de toegang
tot het mobiele telefoonnet van 1,6 per 100 inwoners in 1995 tot 93,1
in 2013. In ontwikkelingslanden bedroeg dat resp. 0,4% en 87,7%.
Ook de toegang tot het internet verbeterde aanzienlijk. Wereldwijd steeg
het aantal internetgebruikers van 0,8% (1995) tot 38% (2013); in ontwikkelingslanden van 0,1% tot 29,9%.

De speciale noden van de minst ontwikkelde landen
aanpakken
De officiële ontwikkelingshulp van de OESO-landen steeg van 52,8 miljard
dollar in 1990 tot 135,2 miljard in 2014. Toch daalde het aandeel van
de ontwikkelingshulp als percentage van het nationaal inkomen: 0,32%
(1990) tot 0,29% (2014). Het streefdoel van 0,7% is dus zeer ver weg!
Ook inzake de speciale inspanningen voor de minst ontwikkelde landen
liggen de cijfers niet zo gunstig. Er was wel een opmerkelijke vooruitgang qua volume (van 15 miljard dollar in 1990 tot 44,5 miljard dollar
in 2013). Percentsgewijs echter bleef de donorinspanning hangen op
0,10%, terwijl het streefdoel 0,15 à 0,20% bedraagt.

Officiële ontwikkelingshulp

43%
81

miljard
USD

2000

76

Percentage
internetgebruikers wereldwijd

135

6%

2014

2000

miljard
USD

2015

Conclusie
De meeste waarnemers menen dat de MDG’s het beleid en de
prestaties inzake ontwikkeling significant beïnvloed hebben.
Dat geldt zowel voor het beleid in ontwikkelingslanden als voor het
samenwerkingsbeleid van de rijkere landen. De MDG’s hebben de
problematiek ook veel aanschouwelijker gemaakt voor de man/
vrouw in de straat. Iedereen begrijpt wat het wil zeggen om al dan
niet op de schoolbanken te zitten of al dan niet te beschikken over
drinkbaar water of sanitaire voorzieningen.
Voor sommige interventiedomeinen zoals de strijd tegen hiv/aids,
malaria en tuberculose was de impact van de internationale hulpverlening ongetwijfeld doorslaggevend om de gerapporteerde

resultaten te behalen. Voor andere domeinen, zoals de toegang tot
onderwijs of het verbeteren van de voedselzekerheid, zijn de geleverde inspanningen wellicht vooral te danken aan de inspanningen
van de landen zelf. Toch heeft ook deze vooruitgang veel te danken
aan de MDG’s omdat deze de internationale gemeenschap rond
deze thema’s hebben gemobiliseerd.
Over het algemeen waren de gestelde doelstellingen realistisch,
maar soms te weinig ambitieus of te hoog gegrepen. De ervaring
leert ons alleszins dat het meer dan nuttig is om een dergelijke
collectieve oefening te herhalen. Een vaststelling die quasi unaniem
wordt onderschreven en dan ook zijn weerslag vond in een nieuwe
reeks doelen: de duurzame ontwikkelingsdoelen of SDG’s.
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B. Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling
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. Voor de
periode 2015-2030 heeft de internationale gemeenschap een nieuw
gemeenschappelijk streefdoel: het post-2015 ontwikkelingskader.
Dat nieuwe kader is veel universeler en globaler dan het MDGraamwerk. 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 geïntegreerd
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

1

GEEN ARMOEDE
Vandaag leven vele mensen in ontwikkelingslanden met minder dan 1,25 dollar
per dag. Bedoeling is om armoede op
nationaal vlak te halveren tegen 2030.
Uiteindelijk moet armoede de wereld uit.

rekening moet worden gehouden met de complexe realiteit van
onze steeds globalere wereld.

De wereld veranderen
In september 2015 gingen alle lidstaten van de VN akkoord met
een ambitieuze ‘agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling’.
Een nieuwe set ontwikkelingsdoelen zag het licht: de duurzame
ontwikkelingsdoel(stelling)en of SDG’s. En dit keer is het alle hens
aan dek. De SDG’s gelden immers voor alle landen. Maar ook elke
individuele burger wordt geacht zijn/haar steentje bij te dragen.
De SDG’s omvatten 17 ambitieuze doelstellingen om de wereld te
verbeteren tegen 2030. De eerste 15 doelen stemmen overeen met
de 3 pijlers van duurzame ontwikkeling: people (sociaal), planet
(ecologisch) en prosperity (economisch). De 2 laatste doelen scheppen het onmisbare kader: peace (SDG16 – vrede en veiligheid) en
partnerschap (SDG17). Een overzicht.
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GEEN HONGER
Iedereen heeft toegang tot betaalbare
voeding. Nieuwe landbouwtechnieken
zullen gezond en kwalitatief voedsel
op een duurzame manier verbouwen.
Zo heeft elk mens voedselzekerheid.

GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN
Kinder- en moedersterfte moeten dalen.
Hetzelfde geldt voor drank- en druggebruik. Informatie over besmettelijke
ziektes is noodzakelijk om de verspreiding
ervan tegen te gaan. De VN wil mentale
ziektes meer onder de aandacht brengen
en pleit voor minder verkeersdoden.

KWALITEITSONDERWIJS
Jongens en meisjes kunnen vrij naar de
lagere en middelbare school gaan.
Ze krijgen ook de kans om verder te studeren. Technisch, beroeps- of universitair
onderwijs moet vrij toegankelijk zijn,
ongeacht geslacht of afkomst.
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GENDERGELIJKHEID
We moeten komaf maken met genderongelijkheid: het glazen plafond, de loonkloof en gendergeweld. Vrouwen hebben,
net zoals mannen, recht op een goede
gezondheid en kennis over seksualiteit
en voortplanting.

9

SCHOON WATER EN SANITAIR
Eenieder heeft recht op veilig drinkbaar water en sanitaire voorzieningen.
De waterkwaliteit zal verbeteren, onder
meer door vervuiling te verminderen,
te stoppen met chemicaliën te dumpen
en afvalwater met de helft te reduceren.
Waterschaarste moet aangepakt worden.
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INDUSTRIE, INNOVATIE
EN INFRASTRUCTUUR
Een sterke economie en maatschappelijk
welzijn steunen op een degelijke duurzame
infrastructuur. Ook innovatieve industrie en
internet voor iedereen zijn essentieel.

ONGELIJKHEID VERMINDEREN
Ongelijkheid – zowel tussen landen
onderling en binnen landen zelf – moet
aangepakt worden. Lage lonen kunnen
bijvoorbeeld sneller groeien en ontwikkelingslanden moeten meer inspraak krijgen
in de besluitvorming van internationale
financiële en economische instellingen.

BETAALBARE EN DUURZAME ENERGIE
Energie moet efficiënter geproduceerd
en gebruikt worden. Iedereen krijgt toegang tot moderne, betaalbare en duurzame energie. Hernieuwbare bronnen
worden steeds belangrijker.

EERLIJK WERK EN ECONOMISCHE GROEI
Vooral de minst ontwikkelde landen hebben
nood aan economische groei. Veilige werkomstandigheden, waardig werk voor mannen,
vrouwen en jongeren en bescherming van de
arbeidsrechten kunnen daartoe bijdragen.
De VN wil slavernij, dwangarbeid en kinderarbeid uitroeien. Economische groei mag in
geen geval schade toebrengen aan het milieu.
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DUURZAME STEDEN
EN GEMEENSCHAPPEN
De huisvesting van de toekomst dient
rekening te houden met een groeiende
bevolking. Dat gaat gepaard met veilig,
proper en duurzaam bouwen. Woongebieden krijgen meer groen en natuur.
Degelijk openbaar vervoer biedt een
antwoord op verkeersvervuiling.
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KLIMAAT ACTIE
De klimaatverandering treft elk land in elk
continent. Daarom dient het beleid maatregelen te voorzien en moeten burgers
zich bewust worden van manieren van
klimaataanpassing. De VN wil kwetsbare
naties weerbaarder maken tegen natuurrampen.
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LEVEN OP HET LAND
Ecosystemen op land zoals bossen,
moerassen en gebergten dienen
beschermd te worden. Behoud van de
biodiversiteit is prioritair. Aangetaste
natuurgebieden worden hersteld.

VREDE, VEILIGHEID
EN STERKE PUBLIEKE DIENSTEN
Vrede, veiligheid en rechtszekerheid zijn
essentieel voor een betere wereld. Daarbij
hoort ook de bescherming van kinderen
tegen misbruik of mishandeling en de
strijd tegen corruptie. Mensen hebben
recht op competent en eerlijk bestuur op
alle niveaus.

© Ryan Rodrick Beiler / Shutterstock.com
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VERANTWOORDE CONSUMPTIE
EN PRODUCTIE
Onze consumptiemaatschappij produceert
veel afval. Grondstoffen duurzaam beheren
en efficiënt gebruiken is dan ook een
must. Wereldwijd moeten mensen warm
gemaakt worden voor een groenere
levensstijl. Verder wil men de voedselverspilling indijken en minder afval produceren.

LEVEN IN HET WATER
Zeeën en oceanen lopen gevaar en
moeten beschermd worden. Overbevissing, afval en illegale visserij staan haaks
op een duurzaam beleid. Subsidies voor
dergelijke praktijken zullen verdwijnen.

PARTNERSCHAP OM DOELSTELLINGEN
TE BEREIKEN
De VN verwacht meer samenwerking:
tussen bedrijven, regeringen, burgers
en organisaties, maar ook tussen alle
spelers onderling. Technologie, het delen
van kennis, handel, financiën en data zijn
heel belangrijk. Samenwerking vormt de
sleutel voor verdere duurzame groei.
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