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Voorwoord
De economische crisis heeft nog niets aan kracht ingeboet
en door de desastreuze impact van deze crisis op de over
heidsfinanciën in de ontwikkelde landen dreigt de interna
tionale solidariteit, die van cruciaal belang is, in het gedrang
te komen. En in een geglobaliseerde wereld kan dat zware
gevolgen hebben. In deze context is het essentieel om een
efficiënt ontwikkelingssamenwerkingsbeleid te voeren dat
voldoende uitgerust is om in te spelen op de huidige globale
uitdagingen, zoals de klimaatverandering. Daarom heb ik de
voorbije twaalf maanden de beleidscoherentie voor ontwikkeling en de efficiëntie van de Belgische overheidssteun als
belangrijkste prioriteiten gesteld van de Belgische Ontwikke
lingssamenwerking.
De beleidscoherentie voor ontwikkeling (BCO) is een proces om ervoor te
zorgen dat de doelstellingen en resultaten van het beleid inzake ontwikkelingssamenwerking van een overheid niet gedwarsboomd worden door
een ander beleid van diezelfde overheid dat een impact heeft op de ontwikkelingslanden en dat elk ander beleid, waar mogelijk, de doelstellingen van
de ontwikkeling ondersteunt. Dit is een aanzienlijk werkterrein: in 2012
konden de diverse actoren van de Ontwikkelingssamenwerking vertrouwd
raken met dit concept tijdens de Staten-Generaal van de Ontwikkelingssamenwerking. Door de herziening van de wet van 25/05/1999 betreffende
de internationale samenwerking, kreeg de BCO een wettelijke basis die van
toepassing is op elk beleid van de federale overheid.
In 2013 zullen we een institutioneel en interdepartementaal mechanisme
en een adviesorgaan oprichten.
Met het oog op de efficiëntie van de hulp, wordt er een nieuw Koninklijk
Besluit voorbereid over de subsidies aan de actoren van de niet-gouvernementele samenwerking dat uitgebreid besproken werd met de sector. Dit
KB wil de interventies van onder meer ngo’s, vakbonden, universiteiten,
steden en gemeenten afstemmen op de behoeften van hun partners en
tegelijk streven naar meer complementariteit en synergie en een betere
werkverdeling tussen de partners op basis van de vergelijkende voordelen
en specialisaties van elke partner. Ook de complementariteit tussen de
interventies van deze actoren en de “landenprogramma’s” van de gouvernementele samenwerking zal op die manier gestimuleerd worden.
In 2012 zijn de paradigma’s blijven verschuiven, net als de praktijken…
De nieuwe wet op de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, gestemd in
het Parlement in maart 2013, creëert een nieuw globaal kader voor de
federale samenwerking. De algemene doelstelling blijft dezelfde: duurzame
menselijke ontwikkeling door de capaciteiten van de ontwikkelingslanden
te versterken met specifieke aandacht voor de uitroeiing van armoede,
uitsluiting en sociale ongelijkheden. Hoewel de verwezenlijking van de
Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen (MDG) tegen 2015 een fundamentele uitdaging blijft, zal het debat over wat er na 2015 komt, zowel
op nationale als op internationale schaal, in die zin cruciaal worden in de
komende maanden. Dit moet een participatief debat worden, gebaseerd op
een doorlichting van de sterke en zwakke punten van het kader voorgesteld door de MDG en van de bereikte resultaten. Daarom pleit België voor
een nieuw kader met unieke doelstellingen waarin de doelstellingen voor
duurzame en universele ontwikkeling opgenomen zijn. Dit met bijzondere
aandacht voor de minder ontwikkelde en meest fragiele landen, voor een
ontwikkeling gebaseerd op de fundamentele rechten, zoals het recht op
gezondheid, het recht op onderwijs, het recht op water en voeding, het
recht op energie voor iedereen.
Daarnaast veranderen ook de hulpstromen en de types van aanwezige
actoren. De lokale bedrijfssector stimuleren, innovatieve financieringsbronnen voor ontwikkeling aanboren, aanzetten tot een structurele wijziging
en economieën in ontwikkeling betrekken bij een verdienstelijk herverdelingsproces,…, zijn allemaal nieuwe actiepunten. Om dit te bereiken, kiest
de Belgische Ontwikkelingssamenwerking voor een strategie die steun

Het is essentieel om een efficiënt
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid
te voeren dat voldoende uitgerust is
om in te spelen op de huidige globale
uitdagingen, zoals de klimaatverandering.
Daarom heb ik, de voorbije twaalf
maanden, de beleidscoherentie voor
ontwikkeling en de efficiëntie van de
Belgische overheidssteun als belangrijkste
prioriteiten gesteld.
biedt aan zeer kleine, kleine en middelgrote bedrijven in ontwikkelingslanden, aan de institutionele versteviging van de Staat om zo een gunstig
klimaat te creëren voor de opbouw van een sociale en solidaire economie,
aan projecten die duurzame en degelijke banen creëren en aan bedrijfsinitiatieven met respect voor sociale rechten en ecologisch evenwicht.
In 2012 werd ook het mandaat van BIO (Belgische Investeringsmaatschappij) herzien. Aan de hand van diverse aanbevelingen uit de studie door
de Bijzondere Evaluator zal BIO nog coherenter, efficiënter en relevanter
kunnen werken aan de ontwikkeling. In dit heel specifieke kader wil ik ook
dat de lokale privésector kan bijdragen aan onze doelstellingen: als een
hefboom ten voordele van de ontwikkeling.
Tot slot was 2012 ook het jaar van de interne reorganisatie van DGD. Een
reorganisatie waardoor we flexibeler kunnen reageren op een omgeving
die continu verandert, zodat DGD en haar partners ook in 2013 goed werk
kunnen blijven leveren.
Paul MAGNETTE
Minister van Ontwikkelingssamenwerking
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Inleiding
Dit verslag stelt de activiteiten voor van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking in 2012 om zo te beantwoorden aan de jaarlijkse rapportageverplichting aan het federaal Parlement, conform de nieuwe wet
die eind december 2012 in de Kamer van Volksvertegenwoordigers
werd goedgekeurd. Het is ook een bron van informatie voor het grote
publiek, de gefinancierde actoren en de partnerlanden over de activiteiten van België op het vlak van ontwikkelingssamenwerking.
In het eerste deel stelt het jaarverslag de balans op van de hervorming
van de Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire
hulp (DGD), de maatregelen genomen door België om de beleidscoherentie voor ontwikkeling te verzekeren. Ook de thematische benaderingen die de Belgische Ontwikkelingssamenwerking dit jaar volgde,
komen aan bod.
Het tweede deel bespreekt de projecten en de resultaten behaald door
de Belgische Ontwikkelingssamenwerking op het terrein.
Het derde deel tot slot staat in het teken van de Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen (MDG). Er worden enkele acties belicht die België
ondernam om tegen 2015 bij te dragen tot de realisatie van MDG 6
(aids, malaria en de bestrijding van andere ziekten tot 2015), MDG 7
(zorgen voor een duurzaam milieu) en MDG 8 (creatie van een wereldpartnerschap voor ontwikkeling).
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DEEL I
Een nieuwe benadering
van de Belgische
Ontwikkelingssamenwerking
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking schreef in 2012 voort aan het hervormingsverhaal dat in 2011 begon.

©©IRD/M.Haddad

In maart 2013 keurde de Senaat eveneens het nieuw wetgevend kader goed, een herziening van de wet van 1999, waardoor de
Belgische Ontwikkelingssamenwerking nu efficiënter kan verlopen en beter kan inspelen op nieuwe uitdagingen.
Op operationeel vlak werden er transdirectionele teams opgericht die putten uit de competenties van diverse diensten, direc
ties en lokale kantoren om de strategische prioriteiten zo goed mogelijk te laten overeenkomen met de realiteit op het terrein.
Ook het partnerschap tussen DGD en actoren van de niet-gouvernementele samenwerking is aan herziening toe.
De aandacht gaat meer dan ooit uit naar de beleidscoherentie voor ontwikkeling.
Tot slot vallen alle acties van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking onder transversale thema’s: mensenrechten (inclusief
die van vrouwen en kinderen), sociale bescherming, opbouw van de maatschappij, inclusieve, rechtvaardige en duurzame,
landbouw en voedselzekerheid, gendergelijkheid, klimaat en milieu.

A. De hervorming van DGD zit op het goede spoor
1. De globale uitdagingen van DGD volgens Peter Moors,
directeur-generaal van DGD
In een context van continue verandering levert DGD relevant
werk, volgens directeur-generaal Peter Moors, die benadrukt
dat het werkterrein van de hervorming nog altijd in opbouw
is. Peter Moors weet dat de Belgische Ontwikkelingssamen
werking haar activiteiten zal moeten aanpassen aan nieuwe
globale uitdagingen, maar vreest dat de politiek niet langer de
financiële middelen aanreikt om programma’s en projecten in
goede banen te leiden.

In 2012 werd een hervormingsproces van de
Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking
en Humanitaire hulp opgestart. Kunt u deze
hervorming nog eens toelichten?
In 2007-2008 werd het proces van modernisering van het ontwikkelingsbeleid ingezet, gepaard met een scaling up van de begroting voor
ontwikkelingssamenwerking. Na de peer review 2005 had de OESO ons
aangemaand om aan te sluiten bij de internationale trends. We zijn hierin
geslaagd.
De instrumenten en het apparaat dienden hieraan aangepast te worden.
Een meer strategische aanpak was noodzakelijk, als we in het Belgische
ontwikkelingsbeleid een centrale rol willen blijven spelen. Om verder relevant te blijven, dienen we onze instrumenten af te stemmen op de nieuwe
noden en evoluties. 2012 was daarbij een scharnierjaar:

8

De hervorming van de Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp heeft geleid tot de oprichting
van een Directie Organisatiebeheer die mee een antwoord
moet helpen vinden op vragen over verantwoordelijkheid, impact, rekeningen, alsook verantwoording. Drie diensten leggen
zich specifiek toe op deze kwesties: de Dienst Risicobeheer,
die instaat voor het beheer van de processen en risico’s, het
interne beheer en de interne audit; de Dienst Resultaten en
Kwaliteitszorg die zich toespitst op de controle van de kwaliteit
en de resultaatgerichtheid van de Belgische interventies; en de
Dienst Communicatie en Verantwoording die rekenschap moet
afleggen over de bestemming van de Belgische financiële
middelen in het kader van de ontwikkelingssamenwerking.

1. De Busan-verklaring van december 2011: het uitgangspunt is de lokale
context, waarbij we moeten afstappen van de agenda van donoren die
naar de eigen bekommernissen kijken. Andere landen, de civiele maatschappij, grote fondsen,… verbinden zich tot de effectiviteitsagenda.
Ontwikkelingssamenwerking vormt niet langer het belangrijkste deel
van de financiële stromen naar het Zuiden. We moeten ons aan die
nieuwe context aanpassen en meer faciliterend optreden.

Peter Moors, directeur-generaal van DGD :
“We moeten onze instrumenten aanpassen
aan de nieuwe noden”
©©DGD

in 2012

2. RIO+20 betekent de koppeling van armoedebestrijding én duurzame
ontwikkeling. Wat zijn daarvan de gevolgen? Wat met de MDG’s na
2015? De reductie van armoede is niet meer de enige doelstelling. Nederland spendeert 0,7% van het BNP aan ontwikkelingshulp; waarvan
voor armoedebestrijding 0,3% gegarandeerd zijn, maar er is ook een
deel voor privaatpublieke partnerschappen en voor klimaatbestrijding
(dat een onderdeel wordt van de ODA). Klimaat en leefmilieu worden
hoe dan ook belangrijke onderdelen in de periode post MDG 2015.
3. Scaling down van budgetten voor ontwikkelingssamenwerking zou wel
eens blijvend kunnen zijn in vele landen, zodat voor de post 2015 MDGperiode minder geld ter beschikking staat.
Het moet mij hier van het hart dat de manier van besparen in 2012 oneigenlijk was. In oktober 2012 bevroor de regering alle niet-essentiële uitgaven. Daarom hebben we in 2012 slechts 76% van onze begroting uitgegeven. Ik heb er geen moeite mee dat een regering de politieke beslissing
neemt om de begroting voor ontwikkelingssamenwerking te verminderen
en die beslissing in het parlement verantwoordt. Maar in oktober 2012
heeft de regering niet zo een beslissing genomen. Wel heeft de regering
het de facto onmogelijk gemaakt om de begroting die het parlement had
gestemd, uit te voeren. De besparing van 100 miljoen op de begroting
2013, werd wel op een correcte manier genomen. De regering nam deze
politieke beslissing en het parlement keurde die goed.

Communicatie, alsook verantwoording naar
parlement en burgers, zijn niet onbelangrijk
met het oog op zichtbaarheid, transparantie en
geloofwaardigheid. De vermindering van budgetten
voor ontwikkelingssamenwerking, veroorzaakte

weinig commotie bij de publieke opinie en in het
politieke debat. Hoe is dit te verklaren? Heeft
ontwikkelingssamenwerking nog wel een plaats in
de 21e eeuw?
Toen in 2012 en in 2013 de budgetten voor ontwikkelingssamenwerking
substantieel werden verminderd, heeft dit niet geleid tot een debat, niet in
het parlement en niet in de publieke opinie. Zelfs de ngo’s hebben nauwelijks geprotesteerd. Dat vond ik merkwaardig. Verschillende elementen
hebben daarbij een rol gespeeld. Uiteraard is het hemd nader dan de rok.
Wanneer er bespaard moet worden, vindt de publieke opinie een besparing op ziekenhuizen in DR Congo logischer dan op ziekenhuizen in België.
Maar we zijn er ook onvoldoende in geslaagd om de relevantie van de ontwikkelingsagenda voor de Belgische bevolking duidelijk te maken, terwijl
veel wereldproblemen toch gerelateerd kunnen worden aan die agenda.
Migratie, vrede en stabiliteit, plundering van natuurlijke rijkdommen, klimaatverandering zijn allemaal armoedegerelateerde problemen met een
duidelijke impact in Europa. Dat moeten we beter aantonen. En we moeten
ook beter aantonen dat we wel degelijk resultaten boeken. In de voorsteden
van Kinshasa hebben we ervoor gezorgd dat 1 miljoen mensen toegang
hebben tot stromend water. Dit heeft enorme impact op de volksgezondheid, de hygiëne en de lokale economie. In Benin ondersteunen we de
gezondheidssector in 5 van de 27 districten die het land telt. Welnu, die
5 sectoren scoren het best op het vlak van volksgezondheid van alle districten in Benin. Onze samenwerking heeft daar dus impact. In Marokko
hebben we grote steden voorzien van stromend water en waterzuivering.
In Ecuador steunen we lokale boeren die hierdoor een betere prijs krijgen
voor hun cacaobonen, enzovoort. We moeten onze successen beter bekend maken.
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De economische en financiële crisis laat ook haar
sporen na in de ontwikkelingssamenwerking.
Er vloeit minder overheidssteun naar
ontwikkelingslanden. Daarnaast stellen
verschillende actoren (EU-Rekenkamer,
internationale pers, ngo’s en burgers) kritische
vraagtekens bij ontwikkelingssamenwerking.
Budgethulp voor regeringen in ontwikkelingslanden
wordt onder meer in vraag gesteld. Hoe kan DGD
hier het beste op inspelen?
Minister Labille heeft vastgesteld dat de parlementaire steun voor begrotingshulp verminderd is onder de druk van schandalen. We moeten bereid
zijn om daarin hard op te treden. Tot nu toe zijn we misschien te dogmatisch geweest in die vorm van steunverlening. Een recente Nederlandse
studie bracht drie conclusies naar voren:
1. Politieke conditionaliteit werkt niet; niemand kan met begrotingshulp
beleid afkopen.
2. Er is een absolute nood aan conditionaliteit op vlak van goed beheer
van openbare financiën, inclusief sancties in geval van corruptie.
3. Sectorale begrotingshulp heeft slechts zin als er ook een daadwerkelijk
sectorbeleid is en indien de bevoegde ministeries over voldoende slagkracht beschikken om dat beleid uit te voeren.
Er zijn niet zoveel partnerlanden van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking die aan deze voorwaarden voldoen. We moeten daar onze conclusies
uit trekken. We mogen niet dogmatisch handelen en begrotingshulp als
de beste samenwerkingsvorm voorstellen zonder met de omstandigheden
rekening te houden. Niet al onze partnerlanden komen voor begrotingshulp
in aanmerking. Recente problemen in bijvoorbeeld Oeganda en Tanzania
tonen aan dat je moet bereid zijn om dergelijke hulp onmiddellijk op te
schorten wanneer zich schandalen voordoen. Wat we ook gedaan hebben.

U bent nu enkele jaren aan het hoofd van DGD en
hebt vele gemengde commissies meegemaakt. Hoe
ziet u de partnerlanden evolueren?
Verschillende partnerlanden weten goed waar ze heen willen en vragen
donoren om hen daarin te ondersteunen. We stellen dit bijvoorbeeld vast in
Vietnam, Rwanda en in de drie Latijns-Amerikaanse, alsook de Noord-Afrikaanse landen. Je ziet dit niet altijd in de andere partnerlanden, wat onder
meer te maken heeft met het feit dat we aanwezig zijn in veel minst ontwikkelde en fragiele staten, waar we geconfronteerd worden met problemen
rond het beheer van de staatsfinanciën en een zwakke administratie. In
een aantal partnerlanden zien we dat die landen het heft in eigen handen
nemen en ons verplichten om onze axioma’s te herzien. Dat is hoopgevend.
Die landen gaan vooruit. Andere landen hebben niet de politieke wil of de
administratieve capaciteiten om dit te doen. Een aantal partnerlanden zitten ook gevangen in een endemische corruptie of een galoperende bevolkingstoename. Die landen zullen deze problemen hard moeten aanpakken
indien ze willen vooruit gaan.
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Voormalige ontwikkelingslanden, zoals
Brazilië en China, zijn actief op vlak van
ontwikkelingssamenwerking. Landen, zoals
Zuid-Korea, zijn zelfs sinds 16 jaar lid van
de OESO en op die manier actief op vlak van
ontwikkelingssamenwerking. Peru heeft het
lidmaatschap aangevraagd bij de rijke landenclub
OESO. Privébedrijven nemen bovendien een alsmaar
belangrijkere rol in als “donor.” Hoe dient de
Belgische Ontwikkelingssamenwerking hiermee
rekening te houden?
Ik zou drie zaken willen aanhalen:
1. Een aantal landen gebruikt ontwikkelingssamenwerking om ongegeneerd nationale belangen na te streven, wat wij vroeger ook gedaan
hebben. We zijn daarvan afgestapt en hebben onze hulp ontbonden.
Het ontwikkelingsbudget dient niet om contracten binnen te halen. Alle
studies wijzen uit dat gebonden hulp duurder en minder efficiënt is.
Maar we moeten ook niet heiliger zijn dan de paus. Ongebonden hulp
betekent voor mij de creatie van een “level playing field.” Als een Belgisch bedrijf als beste uit een aanbestedingsprocedure komt, is er geen
enkele reden om het contract niet aan dat bedrijf toe te kennen.
2. We moeten als Europese bilaterale donoren onze eigen set van waarden verdedigen (mensenrechten, vrouwenrechten, democratisch bestuur, good governance). Aan ontvangende landen die dat niet wensen,
antwoorden we: ”er zijn anderen op de markt.” We hebben niet langer
het monopolie van de samenwerking, maar dat wil niet zeggen dat we
onze waarden moeten opgeven.
3. We proberen ons beleid te diversifiëren. “One size fits all” is geen goede
aanpak. Veel van onze partnerlanden zijn fragiele staten. We bieden
daar een toegevoegde waarde, vaak nog in de vorm van klassieke armoedebestrijding. Maar voor midden inkomenlanden mogen we geen
alibi vormen om zelf niet de problemen van ongelijkheid aan te pakken.

Uw mandaat van 6 jaar is bijna afgerond. Hoe kijkt u
hierop terug?
Mijn mandaat loopt op 31 mei 2013 af en ik kijk er met veel voldoening
op terug. Ik heb de indruk dat de Belgische Ontwikkelingssamenwerking in
2013 niet meer dezelfde is als in 2007. Het zou arrogant zijn te beweren
dat dit enkel mijn verdienste is. Maar ik denk wel dat ik hiertoe een steentje
heb bijgedragen. Ik heb dit mandaat opgenomen toen al veel veranderingen ingezet waren. De context voor verandering was goed en dat interesseerde mij. Ik heb hierop verder gebouwd. De goede samenwerking met de
opeenvolgende ministers waaronder ik heb gediend, en dat waren er maar
liefst zes, was hierbij steeds erg goed. Maar het werk is niet af. De tendensen lopen door. De hervorming is een proces. De ontwikkelingsagenda voor
de volgende twee decennia wordt nu bepaald.

2. Een nieuwe wet om nieuwe uitdagingen aan te gaan

Er moest een nieuw wetgevend kader van de Belgische Ont
wikkelingssamenwerking uitgetekend worden zodat België
nauwer kon aansluiten bij de principes van de Verklaring van
Parijs. Begin maart 2013 keurde de Senaat het wetsontwerp
goed van Minister van Ontwikkelingssamenwerking Paul
Magnette ter herziening van de wet van 25 mei 1999 betref
fende de Belgische internationale samenwerking.

Wat zijn de doelstellingen van de nieuwe wet?
• De ontwikkelingshulp van België efficiënter maken. Door een versterking van de politieke bevoegdheid van de begunstigde landen, die
verantwoordelijk zijn voor hun eigen ontwikkeling, door een betere samenwerking tussen de donoren (vooral binnen Europa), een benadering
gericht op resultaten, maar ook door de invoering van een democratisch ontwikkelingsbeleid in de begunstigde landen, in samenwerking
met de lokale actoren.
• De hulp duurzamer maken via een benadering waarin het luik van de
strijd tegen klimaatverandering vervat zit en die steunt op de drie pijlers
van de duurzame ontwikkeling (economisch, sociaal en ecologisch).

Beantwoorden aan de geest van de Principes van Parijs
Met de nieuwe wet beschikt België nu over een juridisch kader dat nauwer
aansluit bij de geest van zijn internationale verbintenissen door de voorkeur
te geven aan een samenwerking die met name gebaseerd is op de principes van toe-eigening en afstemming op beleidslijnen en systemen van de
partnerlanden. Zo ligt de financiering ook op één lijn met die van de andere
donoren. Al onze acties moeten beantwoorden aan een resultaatgerichte
benadering van de partnerlanden omkaderd door een lokale en wederzijdse verantwoordelijkheid waarbij alle donoren betrokken zijn.

Een wetgevende basis voor andere hervormingen
De nieuwe wet zal ook als basis dienen voor andere hervormingen die in
2013 doorgevoerd worden, zoals:
• de herziening van het mandaat van de Belgische Investeringsmaatschappij (BIO),
• het vierde beheerscontract tussen de Belgische Staat en de Belgische
Technische Coöperatie (BTC),

• De beleidscoherentie versterken ten gunste van de ontwikkeling.

• de herziening van de voorwaarden voor steunverlening en het beheer van
de ondersteuning van de ngo’s, universiteiten, steden, gemeenten, vakbonden en andere actoren van de niet-gouvernementele samenwerking,

• Een benadering waarbij de naleving en de verdediging van
mensenrechten, socio-economische, culturele (gezondheid, onderwijs, degelijk werk, huisvesting, voeding), politieke en burgerrechten en het recht op ontwikkeling een sleutelrol spelen.

• De wet legt ook de juridische grondslag om een Belgisch mechanisme
van beleidscoherentie voor ontwikkeling te creëren dat de vorm zal
aannemen van een interministeriële conferentie, een interdepartementale Commissie en een raadgevend orgaan.

Deze wetgeving weerspiegelt de Belgische
visie op ontwikkelingssamenwerking voor
het komende decennium. Een moderne
visie, gebaseerd op vooruitstrevende
principes en solidariteit.
Paul Magnette

WIE IS WIE

©©DGD/Dimitri Ardelaen

De Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire hulp (DGD) beheert de diverse aspecten van de Belgische
Ontwikkelingssamenwerking. Ze zet de strategische beleidslijnen uit, beheert de relaties met de verschillende actoren en
ziet toe op de organisatie van het Bestuur. Ze fungeert ook als
kenniscentrum.
De Belgische Technische Coöperatie is verantwoordelijk voor
de uitvoering van de Belgische gouvernementele samenwerking. De uitvoeringsmodaliteiten worden om de vier jaar vastgelegd in een beheerscontract in opdracht van de Belgische
Staat. Daarnaast biedt ze technische expertise om de programmatie en de politieke dialoog te ondersteunen.
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1300
miljoen
DGD staat in voor het beheer en goed
gebruik van zo’n 1.300 miljoen euro
overheidsgeld per jaar, ontvangen van
Belgische belastingbetalers.

Een nieuwe wettelijke basis voor humanitaire hulp
De nieuwe wet creëert een wettelijke basis voor humanitaire hulp die niet
rechtstreeks onder de drie traditionele vormen van de Belgische samenwerking valt (gouvernementeel, niet-gouvernementeel en multilateraal).
Met humanitaire hulp bedoelen we: noodhulp en heropbouw op
korte termijn, voedselhulp en anticipatie op rampen. Humanitaire hulp
is onpartijdig, neutraal en staat los van economische, politieke of andere
doelstellingen.
De wettelijke basis bepaalt onder welke voorwaarden België tussenkomt in
het kader van het gezamenlijk herstel – een programma voor onmiddellijke
wederopbouw in landen na een conflictsituatie.

Op het vlak van de gouvernementele samenwerking
De nieuwe wet voorziet ook een uitstapstrategie in het kader van een samenwerking met het Comité voor Ontwikkelingshulp van de Organisatie
voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (DAC van de OESO).
Deze uitstapstrategie, opgesteld in overleg met de deelnemende landen en
andere donoren, wordt gespreid over een periode van vier jaar, waarna de
interventie afloopt.

Resultaten voorgelegd aan het federaal Parlement
Het federaal Parlement wordt elk jaar geïnformeerd over de activiteiten van
de Belgische Ontwikkelingssamenwerking door middel van een jaarverslag
waarin de resultaten van het afgelopen jaar op een algemene en coherente manier zijn samengevat. Alle actoren van de Belgische samenwerking
moeten hun interventies ook evalueren aan de hand van een eengemaakt
systeem. Deze evaluatie wordt dan beoordeeld door de bevoegde instanties.

©©DGD/Chris Simoens

12

3. Transdirectionele teams:
de competenties samenbrengen voor een concretere
benadering van de ontwikkelingssamenwerking

De transdirectionele teams of TST introduceren een nieuwe,
meer transversale manier van werken binnen DGD. De TST
putten uit de competenties van de diverse diensten en direc
ties en de expertise van de bureaus voor ontwikkelingssa
menwerking op het terrein en moeten zo helpen om prioritei
ten en ontwikkelingsprogramma’s op te stellen die zo nauw
mogelijk aansluiten bij de context, de behoeften en de realiteit
van de begunstigde regio’s.

De deelname aan de TST blijft niet beperkt tot DGD, maar kan uitgebreid
worden naar andere Directies binnen de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en naar externe partners.
Op die manier kan de Belgische expertise op het vlak van thema’s, instrumenten, landen of regio’s worden gebundeld en ingezet ten dienste van de
Attachés Internationale Samenwerking die DGD vertegenwoordigen op het
terrein. Binnen de TST fungeren de internationale Attachés bovendien als
teamleider. Zij zorgen ervoor dat DGD rekening houdt met de lokale context
bij de uitwerking van nieuwe strategieën.

Een transversale aanpak om programma’s uit te
werken aangepast aan de realiteit op het terrein
De peer review van België, in 2010 opgesteld door het DAC van de OESO,
raadde de lidstaten aan om de competenties te decentraliseren en te delegeren op het terrein, zodat de vastgelegde strategische prioriteiten aansluiten bij de specifieke context in elk begunstigd land.
Binnen de Belgische Ontwikkelingssamenwerking werken de transdirec
tionele teams (TST) mee aan dit decentralisatiebeleid. Ze introduceren
binnen DGD een meer transversale en systematische manier van
werken die de diensten of directies overschrijdt.
De TST fungeren als kruispunt en contactpunt tussen de Directie-generaal,
de bureaus voor ontwikkelingssamenwerking op het terrein, de diverse Belgische actoren, de internationale instellingen en de externe expertisecentra.

De TST weerspiegelen een nieuwe
vorm van samenwerking waardoor
iedereen kan werken rond strategische
prioriteiten en programma’s kan
opstellen die beter afgestemd zijn op
de reële behoeften en de context van de
begunstigde regio’s en landen.

TST Benin verrijkt het werk
van de Gemengde Commissie
In 2012, bij de voorbereiding van de Gemengde Commissie
met Benin, kon DGD rekenen op de toegevoegde waarde van
het TST Benin. Dit team, geleid door de Attaché Internatio
nale Samenwerking in Cotonou, bestond uit experts op het
vlak van geografie, thema’s en civiele maatschappij. Zo kon
het bureau voor ontwikkelingssamenwerking rekenen op specifieke steun in de sector van de volksgezondheid, een van de
concentratiesectoren in onze samenwerking met Benin. De leden van het TST voerden samen een analyse uit van de huidige
samenwerking met Benin, het klimaat van de ontwikkeling en
de specifieke uitdagingen waarvoor de partners in Benin steun
zoeken in België. Op die manier bracht het TST Benin de informatiestroom op gang tussen de diverse verantwoordelijke
directies en diensten en tussen de Directie-generaal en het
bureau van Cotonou.

©©DGD/Chris Simoens

Iedereen had baat bij deze samenwerking: de leden van het
TST binnen DGD in Brussel vergrootten hun kennis en deden
functionele ervaring op het terrein op. De actoren op het terrein
konden gebruik maken van interne, onmiddellijk beschikbare
expertise zonder een beroep te moeten doen op logge en dure
externe consultaties en studies.
Het werk van het TST Benin was een verrijking voor dat van
de Gemengde Commissie en leidde in februari 2013 tot het
afsluiten van een nieuw indicatief samenwerkingsakkoord tussen België en Benin.
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4. Peer review: de Belgische
Ontwikkelingssamenwerking van buitenaf bekeken

Volgens John Moloy (OESO/DAC) zit België op de
juiste weg, maar het kan altijd beter

Heeft de Belgische Ontwikkelingssamenwerking
ook zwakke punten?

België is een heel betrokken en efficiënte Staat die voorstan
der is van ontwikkeling. Dat blijkt uit de follow-upvergadering
van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking in september
2012. Ons land gaat dus voort op zijn elan na het gunstige
verslag dat het Comité voor Ontwikkelingshulp (DAC) van de
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikke
ling (OESO) in Europa publiceerde in 2010. De Directeur van
het DAC van de OESO, John Moloy, stelt tot zijn vreugde vast
dat België serieus geluisterd heeft naar de 19 aanbevelingen
die het twee jaar geleden kreeg.

Elk land organiseert de ontwikkelingssamenwerking op een andere manier.
Neem bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk, waar een ministerie alle aspecten van dit beleid uitvoert. Andere landen werken met meerdere bureaus.
We beweren niet dat een methode beter is dan de andere. Wat we wel
vinden, is dat het Belgisch systeem, gekenmerkt door de veelheid van actoren, niet uitblinkt door eenvoud. Hoe kan de vlotte samenwerking tussen
al die actoren georganiseerd worden? Een van de aanbevelingen van de
peer review was om een gezamenlijke visie uit te werken voor alle actoren
en de missie van eenieder duidelijk vast te leggen. De voorbije jaren heeft
België enorm veel vooruitgang geboekt, maar er is nog werk aan de winkel
om een goede samenwerking tot stand te brengen tussen de verschillende
actoren.

Wat is de bedoeling van een peer review?
Deze peer review wil het ontwikkelingsbeleid van onze Lidstaten verbeteren. Zo kunnen ze leren uit elkaars ervaringen en goede praktijken uitwisselen. De gesprekken zijn niet overdreven kritisch, maar constructief: de
deelnemers staan allemaal op voet van gelijkheid.

Het Belgisch systeem,
gekenmerkt door de veelheid van actoren,
blinkt niet uit door eenvoud.

Wat zijn de sterke punten van de Belgische
Ontwikkelingssamenwerking?
Eerst en vooral is België een donor die sinds jaren actief is en de middelen die België vrijmaakt maken echt een verschil. Ze bedragen meer
dan 0,5% van het bruto binnenlands product (BBP), dat is meer dan het
gemiddelde van de leden van het DAC, hoewel de doelstelling van 0,7%
nog niet bereikt is. Daarnaast verleent België voornamelijk hulp aan minder
ontwikkelde landen en vooral landen in conflictsituaties. Het land steunt
met name de landen in Centraal-Afrika, een van de meest kwetsbare gebieden ter wereld.

Wat is het meest specifieke, misschien
wel unieke, aspect van de Belgische
Ontwikkelingssamenwerking?
Ongetwijfeld de aandacht voor fragiele landen, landen die het moeilijkst te
ondersteunen zijn vanwege hun beperkte capaciteiten en hun gebrekkig
politiek systeem.

Een van de specifieke kenmerken van de
Belgische Ontwikkelingssamenwerking is
de aandacht voor de meest fragiele landen,
landen in conflictsituaties, met beperkte
capaciteiten en een gebrekkig politiek
systeem, vooral in Centraal-Afrika.
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Om efficiënt te zijn, moet de ontwikkelingssamenwerking zich aanpassen
aan de specifieke context van elk partnerland. Een gedecentraliseerd
systeem kan in deze context een troef zijn. Want het zijn de mensen
die ter plaatse werken, in de Ambassades, die op de hoogte zijn van de gebeurtenissen en goed geplaatst zijn om hun actie af te stemmen op die van
andere donoren die aanwezig zijn in het betrokken land. Maar de Belgische
Ontwikkelingssamenwerking heeft een sterke traditie van centralisatie.
Er is vooruitgang, maar de medewerkers in het buitenland moeten meer
beslissingsbevoegdheid krijgen.
En uiteraard moet België de vooropgestelde doelstellingen bereiken:
het budget van de ontwikkelingssamenwerking verhogen tot 0,7%
van het bbp. We begrijpen dat de uitgaven bevroren zijn als gevolg van
de huidige economische situatie, maar we hopen dat die verhoogd zullen
worden bij de volgende heropleving van de economie.

Wat doen andere landen in deze economische
crisis?
Niet alle landen kampen met dezelfde budgettaire problemen. Zo verhoogt
Australië zijn budget en ook Noorwegen heeft weinig problemen. Het Verenigd Koninkrijk is dan weer een van die landen die, ondanks budgettaire
problemen, niet snoeien in de uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking.

©©DGD

OESO: SAMEN ZOEKEN NAAR ANTWOORDEN
OP GEDEELDE PROBLEMEN
De Organisatie voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling (OESO) telt 34 (rijke) Lidstaten, waaronder
België. De OESO verzamelt statistische gegevens, voert studies uit en maakt ramingen over belangrijke economische
en sociale thema’s. Via de Organisatie kunnen de leden hun
ervaringen in de overheidssector dus vergelijken, zoeken naar
antwoorden op gezamenlijke problemen, goede praktijken
vastleggen en hun beleidslijnen op elkaar afstemmen.
Het Comité voor Ontwikkelingshulp (DAC) is een internationale
werkgroep binnen de OESO waar de overheden van de Lidstaten en de multilaterale organisaties (zoals de Wereldbank
en de UNO) zich samen buigen over de ontwikkelingskwesties.

PEER REVIEW, EEN “CONSTRUCTIEF” ONDERZOEK
Om de vier jaar organiseert het DAC/de OESO peer reviews om
de acties van de Lidstaten te analyseren. Zo’n analyse gaat na
of een land de goede praktijken volgt en zijn ontwikkelingsbeleid ook effectief uitvoert. Het is niet het secretariaat van de
OESO dat deze analyses uitvoert, maar wel andere Lidstaten,
zodat Lidstaten hun ervaringen kunnen uitwisselen. In 2010
werd de Belgische Ontwikkelingssamenwerking doorgelicht
door Canada en Zwitserland. De “onderzoekers” ontmoetten
leden van de regering, parlementsleden, ambtenaren, vertegenwoordigers van de civiele maatschappij, de media en de
universiteiten. Tijdens de analyse wordt er ook een partnerland
bezocht. In 2012 vond er een tussentijdse follow-upvergadering plaats.
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5. Naar een nieuw partnerschap met de actoren van
de niet-gouvernementele ontwikkelingssamenwerking

©©DGD/Thomas Hiergens

De modaliteiten voor de toekenning en het beheer van de sub
sidies aan actoren van de niet-gouvernementele samenwer
king werden door de Ministerraad van 29 maart 2013 goed
gekeurd.

Waarom een nieuw partnerschap?

Basisprincipes van het nieuwe partnerschap:

Gevolg gevend aan de prioriteit om de efficiëntie van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking te verbeteren door aan te sluiten bij de nieuwe
wet en in overeenstemming met de internationale verbintenissen (Parijs,
Accra, Busan) werd in 2012 gewerkt aan een nieuw partnerschap tussen
DGD en de actoren van de niet-gouvernementele samenwerking (namelijk
ngo’s, vakbonden, universiteiten, unies van steden en gemeenten, APEFE,
VVOB,…).

• De lokale interventiecontext beter begrijpen en in overweging nemen.

Na de besprekingen stelde het Bestuur een ontwerp van organiek Koninklijk Besluit op betreffende de erkenning van ngo’s en van andere actoren en
de subsidiëring van programma’s en diverse types van projecten. Het werd
intussen bekendgemaakt aan de betrokken organisaties en zal bestudeerd
worden door de kabinetten van de Vice Premiers alvorens ter goedkeuring
te worden voorgelegd aan de Ministerraad.

• Complementariteit en synergie tussen de actoren van de niet-gouvernementele samenwerking, met name dankzij gezamenlijke contextuele
analyses die samen worden uitgevoerd door actoren en hun lokale
partners.
• Strengere voorwaarden voor erkenning en toegang tot financieringen
om zo de professionaliteit en de kwaliteit van de interventies te verbeteren.
• De voorspelbaarheid van de financieringen verbeteren.
• De risico’s en administratieve vereenvoudiging beter beheren.
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B. Een coherent beleid in samenhang
met de ontwikkelingsdoelstellingen

©©Greenpeace/Reynaers

Ontwikkelde landen voeren soms een beleid (landbouw,
handel, economie, financiën,…) dat een impact heeft op de
landen die ontwikkelingshulp krijgen. Daarom moeten we de
eventuele tegenstrijdigheden tussen deze beleidslijnen en de
ontwikkelingssamenwerking wegwerken en die coördine
ren ten gunste van de partnerlanden. België heeft zich ertoe
verbonden om zijn beleidscoherentie te verbeteren zodat die
aansluit bij de ontwikkelingsdoelstellingen.
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Een bespiegeling over de
beleidscoherentie voor ontwikkeling
is onlosmakelijk verbonden met een
bespiegeling over de efficiëntie van de
samenwerking.

Het belang van de internationale context voor de
ontwikkelingsperspectieven

België verbindt zich ertoe om een coherent
ontwikkelingsbebeleid te voeren

De perspectieven van vooruitgang in ontwikkelingslanden zijn uiteraard
afhankelijk van het nationaal beleid dat de regering voert. Toch mogen we
ook de factor van de internationale context niet onderschatten. Want de
economische machten en de beleidslijnen die gevoerd worden op in
ternationaal niveau op vlak van handel, landbouw, investeringen, fi
nanciële schikkingen,… leggen het kader vast waarbinnen het natio
naal beleid van een partnerland, al dan niet, resultaten zal opleveren.
Zo heeft het ontwikkelingsbeleid van de donorlanden gewoonlijk geen
directe invloed op deze internationale parameters die op hun beurt vaak
meer impact hebben op de partnerlanden dan de ontwikkelingshulp zelf.

Het DAC van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) was lange tijd van mening dat de Belgische Ontwikkelingssamenwerking onvoldoende oog had voor de beleidscoherentie voor ontwikkeling. De huidige regering koos voor een
benadering die ruimte biedt voor echte veranderingen op dit vlak.
De regeringsverklaring van 1 december 2011 omvat met name de
verbintenis om een interministeriële commissie in het leven te roe
pen met als formele opdracht om de beleidscoherentie te verankeren
in het Belgisch ontwikkelingsbeleid.

Beleidscoherentie, centraal thema op de 5e StatenGeneraal van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (8 mei 2012)

Volgens de OESO zijn dit de drie basisprincipes van
de beleidscoherentie:
• De politieke boodschap over de beleidscoherentie moet op het hoogste
niveau verkondigd worden.
• Er moet een institutioneel mechanisme opgericht worden, formeel belast met het toezicht op de beleidscoherentie.
• Oprichting van een analyse- en rapportagesysteem dat, zo onafhankelijk mogelijk, verslag uitbrengt over de verkregen resultaten.

Aansluitend bij deze aanbevelingen overweegt
België om de volgende instrumenten in te voeren
met het oog op de beleidscoherentie voor
ontwikkeling:
• een interministeriële conferentie belast met de beleidscoherentie voor
ontwikkeling die de federale en deelstaten zou verenigen rond gezamenlijke doelstellingen,
• een raadgevend interdepartementaal orgaan dat de uitvoering zou garanderen van de beslissingen genomen door de interministeriële conferentie,
• een extern adviesorgaan dat aanbevelingen zou kunnen doen en eventueel onafhankelijk verslagen zou kunnen opstellen,
• een parlementaire opvolging,
• een wetgevend kader voor de beleidscoherentie, vastgelegd in de nieuwe wet betreffende de ontwikkelingssamenwerking.

De 5e Staten-Generaal van de Ontwikkelingssamenwerking,
geopend op 8 mei 2012 in Brussel door H.K.H. prinses Mathilde,
stond in het teken van “Beleidscoherentie en ontwikkeling.” Enkele sprekers waren Helen Clark, administratrice van het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP), Supachai
Panitchpakdi, secretaris-generaal van de VN-Conferentie over
Handel en Ontwikkeling (UNCTAD) en Robert Bissio, directeur van
Social Watch.
Tijdens workshops werd de beleidscoherentie bekeken vanuit de
invalshoek van voedselzekerheid en recht op voeding, handel en
investeringen en vanuit de invalshoek van institutionele structuren
die de beleidscoherentie moeten bevorderen en controleren in ons
land.
Aan het einde van de Staten-Generaal werd een consensus bereikt
over het beleid en de noodzaak om efficiënter te werken om de
doelstelling van beleidscoherentie voor ontwikkeling te bereiken.
Na afloop van de Staten-Generaal richtte de minister een werkgroep op die zich moet buigen over de institutionele integratie van
de beleidscoherentie voor ontwikkeling. Deze groep is actief sinds
het tweede semester 2012 en heeft zijn eindconclusies nog niet
ingediend. Toch is nu al duidelijk dat de keuze zal vallen op een
systeem dat grotendeels beantwoordt aan de aanbevelingen van
de OESO.
De minister heeft ook voorgesteld dat de Staten-Generaal als
forum zou dienen om jaarlijks verslag uit te brengen over de
geboekte vooruitgang op het vlak van beleidscoherentie voor
ontwikkeling. Zo zal de editie 2013 van de Staten-Generaal een
zitting wijden aan deze beleidscoherentie.

©©Jean-Michel Corhay
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C. Thematische benaderingen

In 2012 stonden de acties van de Belgische Ontwikke
lingssamenwerking in het teken van diverse thema’s,
als weerspiegeling van de nieuwe uitdagingen en
prioriteiten van de ontwikkeling. Tot de Belgische pri
oriteiten behoren de bevordering en verdediging van
de mensenrechten, het recht op gezondheid, sociale
bescherming, opbouw van de maatschappij (onder
meer door de bevordering van good governance en
de strijd tegen corruptie). De verbetering van de land
bouw en de voedselzekerheid zijn ook prioriteiten. Om
een duurzame, inclusieve en rechtvaardige groei te
stimuleren, besliste België om steun te verlenen aan
de privésector in de begunstigde landen.
De genderdimensie, alsook de strijd tegen de opwar
ming van de aarde en de bescherming van het milieu,
zijn tot slot twee transversale thema’s die terugkomen
in alle projecten en programma’s van de Belgische
Ontwikkelingssamenwerking.

20
©©CTB

1. Een ontwikkelingsbeleid gericht op de bevordering en
verdediging van de mensenrechten

Mensenrechten bevorderen in de partnerlanden
Conform de principes inzake de efficiëntie van de hulp vervangt
artikel 32 van de nieuwe wet inzake de Belgische Ontwikkelingssamenwerking de schaarse rapportageverplichtingen
door een eenmalig jaarlijks verslag dat een globaal en coherent
beeld moet schetsen van de resultaten van de samenwerking.
Dit hoofdstuk is zo het deel van de rapportage over de rechten
van de mens, aanvankelijk voorzien door de wet van 7 februari
1994 (Wet Vanvelthoven).
Ontwikkelingsperspectieven en mensenrechten (inclusief
de rechten van vrouwen en kinderen) hangen nauw samen.
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking draagt bij tot de
algemene doelstelling om de democratie en de rechtsstaat te
ontwikkelen en te versterken en tot de doelstelling van respect
van de menselijke waardigheid, de rechten van de mens in
elke dimensie en de fundamentele vrijheden. Bovendien is België van mening dat een ontwikkelingsbenadering gebaseerd
op de rechten, een essentiële voorwaarde is om duurzame
resultaten te bereiken in de kernsectoren van de ontwikkeling,
zoals gezondheid, onderwijs en opleiding, landbouw en voedselzekerheid en basisinfrastructuur.
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking heeft van het bevorderen, naleven en verdedigen van de mensenrechten, een
prioriteit gemaakt. Deze verbintenis komt tot uiting in de uitwerking van de strategieën en programma’s van de Belgische
Ontwikkelingssamenwerking. Maar ook op het terrein, waar
deze verbintenis merkbaar is in concrete acties en de politieke
en financiële steun die verleend wordt aan de landen, de internationale en lokale organisaties die ijveren voor de mensenrechten en strijden tegen elke vorm van discriminatie.

Het wetsontwerp voor de Ontwikkelingssamenwerking, op 20 de
cember 2012 goedgekeurd door de Kamer van Volksvertegenwoor
digers en begin maart 2013 in de Senaat, legt een duidelijk verband
tussen ontwikkeling en mensenrechten door te benadrukken dat die
een prioritair thema zijn voor alle actoren van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

DRIE GENERATIES VAN MENSENRECHTEN
Eerste generatie: politieke en burgerrechten
Tweede generatie: economische, sociale en culturele rechten
Derde generatie: een reeks recente rechten, waaronder het
recht op ontwikkeling
Nog voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet nam de Belgische Ont
wikkelingssamenwerking het thema van de mensenrechten op in de
uitwerking en uitvoering van zijn programma’s en projecten:
• De mensenrechten (en die van vrouwen en kinderen) krijgen specifieke
aandacht bij de voorbereiding van de nieuwe meerjarige samenwerkingsprogramma’s met de partnerlanden (Oeganda en Mozambique in
2012).
• Alle acties van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking moeten,
rechtstreeks of onrechtstreeks, bijdragen tot de realisatie van de sociale rechten.
• De Belgische Ontwikkelingssamenwerking verleende politieke en financiële steun aan een aantal internationale organisaties, ngo’s en lokale
actoren in de begunstigde landen die actief zijn op het vlak van de
mensenrechten.
• Zowel op bilateraal als op Europees niveau, onderhoudt de Belgische
Ontwikkelingssamenwerking de dialoog en onderneemt politieke stappen rond het thema van de mensenrechten.

Partners van de Belgische
Ontwikkelingssamenwerking
in de verdediging van de mensenrechten
In 2012 verleende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking steun aan
enquêtes, opleidingen, verdediging van de belangen en ander normatief
werk in verband met de mensenrechten via het kantoor van het Hoog Com
missariaat van de Verenigde Naties voor de mensenrechten (OHCHR).
In 2012 droeg België 900.000 euro bij aan de activiteiten van het
OHCHR.

MANDAAT VAN HET OHCHR
• de mensenrechten beschermen en bevorderen
• overtredingen voorkomen
• helpen bij de invoering van instrumenten ter bevordering
van de mensenrechten op nationaal en internationaal vlak
• rapporten voorbereiden voor de Raad van de Mensenrechten van de Verenigde Naties
©©DGD/Elise Pirsoul
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Andere multilaterale organisaties en niet-gouvernementele actoren, internationaal of lokaal, actief op het vlak van de bevordering en verdediging
van de mensenrechten, kregen in 2012 ook steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.
• Het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA), dat ijvert voor
de bevordering en verdediging van het recht op seksuele en reproductieve gezondheid, kreeg een financiële steun (bijdrage aan de algemene
middelen) van 5.700.000 euro.
• UN Women, een agentschap opgericht in 2010 om de gendergelijkheid, de rechten en de zelfstandigheid van vrouwen te bevorderen. De
Belgische Ontwikkelingssamenwerking zetelt in de Raad van bestuur
van deze nieuwe organisatie en verleent de nodige politieke ondersteuning om haar mandaat uit te voeren. België draagt ook bij aan de
algemene resources van de organisatie. Daarnaast werd er een bedrag
van 600.000 euro vrijgemaakt, gespreid over 3 jaar, met name voor
een programma om vrouwen te laten deelnemen aan het verkiezingsproces in Egypte.
• België subsidieerde specifieke activiteiten van niet-gouvernemen
tele ontwikkelingspartners die verband houden met mensenrechten.
• België verleende rechtstreeks steun aan de initiatieven van lokale
organisaties van de civiele maatschappij die ijveren voor mensenrechten in de partnerlanden
©©BTC/Dieter Telemans

DE STRIJD TEGEN DISCRIMINATIE OP ALLE FRONTEN
In 2012 leverde België een bijdrage aan diverse programma’s
die strijden tegen discriminatie in Afrika, Latijns-Amerika en de
Maghreb-landen.
Strijd tegen discriminatie van vrouwen
Arabische landen. Steun aan de programma’s van het ontwikkelingsbureau van de Verenigde Naties ter bevordering van
de deelname en de verantwoordelijkheid van vrouwen in het
democratisch proces in de landen in overgang.
Strijd tegen seksueel geweld
In Peru, steun via de Belgische Technische Coöperatie, aan
een programma ter bestrijding van familiaal en seksueel geweld in de stad Ayacucho.
Strijd tegen discriminatie van gehandicapten
In Burundi verleende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking financiële steun aan de ngo Handicap international en de
Association pour la Promotion de l’Education et la Formation
à l’Etranger (APEFE), die zich inzetten om de gezondheid, de
autonomie en de levenskwaliteit van gehandicapte personen
te verbeteren.
Strijd tegen discriminatie van etnische minderheden
In Bolivia subsidieerde de Belgische Ontwikkelingssamenwerking in 2012 een vrijwilligersfunctie van de Verenigde Na-
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ties binnen het Hoog Commissariaat voor de mensenrechten
om overtredingen van de mensenrechten te voorkomen, vooral
in raciale of etnische conflicten.
Ondersteuning van het rechtssysteem
Van 2011 tot 2013 steunt de Belgische Ontwikkelingssamenwerking het project van de ngo RCN Justice et démocratie,
die de lokale rechtspraak in Burundi en de DRC wil verbeteren, vooral voor diegenen die in landelijke en kwetsbare
gebieden wonen.
Strijd tegen misbruik door de ordehandhavers
In Tunesië, een land in overgang naar democratie na de “Arabische lente”, steunt de Belgische Ontwikkelingssamenwerking een UNDP-programma in de veiligheidssector dat onder
meer voorziet in een opleiding van de politie rond de kwestie
van de mensenrechten.
Strijd tegen onmenselijke opsluiting en een betere begeleiding
van de gevangenen
In Rwanda verleent de Belgische Ontwikkelingssamenwerking financiële steun aan het project van de Rwandese ngo
“Prison Fellowship Rwanda”, die veroordeelden voor genocidefeiten opnieuw wil integreren.

België zet zich in voor de rechten van het kind
In de nieuwe wet worden de rechten van het kind gekoppeld aan de rechten van de mens en dus duidelijk beschouwd als een integraal deel van dit
prioritaire thema. De Belgische Ontwikkelingssamenwerking draagt
bij tot de rechten van het kind via de gouvernementele samenwer
king in de partnerlanden. Ze steunde ook diverse programma’s en
projecten van ngo’s op het terrein, specifiek gericht op kinderen
(straatkinderen,…) of met een directe impact op kinderen (toegang
tot drinkwater).

BELGIË STEUNT HET STRATEGISCH
PLAN VAN UNICEF
UNICEF (het Kinderfonds van de Verenigde Naties) speelt een
cruciale rol op wereldvlak en vooral in ontwikkelingslanden om
de toepassing van het “Kinderrechtenverdrag” te bevorderen.
In 2012 stortte België 18,8 miljoen euro aan Unicef om zijn
strategisch plan te realiseren.
Dit strategisch plan van UNICEF omvat 5 prioritaire domeinen:
• overleving en ontwikkeling van het kind,
• basisonderwijs en gendergelijkheid,
• hiv/aids,
• bescherming van het kind tegen geweld, uitbuiting en misbruik,
• verdediging en partnerschappen voor de rechten van het
kind.

©©BTC/Dieter Telemans

Internationale conferentie over de bescherming van kinderen in Brussel,
op 27 februari 2012
Tien jaar geleden traden de Facultatieve Protocollen bij het Kinderrechtenverdrag in werking: het protocol over de betrokkenheid van
kinderen bij gewapende conflicten en over kinderhandel, -prostitutie en -pornografie. Naar aanleiding van deze verjaardag organiseerden België en UNICEF samen een internationale conferentie
over de bescherming van het kind, op 27 februari 2012 in Brussel.
Tien jaar na de inwerkingtreding van deze twee protocollen, worden nog altijd miljoenen kinderen geconfronteerd met geweld, uitgebuit en misbruikt na gewapende conflicten of natuurrampen die
hun familieleden hebben weggerukt en hun omgeving vernietigd.
Ter gelegenheid van deze conferentie herinnerden België en UNICEF de diplomatieke gemeenschap en de betrokken actoren aan
de enorme kwetsbaarheid van kinderen en de ernstige schendingen van hun rechten overal ter wereld.
De conferentie was een steunpunt voor de campagne om bijkomende protocollen bij het Kinderrechtenverdrag te ratificeren.
Deze ratificatie is maar een vertrekpunt, zo werd herhaald, dat

gekoppeld moet worden aan de goedkeuring van duurzame maatregelen door de ondertekenende Lidstaten om kinderen beter te
beschermen. De sprekers benadrukten de mogelijkheden om te
bouwen aan een veiligere en meer beschermende wereld voor alle
kinderen. Een doelstelling waarvoor iedereen zich moet inzetten.
Op dit evenement, plechtig geopend door H.K.H. prinses Mathilde
en minister van Ontwikkelingssamenwerking Paul Magnette, waren meer dan 130 personen aanwezig (diplomaten gestationeerd
in Brussel, vertegenwoordigers van de Europese Commissie, de
civiele maatschappij, journalisten,…). In het panel van sprekers
zetelden vooraanstaande figuren zoals de Directeur van de programma’s van UNICEF Nicholas Alipui, John Kon Kelei, medeoprichter van het ‘Network of Young People Affected by War’, de
Speciaal Gezant van de Secretaris-Generaal voor Kinderen en Gewapende conflicten mevr. Radhika Coomaraswamy en de Speciaal
Gezant van de Secretaris-Generaal voor Geweld tegen Kinderen,
mevr. Marta Santos Pais.
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MOPAN evalueert UNICEF
België is sinds 2010 lid van het Multilateral Organisation Performance Assessment Network (MOPAN), een groep
van 17 landen die samen de organisatorische efficiëntie van de multilaterale organisaties beoordelen. Een van
de interessantste aspecten van MOPAN is dat de partners
in de ontwikkelingslanden (zowel regeringen als de civiele maatschappij) actief meewerken aan de evaluatie.
In 2012 werd UNICEF, waarvan de acties om kinderen beter te
beschermen gesteund worden door België, grondig onder de
loep genomen door MOPAN. Het verslag brengt de volgende
punten naar voren:
• Strategisch beheer is een van de sterke punten van UNICEF,
dat enorme inspanningen levert om een visie uit te werken
die gericht is op resultaten. Deze visie werd door landen
omgezet in strategieën.
• Maar een analyse van het operationeel beheer, toont aan
dat het een uitdaging blijft om de visie om te zetten in de
praktijk. In de partnerlanden ontbreken vaak indicatoren en
grondlijnen om de vooruitgang te kunnen meten.
• Op het vlak van de eigenlijke interventies slaagt UNICEF er
dan wel weer in om efficiënte maatregelen te nemen als er
problemen opduiken.
• Wat het financieel beheer betreft, haalt UNICEF een goede
score en kan beschouwd worden als een voorbeeld in het
systeem van de VN.
• Binnen de relaties die UNICEF onderhoudt met zijn partners, krijgt het Fonds vooral waardering voor de aanpassing van zijn strategieën en structuren in de partnerlanden.
• Tot slot, wat het kennismanagement betreft, scoort UNICEF
goed, maar de rapporten over de ontwikkelingsresultaten
schetsen een vaag beeld van de globale prestaties van
UNICEF omdat de informatie zo schaars is.
www.mopanonline.org
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Gezondheid is een recht
In het kader van een globale ontwikkelingsstrategie gaat gezondheid hand
in hand met onderwijs, toegang tot drinkbaar water, hygiëne, voeding, huisvesting, rechten van vrouwen en kinderen… Zo heeft de scholingsgraad
van de moeder een sterke invloed op de gezondheidstoestand van haar
kinderen en geven het gebrek aan drinkbaar water of gepaste huisvesting aanleiding tot gezondheidsproblemen. Maar dat geldt ook omgekeerd.
Gezondheidsproblemen hebben een niet te verwaarlozen invloed op de
economische ontwikkeling: afwezigheid, verlaging van de efficiëntie van
de actieve bevolking,… Daarom is het universele recht op toegang tot
kwalitatieve gezondheidszorg zo cruciaal.
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking hecht veel belang aan het recht
op gezondheid. Een politieke oriëntatienota bepaalt, hoe België hiertoe kan
bijdragen. Een meer specifieke nota gaat over het recht op seksuele en
reproductieve gezondheid.
België ondersteunt ook de multilaterale hulp via internationale organisaties
die actief zijn in dit domein, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO),
het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFAP) en UNICEF.

124
MILJOEN EURO

VOOR GEZONDHEID
In 2012 maakte DGD meer dan 124 miljoen
euro vrij voor de gezondheidssector. Deze
financiering wordt verdeeld over diverse
hulpkanalen (52 miljoen euro voor gouverne
mentele samenwerking, 37 miljoen euro voor
niet-gouvernementele samenwerking en 32
miljoen euro voor multilaterale samenwer
king). In 2012 besteedde DGD meer dan 23
miljoen euro aan seksuele en reproductieve
gezondheid.

Elementaire gezondheidszorg is de
hoeksteen om het universele recht op
gezondheid op te bouwen.

©©BTC

België versterkt de nationale systemen
In samenwerking met alle donoren helpt België de partnerlanden
om hun gezondheidszorgsysteem te verbeteren. Deze verbetering verloopt, onder meer, via de opleiding van medisch personeel en de integratie
van de strijd tegen specifieke ziektes in de basisgezondheidszorg. Er werd
ook aangetoond dat geïntegreerde medische diensten, vooral bezocht door
moeders en kinderen, veel efficiënter zijn dan gespecialiseerde diensten.
Zo is de ondersteuning van het nationaal gezondheidssysteem de meest
efficiënte en aanbevolen manier om de seksuele en reproductieve gezondheidszorg te ondersteunen.

De samenwerking tussen de verschillende Belgische actoren die in deze
sector actief zijn, verloopt onder meer via het platform Be-cause Health. In
dit kader worden werkgroepen opgericht rond belangrijke thema’s, zoals
gezondheid en seksuele en reproductieve rechten, aids, kwaliteitsvolle geneesmiddelen, gezondheidspersoneel.
Daarnaast publiceerde de Belgische Ontwikkelingssamenwerking in 2012
een addendum bij de beleidsnota over het recht op gezondheid en gezondheidszorg over de universele dekking van de gezondheidzorg.
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2. Een sociale bescherming garanderen voor iedereen
in arme en fragiele landen

Iedereen heeft recht op een minimale sociale bescherming
en het is aan de Staat om die te voorzien, uit te breiden en te
financieren. Maar voor de armste en meest fragiele landen is
het moeilijk om sociale basisgaranties te bieden aan de hele
bevolking. De Belgische Ontwikkelingssamenwerking en de
Europese Unie verlenen, vooral financiële, steun aan ontwik
kelingslanden zodat die de toegang tot sociale basisrechten
op hun grondgebied kunnen organiseren.

De Europese actie tegen armoede en uitsluiting

De Internationale Arbeidsconferentie, in juni 2012 georganiseerd door de
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) waarvan België lid is, keurde aan
beveling 202 goed over de nationale sociale beschermingssokkels.

• Andere vormen van steun zullen ingezet worden om het socialezekerheidssysteem uit te breiden, zoals budgettaire hulp, technische ondersteuning en de terbeschikkingstelling van experts.

75 à 80%
Dit is het percentage van de wereld
bevolking dat geen toegang heeft tot
sociale basisbescherming.

Ook de Europese Unie hecht veel belang aan het luik “sociale bescherming” in het kader van het beleid inzake ontwikkelingshulp. Dit blijkt uit de
communicatie van de Commissie gepubliceerd in 2012 en de conclusies
van de Raad van de Europese Unie van 15 oktober 2012, die de Europese
visie ter zake en een beleidskader vastleggen.
• Omdat de sociale bescherming gefinancierd wordt door de nationale
budgetten, zal de EU speciale steun verlenen voor een duurzame en
rechtvaardige hervorming van de fiscaliteit in de partnerlanden.

• Er zullen specifieke acties uitgewerkt worden voor fragiele Staten, landen die uit een conflictsituatie komen, de zwakste groepen en de informele sector om meer gepaste banen te creëren, vooral voor vrouwen
en jongeren.
• De Commissie zal de civiele maatschappij betrekken bij de concrete
uitwerking van dit beleid en de uitvoering van deze programma’s.
België werkte actief mee aan de uitwerking van het Europees beleid
met betrekking tot de sociale bescherming in het ontwikkelings
beleid. DGD organiseerde op 30 januari 2012 een consultatie over de
communicatie van de EU met de diverse betrokken Belgische diensten,
inclusief de civiele maatschappij. Dit leidde tot de formulering van een officieel Belgisch standpunt.
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Deze aanbeveling, een belangrijk instrument in de strijd tegen sociale uitsluiting en armoede, bevestigt dat iedereen, zonder uitzondering, recht
heeft op een aantal elementaire sociale garanties, waaronder:
•

recht op basisgezondheidszorg,

•

recht op een minimuminkomen voor iedereen,

•

recht op een basispensioen voor ouderen,

•

recht op onderwijs en voeding voor kinderen.

De verruiming van de sociale bescherming moet alle groepen van de bevolking omvatten (horizontale benadering) en de basisgaranties op een hoger
niveau tillen (verticale benadering).
Het is de verantwoordelijkheid van de Staten om deze sociale garan
ties te ontwikkelen en te financieren. De aanbeveling roept de Staten
dus op om zo snel mogelijk het nodige te doen om dit recht te garanderen.
Om deze doelstelling van een gegarandeerde sociale basisbescherming
te bereiken, zullen arme en kwetsbare Staten en landen die uit een
conflictsituatie komen altijd behoefte hebben aan bijkomende finan
ciële steun.
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3. Maatschappijopbouw in de partnerlanden

De opbouw van de burgermaatschappij en de politieke instel
lingen in de partnerlanden zijn factoren die bijdragen tot de
ontwikkelingssector. Omdat de Staten kwetsbaar zijn, kunnen
die immers geen efficiënte en duurzame acties voeren in de
strijd tegen armoede. Er werd in het organigram van DGD ove
rigens een dienst opgenomen die zich specifiek toelegt op het
thema van maatschappijopbouw. Concreet maakte de Belgi
sche Ontwikkelingssamenwerking in 2012 gebruik van poli
tieke en financiële hefbomen in Burundi om dit partnerland in
Centraal-Afrika ertoe aan te zetten om maatregelen te nemen
voor een betere governance en de strijd tegen corruptie.

De burgermaatschappij begeleiden
en de overheidsinstellingen versterken
Het concept van maatschappijopbouw, opgenomen in het wetsontwerp van
de ontwikkelingssamenwerking, omvat twee principes:
• begeleiding van de socioculturele bewegingen en verenigingen opgezet
door de bevolking die de behoeften van de bevolking kunnen verdedigen tijdens de beslissingsprocessen,
• versterking van de institutionele capaciteiten van de overheden via positieve maatregelen gericht op de goede werking van de wetgevende,
uitvoerende en rechterlijke macht, alsook de financiële instellingen
en op de naleving van het principe van good governance om zo de
democratie, de rechtsstaat en het respect voor de mensenrechten te
bevorderen.
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Een nieuwe dienst binnen DGD gericht
op maatschappijopbouw
In het nieuwe organigram van DGD werd een dienst “Maatschappijopbouw” (D2.5) opgenomen. Deze dienst moet, onder meer, de thema’s van
de mensenrechten opvolgen, waaronder de rechten van het kind, gender,
democratisering, good governance (veiligheid, justitie, strijd tegen corruptie…). In dit kader heeft de Dienst met name de Strategienota over fragiele
situaties opgemaakt welke door de voormalige dienst D0.1 bekrachtigd
werd, alsook een strategienota opgesteld over het instrument van de aanmoedigingsschijf.

Een Staat is fragiel als de overheid en de instanties van de
Staat niet over de middelen en/of de politieke wil beschikken
om toe te zien op de veiligheid en bescherming van de burgers,
om de openbare aangelegenheden efficiënt te beheren en te
strijden tegen armoede onder de bevolking. Fragiliteit kan ook
gedefinieerd worden als het onvermogen van een Staat om te
voldoen aan de verwachtingen van de bevolking of om de evolutie van deze verwachtingen en de beschikbare capaciteiten
te beheren aan de hand van politieke processen.

Situaties van fragiliteit vormen een
belemmering voor acties in de strijd tegen
armoede en zetten de duurzaamheid van
deze acties op het spel.
De situatie van fragiliteit in bepaalde partnerlanden vormt een be
lemmering voor de acties in de strijd tegen armoede en zet de duur
zaamheid van deze acties op het spel. Bovendien is deze situatie een
potentiële bedreiging voor vrede en veiligheid, zowel voor de direct
betrokken bevolkingsgroepen als voor de buurlanden.
Er was nood aan een Strategienota over de situaties van fragiliteit, omdat
de helft van de acties rond ontwikkelingssamenwerking van België gevoerd
wordt in fragiele landen of regio’s. Deze nota werd in 2012 afgewerkt.
Bovendien vraagt de ontwikkelingshulp aan deze landen om een specifieke
benadering. In het kader van de Verklaring van Parijs over de efficiëntie
van de hulp, stelden de donoren vast dat hun interventievoorwaarden niet
aangepast waren aan de behoeften van landen in een fragiele situatie.
In de loop van 2013 zal België een Strategienota opstellen over good governance en een reeks instrumenten uitwerken om deze nota concreet toe
te passen.
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Bijkomende financiële steun op voorwaarde dat de
governance verbetert in Burundi:
Burundi heeft een slechte reputatie als het op governance aankomt. Zo heeft België, de eerste bilaterale donor van dit land in
Centraal-Afrika, de nadruk gelegd op dit punt in de bilaterale
samenwerkingsakkoorden afgesloten in 2009. De hulp werd
verschoven naar de sectoren gezondheid, landbouw en onderwijs. Burundi krijgt een envelop van 150 miljoen euro. Om de
Burundese instanties aan te zetten tot een betere governance,
voorzag het akkoord in de volledige of gedeeltelijke toekenning van een bijkomende envelop van 50 miljoen euro. In 2012
kreeg Burundi deze aanmoedigingsschijf toegekend als eerste
partnerland van België, omdat vier voorwaarden nageleefd
werden (overeengekomen in 2009) om het beleid te verbeteren:
• uit opdrachten van internationale waarnemers blijkt dat de
verkiezingen van 2012 volledig eerlijk verlopen zijn;
• een CPIA-indicator (vastgelegd door de Wereldbank om het
beleid en de nationale instellingen te evalueren) hoger dan
of gelijk aan 2,5;
• opeenvolgende positieve beoordelingen van de armoedebestrijdings- en groeifaciliteit (loket waarlangs het IMF leningen met een lage rentevoet toekent aan landen met een
laag inkomen);
• goedkeuring van het actieplan van de nationale governance-strategie door het Beleidsforum van de Coördinatiegroep van de Partners, alsook de eerste toepassing ervan.
Bovendien hebben België en het Instituut van de Wereldbank
samen een programma opgestart om de analyse te financieren
die aan de basis lag van de strategie ter bestrijding van corruptie. Via BTC steunt België vanaf 2013 een cel binnen het
ministerie die toeziet op good governance en de invoering van
deze strategie moet ondersteunen.
De Belgische ambassade in Bujumbura en 11.11.11 verleenden dan weer diplomatieke en financiële steun aan Olucome,
de belangrijkste organisatie in Burundi in de strijd tegen corruptie en aan Parcem of OAG, die toezien op de werking van
de Staat.
De beleidsproblemen in Burundi zijn echter niet zomaar verdwenen en de druk dient gehandhaafd te blijven. De resultaten
zijn al zichtbaar. In 2011 duidde Transparency International Burundi nog aan als slechtste leerling op het vlak van corruptie
in de subregio. In 2012 stond het land op de tweede plaats,
na Rwanda.

4. Inclusieve, rechtvaardige en duurzame groei stimuleren

Inclusieve groei houdt in dat de bevolking profiteert van, maar
ook meewerkt aan de economische groei. Op lange termijn is
deze groei gericht op de creatie van productieve banen en niet
zozeer op een eenvoudige herverdeling van de rijkdommen
onder de minst bedeelde sociale groepen.
Volgens de Wereldbank zal inclusieve groei een klimaat creë
ren met gelijke kansen voor iedereen door de creatie van ba
nen, toegang tot de markt, tot consumptie en productie en zo
de voorwaarden creëren waarin de arme bevolkingsgroepen
toegang krijgen tot goede levensomstandigheden. Inclusieve
groei houdt rekening met deze parameters: leeftijd, geslacht,
regionale of geografische verschillen en evenwicht tussen
economische sectoren.
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking steunt de privésector:
De nieuwe wet op de Ontwikkelingssamenwerking hecht veel belang
aan economische ontwikkeling en de ondersteuning van de privé
sector, in tegenstelling tot de wet van 1999.
De wet bepaalt onder meer dat de Belgische Ontwikkelingssamenwerking
in het kader van haar algemene doelstelling:
• zich ertoe verbindt om acties te voeren die bijdragen tot een duurzame
en inclusieve economische groei om zo de levensomstandigheden van
de bevolking in de ontwikkelingslanden, hun socio-economische en
socioculturele ontwikkeling te verbeteren en armoede, uitsluiting en
ongelijkheden uit te bannen (art. 3);
• de inclusieve, rechtvaardige en duurzame economische groei zal bevorderen door prioriteit te geven aan lokaal ondernemerschap, sociale
economie en de Decent Work Agenda van de IAO (art. 5);

Een dienst van DGD voor het thema inclusieve groei
In het kader van de hervorming van DGD en de oprichting van een thematische Directie belast met de voorbereiding van de strategieën werd een
nieuwe dienst “Inclusieve groei” gecreëerd.
• Deze dienst beheert alle budgetten en interventies die rechtstreeks verband houden met steun aan de ontwikkeling van de privésector: BIO,
Trade for Development Centre en de basisallocatie “Ondernemen voor
de ontwikkeling” om gerichte acties ter bevordering of ondersteuning
van het ondernemerschap in de partnerlanden te subsidiëren.
• De dienst beheert de Belgische budgettaire bijdragen en de relaties
met de multilaterale landbouworganisatie (FAO, IFAD) en met de Belgische en internationale organisaties en programma’s inzake landbouwkundig onderzoek (vooral CGIAR).
• Samen met de FOD Financiën staat de dienst in voor het beheer en
de opvolging van de Belgische bijdragen aan de programma’s van de
Wereldbank, het Internationaal Monetair Fonds en de regionale ontwikkelingsbanken en de respectieve investeringsfondsen.
• In het kader van zijn opdracht om de strategieën voor te bereiden,
neemt de dienst Inclusieve groei deel aan diverse Europese beleidsgroepen of aan werkgroepen van de OESO over de ontwikkeling van
de privésector, inclusief over de financiële steun aan de infrastructuren.
• In 2012 rondde de dienst Inclusieve groei een ontwerp van strategienota af over de evolutie van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking
in landen met een gemiddeld inkomen. Dit ontwerp werd begin 2013
ingediend bij de minister van Ontwikkelingssamenwerking.
• De dienst werkt aan een Strategienota over de steun aan de ontwikkeling van de privésector.

• ernaar streeft om het investeringsklimaat te verbeteren, de ontwikkeling van de lokale privésector te ondersteunen, de eerlijke en duurzame
handel te steunen en de deelname van ontwikkelingslanden aan de
internationale handel te bevorderen (art. 6).
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Trade for Development Centre, een instrument om
de eerlijke handel te bevorderen
Het Trade for Development Centre (TDC) is een programma
gefinancierd door DGD en uitgevoerd door BTC gericht op de
bevordering van de eerlijke handel.
In 2012 streefde het TDC 3 kernopdrachten na:

BIO, financiële partner
voor de ontwikkeling van kmo’s
BIO nv, een investeringsmaatschappij voor ontwikkelingslanden die
eind 2001 werd opgericht door de Belgische Staat, heeft als taak om
financiering toe te kennen aan de privésector in minder ontwikkelde
landen, landen met een laag inkomen of landen met een gemiddeld inkomen, vallend in een lagere schijf, volgens de indeling van de OESO, met
het oog op de economische en sociale vooruitgang van deze landen. BIO
is lid van het EDFI-netwerk (European Development Finance Institutions).
In 2012 keurde BIO 29 nieuwe investeringsprojecten goed voor een bedrag
van 145 miljoen euro. Alle BIO-projecten leveren, direct of indirect, een bijdrage aan de lokale kmo-structuur (via steun aan lokale financiële actoren
die financiering verstrekken aan kmo’s, de terbeschikkingstelling van een
aangepaste energie-infrastructuur of een directe interventie in de kmo).
In 2012 werden ook subsidies ter waarde van 2 miljoen euro goedgekeurd om
haalbaarheidsstudies en programma’s van technische bijstand te financieren.

1. Ondersteuning en bevordering van diverse vormen van
eerlijke en duurzame handel tussen Zuid en Noord of Zuid en
Zuid (organisatie van de Fair Trade Week, steun aan organisaties van producenten, oprichting van een Fair Trade Observatory …).
2. Steun aan gouvernementele samenwerkingsprojecten die
werken rond de productie/verkoopketen.
3. Uitvoering van andere projecten in het kader van de hulp
aan de handel.
Het TDC heeft zijn activiteiten uitgevoerd door:
• informatie te verschaffen aan de belanghebbenden
(consumenten, overheidsinstanties, bedrijven, ngo’s,
internationale instanties …),
• neutrale en onafhankelijke expertise op te bouwen,
• steun te verlenen aan de professionalisering van deze
handelsbetrekkingen in het Noorden en het Zuiden.
Info: www.befair.be
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Via de projecten ondersteund door BIO, konden in 2012 meer dan
50.000 lokale banen gefinancierd worden.
In 2012 ondersteunde BIO met name deze projecten:
• CIDRE, een landelijke microfinancieringsinstelling in Bolivia die meer
dan 6.000 micro-ondernemers helpt, van wie 65% vrouwen.
• In de Democratische Republiek Congo financierde BIO Gocongo, een
landbouwbedrijf in Katanga. Gocongo teelt kwaliteitsvolle groenten tegen betaalbare prijzen voor lokale consumptie in een regio waar de
mijnsector enorme buitenlandse investeringen aantrekt ten nadele van
de landbouw, die sterk onderontwikkeld is. Gocongo werkte ook fundamentele onderwijsprogramma’s uit voor kinderen en opleidingen op het
vlak van landbouwtechnieken en gezondheid voor volwassenen.
BIO kreeg begin 2012 kritiek van de pers en enkele ngo’s, met name vanwege zijn additionaliteit en de investeringskanalen die gebruikt worden om
de doelgroep te bereiken.
Zoals voorzien in het Investeringscharter van BIO, heeft de Dienst van de
Bijzondere Evaluator in het derde trimester 2012 een externe evaluatie
uitgevoerd van de instelling.
Het verslag, gepubliceerd in december 2012, bevestigt in zijn conclusies
dat BIO een belangrijke speler is om de privésector te ondersteunen
binnen de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en zegt tegelijk
dat er meer aandacht zou moeten uitgaan naar de ontwikkelings
relevantie van de investeringen die aan twee eisen moeten voldoen:
rendabel zijn en grote risico’s nemen.
(http://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/Ontwikkelingssamenwerking/Evaluatie/)
Info: www.bio-invest.be
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5. De landbouw en
voedselzekerheid versterken

Landbouw en voedselzekerheid zijn aandachtspunten op we
reldniveau en een prioriteit voor de Belgische Ontwikkelings
samenwerking. DGD is immers van mening dat de ontwik
keling van een omgeving gebaseerd op familiale landbouw,
armoede en honger zal terugdringen, maar ook de realisatie
van andere Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen zal ver
gemakkelijken, zoals de doelstellingen omtrent onderwijs,
afname van de kindersterfte, gezondheid en duurzaam leef
milieu.

De Belgische actie voor landbouw
en voedselzekerheid
Landbouw (en landelijke ontwikkeling) is een prioritaire sector in 9 van de
18 partnerlanden van de Belgische gouvernementele samenwerking.
De steun van België aan de landbouwsector en de voedselzekerheid komt
tot uiting in een aantal financiële kanalen en hulpprogramma’s, zoals Agricord, Asap en het Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid.
Agricord is een gezamenlijk initiatief van landbouworganisaties uit negen landen (België, Canada, Finland, Frankrijk, Italië, Nederland, Portugal,
Spanje en Zweden), die steun verlenen aan landbouworganisaties in het
Zuiden via het programma “Farmers Fighting Poverty – FFP”. AgriCord
werkt met “agri-agencies”. Dit zijn niet-gouvernementele structuren in
het Noorden die structurele relaties aanknopen met landbouwers en landbouworganisaties in het Zuiden. Momenteel steunt Agricord 220 landbouwersorganisaties en zo’n 570 projecten of programma’s in meer dan 60
landen.
Asap (Adaptation for Smallholder Agriculture Programme) is een programma gelanceerd door het Internationaal Fonds voor Landbouwontwikkeling
(IFAD), dat financiering verleent aan kleine landbouwers om hun weerbaarheid tegen de klimaatverandering te vergroten.
Het Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid is een initiatief van het Parlement. Het Fonds, dat beschikt over een budget van 250 miljoen euro
dankzij een financiering van de Nationale Loterij en de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, richt zich tot de meest kwetsbare bevolkingsgroepen
in Subsaharaans Afrika, bij voorkeur in regio’s die te kampen hebben met
grote voedselonzekerheid, via projecten geleid door BTC, Belgische ngo’s
en multilaterale organisaties, zoals FAO en IFAD.

Het Platform Landbouw en Voedselzekerheid nieuw
leven ingeblazen
Het Platform Landbouw en Voedselzekerheid, opnieuw opgestart in 2012,
betrekt de Directies-generaal en verbonden diensten van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de
andere betrokken Belgische actoren (nga’s, universiteiten, regionale entiteiten) bij de uitvoering van de strategie inzake ontwikkelingssamenwerking met betrekking tot voedselzekerheid en landbouw in ruime zin.

9,22%

De voorbije jaren is het percentage van de ontwikke
lingshulp die DGD vrijmaakt voor landbouw (inclusief
bosbouw en visserij) aanzienlijk gestegen - van 6,10%
in 2007 tot 9,22% in 2011 - van 10,5% tot 15,3% als
we landbouw, landelijke ontwikkeling en voedselhulp
samennemen. DGD houdt zich zo aan de belofte die de
Minister tijdens de voedselcrisis in 2009 deed, om 10%
van het budget te besteden aan landbouw in 2010 en
15% in 2015.

De belangrijkste doelstellingen van het Platform Landbouw en Voed
selzekerheid zijn:
1. Visies uitwisselen en informatie delen over de Belgische stand
punten en over de best practices van ontwikkelingssamenwerking
inzake voedselzekerheid en duurzame landbouw, zoals:
• rechtvaardige toegang van de landelijke bevolking tot elementaire
landbouwproductiemiddelen, in dit geval grond, zaad, krediet, water,
gepaste landbouwuitrusting;
• een gunstig klimaat voor duurzame familiale landbouw in de eerste
plaats bestemd voor een gezonde lokale en regionale voeding en met
behoud van het milieu en de biodiversiteit;
• gepast werk en een evenwichtige voedingskwaliteit die beantwoordt
aan de traditionele lokale culturele vereisten;
• veelbelovende markten en handelskanalen dankzij duurzame infrastructuurdiensten (landelijke toegangswegen en transportmiddelen
die elk seizoen gebruikt kunnen worden) voor de bevoorrading van de
markten, vooral de stadscentra;
• landbouwprijzen waardoor de producenten behoorlijk kunnen leven van
hun werk, op alle niveaus van de waardeketen (productie, verwerking,
verkoop);
• lokale inclusieve economische ontwikkeling, met name rekening houdend met de principes van verantwoorde landbouwinvestering, in dit
geval: (1) het recht op grond en de andere bijbehorende natuurlijke
hulpbronnen moet erkend en gerespecteerd worden, (2) de investering
moet de voedsel- en voedingszekerheid eerder versterken, (3) alle processen verbonden aan de landbouwinvestering moeten transparant en
gecontroleerd zijn en ervoor zorgen dat alle deelnemende partijen rekenschap afleggen binnen een gepast juridisch en reglementair kader,
(4) de investering moet de gewenste sociale en herverdelende impact
hebben en mag de situatie van kwetsbaarheid niet in de hand werken
en (5) de reële milieu-impact van de investering moet op één lijn liggen met de duurzame inzet van de hulpbronnen en tegelijk de risico’s
beperken en de omvang van de negatieve effecten en impact inperken
2. De actieve deelname aan de coördinatie-activiteiten (coördinatie tussen
donoren, coördinatie op diverse nationale en subregionale niveaus) en de
ontwikkeling van synergieën en complementariteit met alle actoren
van de ontwikkelingssamenwerking op het terrein bevorderen.
3. Standpunten uitwisselen over de concrete toepassing van de Strategienota over landbouw en voedselzekerheid.
Een beperkt stuurcomité staat in voor de voorbereiding en begeleiding van
het werk van het platform dat om de drie maanden samenkomt.
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6. Gender en
milieubescherming,
twee transversale
thema’s van de Belgische
Ontwikkelingssamenwerking
De nieuwe wet op de Ontwikkelingssamenwerking legt de
genderkwestie en de bescherming van het milieu vast (inclu
sief de strijd tegen de klimaatverandering en de bescherming
van de biodiversiteit) als transversale thema’s die terugko
men in alle activiteiten van de Belgische Ontwikkelingssa
menwerking.

De genderdimensie in het ontwikkelingsbeleid
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking verdedigt het principe van de
gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Binnen internationale instellingen,
zoals de VN, de OESO en de Europese Unie, laat België zijn stem horen
in de debatten en werkt mee aan de opstelling van een normatief kader.

De gendergelijkheid en de zelfstandigheid van
vrouwen in de partnerlanden ondersteunen
In de meeste partnerlanden heerst nog een enorme tegenstelling
tussen enerzijds de politieke wil om de gendergelijkheid en de zelfs
tandigheid van vrouwen te bevorderen en anderzijds de traditionele
gebruiken die nog sterk verankerd zijn in de maatschappij en het
dagelijks leven van vrouwen domineren.
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking wil de inspanningen van de
partnerlanden op het vlak van gendergelijkheid ondersteunen en de genderdimensie integreren in alle programma’s, projecten en beleidslijnen.

De Belgische actie vertaalt zich onder meer in:
• Landbouw. In de meeste partnerlanden bewerken veel vrouwen een
lapje grond om hun gezin eten te geven. Omdat dit gewoonlijk niet
hun eigen grond is, hebben deze vrouwen een beperkte toegang tot de
ontwikkelingsinstrumenten, aangereikt door de overheid. De Belgische
Ontwikkelingssamenwerking heeft dus vooral aandacht voor de rol van
vrouwen in de voedselzekerheid en de duurzame landbouw, ook via
opleidingen.
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Seruka, een initiatief ter ondersteuning van slachtoffers van seksueel geweld in Burundi
Seksueel geweld is nog steeds een probleem in Burundi vanwege de nasleep van de oorlog, de vele vrouwen die alleen
instaan voor de familie, de status van de Burundese vrouw, de
economische situatie en de afbrokkeling van de maatschappelijke waarden. Het initiatief Seruka voor slachtof-

fers van verkrachting in Burundi, gesteund door de
Belgische Ontwikkelingssamenwerking, zorgt voor de

medische en psychosociale begeleiding van de slachtoffers
van seksueel geweld. Het stigma, de vooroordelen en de vrees
voor represailles maken dat slachtoffers het geweld zelden
aangeven. In het beste geval kunnen ze zich laten verzorgen,
altijd discreet, om te vermijden dat de omgeving iets merkt.
Het centrum van het Initiatief Seruka vangt elke maand zo’n
120 nieuwe slachtoffers van seksueel geweld op. Ongeveer
60% van deze slachtoffers kent de dader, maar slechts 20%
dient klacht in. De slachtoffers worden trouwens zelden in
hun rechten hersteld. Hoewel de overheid inspanningen levert om seksueel geweld tegen te gaan en op 22 april 2009
een nieuw wetboek van strafrecht heeft ingevoerd, zijn er
nog leemtes in de toepassing en uitvoering van de wet.
Seruka wil een gunstige culturele en juridische omgeving
creëren met oog voor de rechten van de mens door seksueel
geweld uit te bannen in 3 provincies van Burundi. Het project
zet zich ook in om de doelgroepen in de provincies beter te
informeren over seksueel geweld en de bestaande juridische
hulpmiddelen ter zake en toegang te bieden tot de juridische
en gerechtelijke diensten.

• Gezondheidszorg. De gezondheid van vrouwen en moeders is een
basisvoorwaarde in de strijd tegen armoede. België besteedt veel aandacht aan de ondersteuning van de rechten van vrouwen op het vlak
van seksuele en reproductieve gezondheid. Vrouwen baren niet alleen
kinderen, ze werken aan de samenleving van morgen. Via platformen
van experts, zoals Be-cause Health en de Commissie Vrouwen en Ontwikkeling, werkt België mee aan enquêtes, aan het werk op het terrein
en aan de debatten tijdens internationale ontmoetingen, onder meer in
de VN (Commissie van het Statuut van de vrouw).

De Commissie Vrouwen en Ontwikkeling. Een
ongewoon jaar.

• Conflictsituaties of na een conflict. In het kader van Resolutie 1325
van de VN-Veiligheidsraad over “Vrouwen, vrede en veiligheid” voerde
België het Nationaal Actieplan 1325 in. Dit plan wil de diverse machtsniveaus en bevoegde departementen doen bijdragen tot een globale
benadering van de veiligheid van vrouwen in (post-)conflictzones en tot
de deelname van vrouwen aan de wederopbouw.

Er werd een consensus bereikt over de doelstellingen, samenstelling en werkmethodes van de toekomstige structuur “gender en ontwikkeling”. De contouren van de toekomstige structuur werden vastgelegd in een ontwerp van Koninklijk Besluit.

In 2012 werkte de Commissie Vrouwen en Ontwikkeling vooral
rond de hervorming van de Commissie en zocht naar een nieuwe manier van werken en een nieuwe opvangstructuur van het
secretariaat van de Commissie.

De basisopdracht van de Commissie is om bij te dragen aan
de integratie van de ideale genderdimensie in het ontwikkelingsbeleid en aan de emancipatie van vrouwen om dit beleid
efficiënter te maken.

Volgens DGD moeten de herziening van de
Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen
die aflopen in 2015 en de duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen opgenomen
worden in een enkel kader.

Rio+20 bundelt ontwikkeling, klimaat en milieu
Twintig jaar na de eerste top over Milieu en Ontwikkeling in Rio vond in juni
2012 in Brazilië de VN-Conferentie over Duurzame Ontwikkeling plaats,
Rio+20. Op deze top werden Verdragen afgesloten over de strijd tegen
klimaatverandering, de bescherming van de biodiversiteit en de strijd tegen
woestijnvorming.

Ontwikkeling en milieu gaan hand in hand
Rio+20 moet gezien worden als een vertrekpunt voor diverse processen die moeten leiden tot de opbouw van een duurzamere wereld. Vanaf
2015 moeten de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable
Development Goals) een wereldwijd referentiekader vormen voor de
agenda’s inzake sociale economie, ontwikkeling en milieu.
Een belangrijk resultaat van Rio+20 voor het VN-milieuprogramma (UNEP),
een van de multilaterale partnerorganisaties van DGD, was het akkoord
tussen de VN-lidstaten om UNEP te versterken door het instellen van universeel lidmaatschap en de normgevende rol van UNEP binnen het VNsysteem te bekrachtigen.
De onderhandelingen in het kader van het VN-verdrag voor de bescherming
van de biodiversiteit, werden in 2012 georganiseerd in Hyderabad. De mobilisatie van voldoende middelen om de bekomen politieke akkoorden in
2010 in Nagoya uit te voeren, stond centraal. De belangrijkste afspraken
in Nagoya handelden over het tienjarig strategisch plan van de conventie
en het Nagoya protocol voor “Access and Benefit Sharing”, dat handelt
over de billijke verdeling van de voordelen van (het gebruik) van genetische
hulpbronnen. Tegen 2015 zouden de financiële stromen gerelateerd aan
biodiversiteit, van Noord naar Zuid moeten verdubbelen.
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92 miljoen

De diverse Belgische regeringen hebben 92 miljoen (in
plaats van de in 2010 beloofde 150 miljoen) samenge
bracht, waarvan 78 miljoen afkomstig uit het budget
van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. In 2011
besliste DGD om 5 miljoen euro te besteden aan het
Least Developed Countries Fund, specifiek bedoeld om
de minst ontwikkelde landen te helpen bij hun program
ma inzake klimaatadaptatie. Daarnaast werd 9 miljoen
euro besteed aan het Special Climate Change Fund, dat
zich vooral toelegt op de technologietransfer met het
oog op mitigatie en adaptatie in het zuiden.

Een grondige reflectie over de financiële stromen voor klimaat en
biodiversiteit in het kader van financiering van Duurzame Ontwikke
ling dringt zich dus op.

De actie van de Belgische
Ontwikkelingssamenwerking voor klimaat en milieu
Veel partnerlanden zijn heel gevoelig voor de verschuivingen veroorzaakt
door de klimaatverandering. Daarom integreert de Belgische Ontwikkelingssamenwerking klimaatverandering en milieubescherming als transversaal thema in haar beleid.
De strijd tegen de opwarming van de aarde financieren in het Zuiden:
• Samen met Zweden is België voorzitter van de Raad van bestuur van
het Green Climate Fund, opgericht tijdens de Klimaattop van Cancun,
om een deel van de financiering voor het klimaatbeleid op lange termijn
te sturen.
• Met de ondertekening van het Akkoord van Kopenhagen hebben de
Europese Unie en de Lidstaten zich ertoe verbonden om 7,2 miljard
euro bij te dragen aan de financiering van het klimaatbeleid in de periode 2010-2012 voor dringende acties ter mitigatie en adaptatie in het
Zuiden, de fast track-financiering.
• In 2012 heeft de Belgische regering zich ertoe verbonden om een bijdrage van 10 miljoen euro in te brengen aan projecten rond hernieuwbare energie in West-Afrika, in het kader van het programma Sustainable Energy for All, opgestart door Ban Ki-Moon, secretaris-generaal van
de VN. Deze SE4All, waarbij 4 partnerlanden van de Belgische Ontwik-

kelingssamenwerking betrokken zijn, heeft een drieledige doelstelling:
1) universele toegang tot moderne energiediensten tegen 2030, 2)
verdubbeling van de energie-efficiëntie wereldwijd en 3) verdubbeling
van het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in de energiemix.
Hulp bij de opleiding van wetenschappers in het Zuiden.
Biodiversiteit: DGD steunt het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika en
het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen bij hun inspanningen om de wetenschappelijke kennis in het Zuiden te vergroten. Het is
de bedoeling om onderzoekers in het Zuiden op te leiden, zodat zij onderzoek kunnen voeren naar hun eigen fauna en flora en die zo beter kunnen
beheren en beschermen.
Klimaat: begin 2012 organiseerde DGD, in samenwerking met KLIMOS,
twee regionale workshops in Bamako en Kampala. Vertegenwoordigers van
overheden en partnerorganisaties uit Mali, Niger, Benin, Marokko, Senegal,
Oeganda, Zuid-Afrika, Rwanda, Mozambique, DR Congo en België werkten
samen rond deze thema’s: toepassing van een “klimaatprisma” (analyseproces om na te gaan of een beleid, programma of project rekening houdt
met de klimaatrisico’s of een impact heeft op de klimaatverandering) in
diverse domeinen, interpretatie van de klimaatgegevens, evaluatie van de
kwetsbaarheid van het klimaat, identificatie en selectie van adaptatieopties….
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D. De publieke opinie bewust maken
van en informeren over het thema
van ontwikkeling
Waarom draagt België bij aan de ontwikkeling van de landen
in het Zuiden? En hoe? Met welke middelen? Het is van het
grootste belang dat de Belgische publieke opinie geïnfor
meerd wordt en openstaat voor de wereld, dat ze de grote
wereldwijde uitdagingen begrijpt en met een kritische blik

kan bekijken en kan ijveren voor rechtvaardige relaties tussen
Noord en Zuid. In dit kader werkt de Belgische Ontwikkelings
samenwerking aan een beleid en acties om bewust te maken
en te informeren over ontwikkeling.

1. Ontwikkelingseducatie voor iedereen
Begin 2012 keurde de Minister van Ontwikkelingssamenwer
king de strategienota “Ontwikkelingseducatie” goed die de
basis vormt van het beleid en de acties van DGD in de komen
de jaren. Deze strategienota is op zijn beurt geïnspireerd op
consensusnota’s over ontwikkelingseducatie (OE) opgesteld
in overleg met de ngo’, BTC en de Beleidscel van de Minister
in 2010 en 2011.
In deze nota legt de Belgische Ontwikkelingssamenwerking de na
druk op haar opdracht: alle burgers in België toegang bieden tot
ontwikkelingseducatie.
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De prioriteit gaat uit naar activiteiten gericht op jongeren en doelgroepen
met een multiplicatoreffect, zoals professoren, opinieleiders, beleidsmakers, alsook naar elke activiteit die expliciet te maken heeft met prioritaire
thema’s en sectoren van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.
Door de hervorming van DGD konden alle activiteiten die verband houden met bewustmaking en ontwikkelingseducatie samengebracht worden
binnen een enkele dienst, ongeacht de ngo-partners, wetenschappelijke
instellingen, socioculturele vzw’s,... Zo hebben we voortaan een overzicht
van de actoren en hun acties en kunnen we het overleg, de complementariteit en de eventuele synergieën stimuleren.

2. Kernactiviteiten rond ontwikkelingseducatie in 2012
Ontwikkelingseducatie door de ngo’s
Ngo’s zijn belangrijke partners voor DGD op het vlak van ontwikkelingseducatie. In 2012 kozen het CNCD en 11.11.11 in het kader van hun campagne voor het thema van klimaatrechtvaardigheid, met diverse activiteiten
voor alle doelgroepen: leermiddelen voor scholen, stands op festivals,...
Vooral de actie “Sing For The Climate” stond de hele zomer in de kijker
met een orgelpunt in het weekend van 22 en 23 september 2012. Meer
dan 80.000 zangers van beide zijden van de taalgrens kwamen samen om
het lied “Do it now” te laten horen, dat intussen een hymne is geworden,
en concrete engagementen te eisen van de internationale gemeenschap
tegen de klimaatverandering.
Naast deze jaarlijkse campagnes bedoeld om een ruim publiek te mobiliseren rond mondiale uitdagingen, zetten de ngo’s zich elke dag in om hun
specifieke doelgroepen bewust te maken van de onderlinge afhankelijkheid van Noord en Zuid en de ontwikkelingsuitdagingen. Aan de hand van
voorlichtingsstrategieën aangepast aan elke doelgroep stimuleren ze de
actieve deelname en betrokkenheid van dit publiek met het oog op sociale
verandering. Onlangs zette het initiatief “Move for Africa” de spotlights op
ngo’s die ontmoetingen organiseren tussen jongeren uit het Zuiden en het
Noorden en reizen plannen voor leerlingen na afloop van het middelbaar.

Projectoproep voor bewustmaking om het publiek
te betrekken bij de Staten-Generaal van de
Ontwikkelingssamenwerking
In de marge van de Staten-Generaal van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, vorig jaar samen georganiseerd met de Belgische Ontwikkelingsdagen in mei 2012, werd een uitgebreid programma uitgewerkt
om de Belgische bevolking nauwer te betrekken bij de Staten-Generaal
en bewust te maken van ontwikkelingssamenwerking en internationale
solidariteit door de lancering van een projectoproep aan de verenigingen.
Een van de 8 geselecteerde projecten was de voorstelling opgevoerd door
de vzw ABEO. Op de gevel van de Sint-Bonifatiuskerk in Elsene werd
op vrijdag 27 april en zaterdag 28 april 2012 ’s avonds meerdere keren
een clip in 3D geprojecteerd over MDG 4 (kindersterfte terugdringen) en
5 (gezondheid van moeders verbeteren). De organisatoren hielden daarna
straatinterviews om de impact van de project te meten en maakten een
videoclip van de video-mapping en de beste interviews. De videoclip werd

verspreid via de sociale en traditionele media. Bijna 600 toeschouwers
woonden de projectie bij, maar de videoclip werd door duizenden mensen bekeken op de sociale netwerken: YouTube en Daily Motion: 5013
eenmalige bezoeken, Facebook: 13.798 personen van wie 2.194 hierover
praatten.

Andere evenementen
Naast de projectoproep zette DGD ook haar beleid inzake cofinanciering
van bewustmakingscampagnes en ondersteuning van audiovisuele producties voort. Kregen onder meer steun van DGD:
• De opvoering “La ballade de Garuma”, een creatie van de Kollectif Compagnie Barakha in Brussel. Dit toneelstuk, opgevoerd door 11
acteurs uit Marokko en België wil het publiek bewust maken van de
business van transferts van jonge Afrikaanse of Zuid-Amerikaanse
voetballers die vaak veel weg heeft van kinderhandel.
• De vzw Globelink organiseerde in 2012 voor het laatste jaar een
“Kras-traject” rond het thema klimaat voor klassen in het middelbaar
onderwijs.
• Diverse filmfestivals kregen in 2012 financiële steun van DGD, zoals
het Festival Millennium, het Festival du cinéma méditerranéen, Cinema
Novo, Open Doek, het Afrika Filmfestival en het Festival international
du film francophone waarop tientallen films of documentaires vertoond
werden over problemen rond de Noord-Zuidrelaties.
• Het programma “Les Belges du Bout du Monde” uitgezonden door
de RTBF stond vier uitzendingen lang in het teken van de Belgische
ontwikkelingswerkers.
Het resultaat van nog een belangrijke samenwerking dit jaar werd voorgesteld
in de officiële competitie op het Festival International du Film Francophone
van Namen 2012 en won de speciale prijs van de officiële jury en de prijs
van de kinderjury. De fictiefilm van Nabil Ayouch “Les Chevaux de Dieu”
beschrijft de armoede in de Marokkaanse sloppenwijken en toont hoe deze
sloppenwijken, waar een kwetsbaar deel van de bevolking woont (vooral jongeren), een rekruteringsterrein wordt voor bepaalde religieuze extremisten.
De regionale zenders TV Limburg en TV Oost zonden 18 weken “Millenniummaandagen” uit. Dit programma voor het grote publiek, geproduceerd
door Havanna, belichtte elke week een van de 18 partnerlanden.

3. Communicatiemethode en -prioriteiten
Eind 2012 keurde minister Magnette een Strategienota goed om de communicatieopdrachten van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking beter
te omkaderen en te versterken.
Om de communicatie zo efficiënt mogelijk te organiseren en de informatie
zo ruim mogelijk te verspreiden, gebruikt DGD de volgende aanvullende
werkmethodes:
• een interne communicatiecultuur ontwikkelen,
• informatieactiviteiten organiseren,
• de informatie en communicatie optimaliseren via de partners (nga,
BTC, EU, instanties van de VN …),

• zoeken naar een geïntegreerde benadering van de communicatie en de
ontwikkelingseducatie,
• de zichtbaarheid van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking verhogen.
In deze context werden diverse transversale prioriteiten vastgelegd, met
name: de communicatiekanalen met het grootste bereik benutten, specifiek aandacht besteden aan jongeren, in zekere mate aan de zakenwereld,
aan de doelgroepen met een multiplicatoreffect, aan de stakeholders en
de begunstigden van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, ad hoc
informatie voorbereiden voor specifieke doelgroepen en de samenwerking
met de strategische partners van de informatie versterken.
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4. PULSE: steun van burgers
voor ontwikkelingssamenwerking daalt

Hoewel de Belgen nog veel empathie tonen voor de armoede
in de Zuidelijke landen, gaat de populariteit van de ontwik
kelingssamenwerking erop achteruit. Tot die conclusie komt
een enquête gevoerd door het Hoger Instituut voor de Arbeid
(HIVA). In het kader van het onderzoeksplatform PULSE onder
vroeg het Instituut 1.700 Belgen.
Slechts een kleine minderheid van de ondervraagden is van mening dat
de landen in het Zuiden hun problemen zelf moeten oplossen. De meerderheid is echter van mening dat de landen in het Noorden geen schuld
hebben aan de armoede in het Zuiden. De burgers zijn nu heel erg sceptisch ten opzichte van de ontwikkelingssamenwerking. Een klein percentage vindt dat de toegekende bedragen goed besteed worden en bijna de
helft van de Belgen zou willen dat er gesnoeid wordt in het budget van
de ontwikkelingssamenwerking. Het aantal burgers dat de landen in het
Zuiden financieel steunt, daalt ook, van 40% in 2010 naar 33%. Wie geeft,
is echter wel vrijgeviger dan vroeger. Ongeveer een op de vijftien Belgen
werkt zelfs mee aan acties ten voordele van het Zuiden.
Het HIVA heeft zowel interne als externe redenen gevonden die deze dalende populariteit kunnen verklaren. Naast het systeem van de ontwikkelingssamenwerking spelen de economische crisis, de ontkerkelijking en
de algemene afname van het vertrouwen in de instellingen zeker ook een
rol in dit fenomeen. Ook het concept van de ontwikkelingssamenwerking
zelf, wordt in vraag gesteld. Volgens het HIVA kan dit door tal van factoren

verklaard worden: de indruk dat de resultaten tientallen jaren op zich laten
wachten, het gebrek aan transparantie in het domein van de ontwikkelingssamenwerking en van bepaalde actoren, het feit dat de media een
overwegend negatief beeld schetsen en geen oog hebben voor de toch
reële positieve resultaten en tot slot het gevoel dat de landen in het zuiden
niet echt dankbaar zijn voor de ontwikkelingsinspanningen.
De volledige studie is beschikbaar op: www.pulse-oplatform.com.

PULSE is een samenwerkingsverband tussen het HIVA
(Hoger Instituut voor de Arbeid – Katholieke Universiteit
van Leuven), het IBBT-SMIT (Vrije Universiteit Brussel),
het Leuven Centre for Global Governance Studies (Katholieke Universiteit van Leuven), het Centre d’Economie
Sociale (ULg) en CIDIN (Radboud Universiteit Nijmegen).
Deze onderzoeksinstellingen werken nauw samen met
verantwoordelijken en ngo’s. Het platform voert wetenschappelijk onderzoek uit en ondersteunt van daaruit
het Belgisch beleid inzake ontwikkelingssamenwerking.
(www.pulse-oplatform.com)

©©DGD/Thomas Hiergens
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5. Dimensie 3 krijgt steeds meer lezers

Dimensie 3 is het blad van de Belgische Ontwikkelingssa
menwerking dat vijf keer per jaar verschijnt. Het leest vlot en
geeft uitgebreide informatie over de actualiteit en de nieuw
ste trends. Het blad staat boordevol achtergrondartikels over
de onlosmakelijke banden tussen het Noorden en het Zuiden.
Dimensie 3 werd geschreven op maat van de burger en is
bestemd voor een ruim publiek.
Aan de hand van analyses, interviews, getuigenissen, themadossiers en fotoreportages belicht Dimensie 3 de ontwikkelingssamenwerking. Het blad
wordt graag gelezen in scholen omdat de thema’s aansluiten bij de eindtermen van het middelbaar onderwijs (aardrijkskunde, geschiedenis, milieu,
maatschappijleer…). De duidelijke themadossiers bevatten informatie die
in de klas gebruikt kan worden.

Eerste stappen op Facebook en Twitter
DGD maakte in 2012 zijn debuut op de sociale netwerken via
de accounts die geopend werden door de FOD Buitenlandse
Zaken. Meermaals per week publiceert DGD informatie over
de activiteiten van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.
Als u die wilt lezen, klik dan op “Like” op de Facebook-pagina
van Diplomatie.Belgium of ga naar @MFABelgiumMedia om
de tweets te ontvangen.
De FOD Buitenlandse Zaken werkt ook aan een kanaal op
Vimeo en een fotoarchief op Flickr. (Portfolio’s “Ontwikkelingssamenwerking”).

In 2012 zag het blad van DGD zijn abonneebestand met 10% toenemen
tot 23.500 lezers.

HET MAG
AZINE VAN
ONTWIK
DE BEL
KELING
SSAMEN GISCHE
WERKING

dimensie

Een greep uit de thema’s belicht in 2012: de voedsel- en voedingscrisis
in de Sahel, onderwijs, bevolking, civiele maatschappij en met name duurzame ontwikkeling in het kader van de top Rio +20.

Handel, vi
biobrand sserij,
stoffen:

Om meer zichtbaarheid te krijgen, heeft DGD onlangs in naam van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking drie specifieke audiovisuele producten laten maken voor het grote
publiek: een spot, een informatieve film en een animatie van het officiële logo. Deze media
zijn bedoeld voor een extern publiek en ook intern voor DGD en kunnen gedownload worden
via het Vimeo-kanaal van de FOD: http://vimeo.com/album/2101748.

© Illustrat

De doelstellingen van DGD in beeld

ie : Serge

Dehaes

Coheren
vereist tie

DE MYTH
ECONOM E VAN DE GROE
NE
IE
FOTORE
Rijst, me PORTAGE
er dan vo
edsel
NIEUWE
Beleid in MINISTER
continuïte
it
EEN NIE
UW
OVER WA VERDRAG
PENHAN
DEL
Nr 2 / 2013

• TWEEMAAN
DELIJKS
MAART-APR
IL 2013 •

P308613
• AFGIFTEKA
NTOOR BRUS
SEL

X

37

Deel II: de Belgische
Ontwikkelingssamenwerking
op het terrein
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Opeenvolgende budgetinkrimpingen,
besparingsmaatregelen en het
ontbreken van grootschalige
schuldkwijtscheldingen zijn de
belangrijkste oorzaken van de daling van
het percentage van het bbp dat besteed
wordt aan ontwikkelingshulp.
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A. De Belgische officiële ontwikkelingshulp,
getroffen door de begrotingsdiscipline
©©DGD/Thomas Hiergens

©©DGD/Thomas Hiergens

De actie van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking werd
bemoeilijkt door de begrotingsdiscipline. In oktober 2012
besliste de regering om alle niet-essentiële uitgaven voor de
werking van de Staat te bevriezen tot het einde van het jaar.
Bijgevolg konden diverse programma’s en projecten van de
Belgische Ontwikkelingssamenwerking niet opgestart of voltooid worden.
In 2000 beloofde de Belgische regering om tegen 2010 de doelstelling
te halen die werd vastgelegd op de Conferentie van Monterrey: de indu
strielanden moeten 0,7% van hun jaarlijks bruto binnenlands product aan
ontwikkelingssamenwerking besteden. Deze doelstelling werd bij wet vast
gelegd in 2002. België was daarmee ambitieuzer dan de Europese Unie,
die 2015 heeft vooropgesteld als deadline.

De Belgische officiële
ontwikkelingshulp bestaat uit:
• bijdragen ingeschreven op de begroting ontwikkelingssamenwerking (ongeveer 60% van de totale officiële ontwikkelingshulp of ODA);
• budgetten van andere federale overheden, inclusief de
Belgische hulp verleend via de Europese Commissie, een
deel van de kosten voor de opvang van vluchtelingen en de
kosten voor studenten uit ontwikkelingslanden die in België
komen studeren;
• bijdragen van gewesten, gemeenschappen, provincies en
gemeenten;
• internationaal overeengekomen schuldkwijtscheldingen.
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Na een sterke stijging in de jaren 2008-2010 (0,62% van het bbp in 2010,
het hoogste cijfer ooit op het vlak van ontwikkelingshulp) is de Belgische
ODA echter teruggevallen op 0,54% (2011) en 0,47% (2012) van het bnp.
In 2012 werd de begroting van de ontwikkelingssamenwerking voor enkele
jaren bevroren op het niveau van 2011. De regering streeft de doelstel
ling van 0,7% nog altijd na, maar heeft de deadline verschoven wegens
uitzonderlijke begrotingsomstandigheden. De nieuwe wet over de ontwik
kelingssamenwerking die in maart 2013 werd aangenomen, bevestigt het
engagement van België in die richting.
Bovendien bleven de realisaties van een aantal traditionele partnerschap
pen van de Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire
hulp (de Belgische Technische Coöperatie, het Europees Ontwikkelings
fonds en de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden
BIO) onder de kredieten ingeschreven op de begroting.
Daarnaast besliste de Ministerraad op 26 oktober 2012 om in de laatste
maanden van het jaar alleen uitgaven te doen die verband houden met de
werking van de overheidsdiensten. Deze beslissing had een grote impact
op de ontwikkelingssamenwerking, die een groot deel van haar uitgaven
besteedt in het vierde trimester van het jaar.
Dit alles heeft tot gevolg dat 380 miljoen euro niet gerealiseerd kon worden
in 2012, vooral in de programma’s van gouvernementele samenwerking
(en in de eerste plaats de operationele kosten van BTC), BIO en humani
taire hulp, waar de helft van het programma werd geblokkeerd als gevolg
van deze beslissing.
Tot slot lagen ook de bedragen van de schuldkwijtscheldingen van ontwik
kelingslanden, net als in 2011, veel lager dan in het recordjaar 2010. In
2012 kon alleen Ivoorkust rekenen op een aanzienlijke schuldkwijtschel
ding en in mindere mate ook Guinee-Bissau.

Overzichtstabel DGD-hulp per kanaal
(in miljoen euro)

Directie-generaal Development

2009

2010

2011

2012

Gouvernementele samenwerking
- Technische samenwerking en beurzen
- Gedelegeerde samenwerking
- Regionale samenwerking
- Algemene en sectoriële begrotingshulp

178,9

207,4

29,9
9,2
20,5

- Speciale noodhulp Centraal-Afrika

0,5

- Microprojecten

2,6

207,4

186,2

25,9

16,4

26,2

8,1

13,7

5,0

47,2

25,1

25,8

3,7

3,3

2,3

- Beheerskosten BTC

21,5

21,4

21,8

21,6

- Leningen van staat tot staat

28,4

32,9

4,2

2,3

291,5

346,7

292,0

269,5

125,3

117,8

122,9

119,1

9,0

9,2

9,5

9,5

Subtotaal Gouvernementele samenwerking
Niet-gouvernementele samenwerking
- NGO-programmafinanciering
- VVOB
- APEFE
- VLIR - Vlaamse interuniversitaire raad

9,0

9,2

9,5

9,5

30,2

30,7

33,6

33,8

- CIUF/CUD - Interuniversitair centrum van CFWB

26,7

28,0

28,8

29,3

- Wetenschappelijke instellingen

15,6

17,2

17,0

17,1

2,4

2,1

1,5

2,2

- Africalia
- Andere niet-gouvernementeel
Subtotaal Niet-gouvernementele samenwerking

14,8

13,8

15,1

8,4

233,0

228,1

238,0

228,9

Multilaterale samenwerking
- Verplichte multilaterale bijdragen

10,1

10,9

10,6

10,2

- Vrijwillige multilaterale bijdragen

111,2

113,2

121,1

103,8

- Europees ontwikkelingsfonds en Bank

135,0

146,6

119,9

102,8

- Wereldbankgroep

102,8

109,3

132,4

142,1

- Regionale ontwikkelingsbanken

45,7

27,7

62,5

1,9

- Milieuverdragen

24,9

38,3

38,3

32,5

- Multilaterale Schuldkwijtschelding

15,1

16,2

18,3

20,6

Subtotaal Multilaterale samenwerking

444,7

462,1

503,1

413,9

Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid

31,4

16,5

21,3

22,8

Maatschappijopbouw

27,1

35,2

48,9

14,4

Humanitaire en voedselhulp

56,1

98,0

106,9

69,2

142,4

118,3

120,4

5,9

Steun aan de privésector, BIO
Rentebonificaties (vanaf 2010 budget Buitenlandse Zaken)

18,5

Sensibilisering in België (excl. ngo's)

5,5

9,9

7,4

5,9

Administratie, evaluatie, andere

1,5

2,7

2,2

1,7

1.251,8

1.317,6

1.340,2

1.032,2

Totaal DGD

41

Regionale verdeling DGD-hulp
Absolute cijfers in miljoen euro
1400

AFRIKA ..............................................................................320,10 miljoen
AZIË

1200

...................................................................................... 72,10 miljoen

1000

............................................................................ 57,40 miljoen

800

.......................582,70 miljoen

600

AMERIKA

Universeel/onbepaald/België
TOTAAL

........................................................................ 1 032,20 miljoen

1241,80

1317,60

1340,50

1032,20

400
200
0

2009

2010

2011

2012

Regionale verdeling gouvernementele DGD-hulp
Absolute cijfers in miljoen euro

400

AFRIKA .............................................................................. 186,60 miljoen
AZIË

300

..................................................................................... 35,30 miljoen

AMERIKA

TOTAAL

291,50

292,00
269,50

250

............................................................................ 20,20 miljoen

Universeel/onbepaald/België

346,70

350

200
150

......................... 27,40 miljoen

100

........................................................................... 269,50 miljoen

50
0

2009

2010

Verdeling niet-gouvernementele DGD-hulp per kanaal
300

Absolute cijfers in miljoen euro
250

AFRIKA ................................................................................ 80,80 miljoen
AZIË

......................................................................................19,20 miljoen

AMERIKA

............................................................................ 33,20 miljoen

150

......................... 95,60 miljoen

100

........................................................................... 228,90 miljoen

50

Universeel/onbepaald/België
TOTAAL

200

0
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2011

2012

Universeel/
onbepaald/België

Amerika

Relatieve cijfers in %

Noord-Afrika

10%

4%

8%

NOORD-AFRIKA ................................................................................ 1,94%
AFRIKA SUB-SAHARA.................................................................. 29,07%
AZIË........................................................................................................6,98%
AMERIKA

Azië

13%

Afrika
Sub-Sahara

............................................................................................ 5,56%

UNIVERSEEL/ONBEPAALD/BELGIË

65%

.......................................56,45%

Noord-Afrika

2%

Relatieve cijfers in %
33%

NOORD-AFRIKA ................................................................................1,60%
AFRIKA SUB-SAHARA..................................................................33,70%
AZIË....................................................................................................... 8,40%
AMERIKA

42%

Afrika
Sub-Sahara

Universeel/
onbepaald/België

.......................................................................................... 14,50%

UNIVERSEEL/ONBEPAALD/BELGIË

8%

....................................... 41,80%

15%

Azië

Amerika

Noord-Afrika

2%

Relatieve cijfers in %
29%

NOORD-AFRIKA ............................................................................... 4,30%
AFRIKA SUB-SAHARA................................................................. 65,00%
AZIË..................................................................................................... 13,10%
AMERIKA

Universeel/
onbepaald/België

Afrika
Sub-Sahara

56%

............................................................................................ 7,50%

UNIVERSEEL/ONBEPAALD/BELGIË

....................................... 10,20%

7%
6%

Azië

Amerika
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0,6%

DGD-hulp per kanaal
Gouvernementele samenwerking

26,1 %

Niet-gouvernementele samenwerking

22,2 %

Multilaterale samenwerking

40,1 %

Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid
Maatschappijopbouw

0,2%

0,6%
6,7%

26,1%
22,2%

2,2 %
22,2 %

Humanitaire en voedsehulp

6,7 %

Steun aan de privésector, bio

0,6 %

Sensibilisering in België (excl. ngo’s)

0,6 %

Administratie, evaluatie, andere

0,2 %

2,2%
22,2%

40,1%

DGD-hulp per sector
Onderwijs

129,1 mil.

Gezondheid

124,1 mil.

Bevolking en reproductieve gezondheid

23,2 mil.

Water en sanering

31,4 mil.

Overheid en civiele maatschappij

88,4 mil.

Conflict, vrede, veiligheid
Sociale diensten

38,5 mil.

Transport en opslag

22,7 mil.

Communicatie
Energie

17,8 mil.

Banken en financiële diensten

13,4 mil.

Ondernemingen
Land-en bosbouw, visvangst
Industrie, mijnbouw en constructie

0,1 mil.
114,5 mil.

2,1%
12%

2,3%
3,0%

2,2%

8,6%

3%

3,5 mil.

Handel en toerisme

4,5 mil.

Milieubescherming

34,5 mil.

Multisector

65,9 mil.

Humanitaire hulp

88,8 mil.

Schuldverlichting

31,4 mil.

Sensibilisering in België

24,1 mil.

Administratiekosten

22,1 mil.

Sector niet gespecificeerd
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0,2 mil.

12,5%

14,7%

2,0 mil.

152,1 mil.

8,6%

6,4%
3,3%
0,4%

11,1%
0,3%

3,7%
1,3% 2,2%
1,7%
0,0%

0,0%

0,2%

B. Geografische programma’s
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De ngo Solidarité Socialiste in Marokko doet de
burgerdemocratie openbloeien in de volkswijken
van Casablanca
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De sociale spanningen lopen hoog op in de agglomeratie
Casablanca, met meer dan 4 miljoen inwoners, de grootste
stad en de dichtstbevolkte regio van het land. Zo’n 500.000
mensen wonen in sloppenwijken. Ook volkswijken hebben te
kampen met ernstige problemen: werkloosheid bij jongeren,
tekort aan huisvesting, familiaal geweld en lage inkomens
(40% van de banen in de informele sector). Het beheer van
infrastructuur en openbare ruimte laat ook te wensen over.
Sinds 2003 ondersteunt de ngo Solidarité Socialiste, de opbouw van een
verenigingsnetwerk in de volkswijken van Grand Casablanca, zodat de
inwoners in deze wijken kennis opdoen over burgerdemocratie en lokaal
beleid.
Op initiatief van een groep verenigingsmilitanten en met de steun van de
Belgische ngo Solidarité Socialiste, werd een netwerk van wijkverenigingen
(RESAQ) opgebouwd in Casablanca om meer degelijke banen te creëren, democratisering van de Marokkaanse maatschappij te bevorderen, ongelijkheden tussen mannen en vrouwen weg te werken en
jongeren een toekomst te bieden.

Brusselse gemeenten steunen de sociale actie van
Marokkaanse gemeenten
Het lokale niveau staat het dichtst bij de burger. Op dit niveau moet de
U.K
fundamentele dienstverlening verzekerd worden, zoals watervoorziening,
registratie van de bevolkingsverschuivingen, maatregelen rond gezondheid
en volkshygiëne, milieubescherming. Vandaar dus dat de lokale overheden,
zowel in het Noorden als in het Zuiden, een steeds belangrijkere rol spelen
als actoren in de ontwikkeling.
U.K

De beweging is opgedeeld in “dynamische netwerken,” waarvan de wijkve
renigingen deel uitmaken. Daarnaast werden ook twee transversale or
ganisaties opgericht: AFAQ (Association des femmes des associations de
quartier) en AJR (Action jeunes Resaq).

Het Programma voor gemeentelijke internationale samenwerking
(GIS), een instrument van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, bindt
de strijd aan met armoede onder de specifieke invalshoek van de versterking van de gemeentelijke instelling in het Zuiden. Voor het Waals en
Brussels Gewest wordt dit programma gezamenlijk uitgewerkt en beheerd
door de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofd
stedelijk Gewest (VSGB) en de Union des Villes et Communes de Wallonie
(UVCW). Dit programma loopt in 5 Afrikaanse landen, waaronder Marokko.

Via een benadering van volksontwikkeling hebben de leden van de 48
verenigingen in zes wijken, aan de hand van opleidingen en workshops,
hun wijk grondig doorgelicht.

In Marokko wordt het Programma voor gemeentelijke internationale
samenwerking uitgevoerd in de vorm van partnerschappen tussen Brus
selse en Marokkaanse gemeenten op vlak van de sociale actie.

De werkwijze van RESAQ is gebaseerd op het concept van “sociaal
buurtwerk.”
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Ze werkten voor elke wijk een project uit met meerdere facetten en vroe
gen aan de gemeentelijke overheden verbeteringen van:
• het milieu,
Lagos
• de inzameling van afval en de inrichting van de groene ruimtes,
• de ondersteuning van de informele economische activiteiten om jon
geren en vrouwen een beter inkomen te geven,
• de socioculturele en sportieve activiteiten,
• de integratie van gehandicapten,
• de bevordering van de culturele rechten van minderheden,
• de medische bijstand aan de zwaksten.

U.K
U.K

De wijkverenigingen verruimden hun
kennis over burgerdemocratie
en lokaal beleid.

©©AVCB-VSGB

De 9 Brussels-Marokkaanse partnerschappen:
• Schaarbeek – Al Hoceima,
• Sint-Gillis – Berkane,
• Jette – Sidi Bibi,
• Oudergem – Amerzgane/Aït Zineb,
• Vorst – Jerada,
• Sint-Joost-ten-Node – Aïn Béni Mathar/Béni Mathar,
• Sint-Jans-Molenbeek – Mokrisset,
• Brussel – Azemmour,
• Evere – Oued Essafa,
• Er wordt ook een partnerschap afgesloten
tussen Stad Brussel en Azemmour.
De GIS ligt in het verlengde van het Nationaal Initiatief voor Menselijke
Ontwikkeling dat in 2005 opgestart werd door koning Mohammed VI. De
GIS wil de Marokkaanse gemeenten helpen om een gemeentelijke
dienst voor sociale actie op te richten en lokale middelen voor sociale actie te ontwikkelen. Tijdens de eerste cyclus van dit vijfjarenpro
gramma (2008/09-2012/13), die ten einde loopt, hebben de Brusselse en
Marokkaanse gemeenten tal van projecten gelanceerd of uitgevoerd.

©©AVCB-VSGB

Met onder meer:
• de oprichting van een Departement Sociale en culturele zaken
dat alle sociale acties van de gemeente Berkane groepeert, in samen
werking met Sint-Gillis;
• de opening van een socio-cultureel centrum met een bibliotheek
voor de inwoners van de gemeente Ain Beni Mathar (en van de nabur
ige landelijke gemeente Beni Mathar), met de hulp van Sint-Joost-tenNode;
• de creatie van openbare digitale voorzieningen in Jerada, welke
samenwerkt met Vorst en in 2013 geopend wordt.
©©AVCB-VSGB
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2. West-Afrika
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Duurzame wederopleving van de Diobass-vallei
De Diobass-vallei is het natuurlijk waterreservoir van Senegal en twee cru
ciale landbouwgebieden, waaronder het Niayes-gebied, waar 80% van ’s
lands groenten en fruit geteeld worden.
Sinds 2009 betrekt het Forum van Belgische (ontwikkelings)actoren,
georganiseerd door de Belgische ambassade in Dakar, de niet-gouverne
mentele actoren bij de uitwerking van de prioriteiten van het Indicatief
Samenwerkingsprogramma (ISP) 2010-2013. Zo werd beslist om de geo
grafische interventiezone van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking in
Senegal uit te breiden tot de regio Thiès, waar de Diobass-vallei ligt en van
productieve watervoorziening een prioritair interventiedomein te maken in
de hydraulische sector.
Op dit vlak werden in de regio Thiès twee projecten van Belgische ngo’s
gelanceerd om het ecosysteem in de Diobass-vallei te herstellen en bij
te dragen tot de duurzame ontwikkeling van het zuidwesten van de stad
Thiès. Het betreft een project ter ondersteuning van de landbouwproductie
in het arrondissement Notto, opgestart door de ngo AD Gembloux en een
synergieproject voor de geïntegreerde ontwikkeling van de Diobass-vallei,
opgestart door de ngo Broederlijk Delen in samenwerking met de ngo Autre
Terre.

“We zijn voorstander van de gehanteerde methode om de actoren aan de basis te betrekken door informatie te geven en
de dorpen te verenigen in ontwikkelingscomités zowel binnen,
alsook tussen dorpen. Door de diverse projecten gegroepeerd
op te starten in deze vallei zijn de levensomstandigheden van
de bevolking aanzienlijk verbeterd dankzij de diverse verleende diensten. Na de uitgevoerde werkzaamheden hogerop in de
vallei stroomde het water geleidelijk weer in de putten en kon
in bepaalde delen van de vallei de groenteteelt weer opgestart
worden. U.K
De toegang tot goed zaad via de coöperatieve verenigingen en de ondersteuning aan vetweiderijen van runderen
hebben de landbouw- en veeteeltproductie aanzienlijk verbeterd. De toegang tot gezondheidszorg door de oprichting van
ziekenfondsen heeft de ziektedekking in de regio verbeterd.
De deelname van de actoren aan
U.K het beheer van de hulpbronnen en de beveiliging van de landbouwgronden bevordert ook
het lokaal beleid in de vallei.”
©©Broederlijk Delen

Deze projecten ondersteunen het bilateraal programma voor infra
structuurwerken, “Projet de Bassins de Rétention et de Valorisation des
Forages” (BARVAFOR), uitgevoerd door de Belgische Technische Coöperatie
in Senegal. Deze waterwerkzaamheden moeten de lokale bevolking
duurzaam een betere financiële opbrengst uit landbouw, veeteelt en
bosbouw opleveren door een beter beheer van de waterbronnen.
Deze projecten creëren een synergie met de Belgische Ontwikkelingssa
menwerking, maar ook tussen de betrokken Belgische ngo’s en tussen
deze Belgische ngo’s en de Senegalese partner-ngo’s.
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U.K

Marcel Doufy SENE, Voorzitter
U.K van het “Comité intervillageois de développement” in de regio Sanghé.
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Een nieuw multidimensionaal programma om de
uitdaging van de voedselzekerheid aan te gaan
In februari 2012 werd in Mali een nieuw programma gelanceerd van
het Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid (BFVZ). Wegens de politieke
instabiliteit en de onzekere situatie in Mali, waar het noorden in handen was
gevallen van radicale islamitische milities tot de interventie van het Franse
leger, werd dit programma opgestart in redelijk moeilijke omstandigheden.
In eerste instantie beslisten de partners om zich te richten op de streek
Dar Es Salaam
rond Nioro in de Sahel, met de ambitie
om het programma later uit te
breiden tot de streek rond Nara.
De algemene doelstelling van dit programma is om de voedsel- en
voedingszekerheid van kwetsbare groepen te verbeteren door een betere
toegang te bieden tot productiefactoren, technologieën en markten en door
FRANCEdie zich inzetten voor de
de capaciteit op te bouwen van de lokale actoren
voedselzekerheid in de lokale ontwikkeling.

ondervoeding voor zich en PROTOS zorgt
voor het element drinkwater.
Het kapitaalontwikkelingsfonds van de
Verenigde Naties (UNCDF) verleent steun
aan de decentralisatie om zo de rol van de
lokale overheden als opdrachtgever op het
vlak van lokale ontwikkeling te versterken.
De Voedsel- en Landbouworganisatie
van de VN (FAO) tot slot ondersteunt het
Commissariaat van de Voedselzekerheid,
U.K
dat dit programma
van het BFVZ moet
coördineren en de resultaten benutten
om de nationale strategie van Mali inzake
voedselzekerheid te verbeteren.

15,75
miljoen euro
U.K

Bijzonder aan dit programma van het BFVZ, uniek in zijn soort, is dat er
meerdere actoren en dimensies bij betrokken zijn (landbouw, veeteelt,
toegang tot drinkwater, vermindering van de ondervoeding, sociale
economie, decentralisatie, ...).
FRANCE

Het Malinees Commissariaat voor voedselzekerheid legde het
interventiegebied van het programma vast na ruim overleg met de
Belgische vertegenwoordiging en de partners die actief zijn op het vlak
Johannesburg
van voedselzekerheid in Mali (ngo’s, multilaterale organisaties, BTC).
Zeven partnerorganisaties
vullen elkaar aan door te werken binnen
Durban
hun eigen competentiedomein en versterken op die manier het
programma.
Cape Town

SOS Faim is verantwoordelijk voor de component landbouw, Dierenartsen
zonder Grenzen staat in voor de component veeteelt. Solidarité
Mondiale doet zijn deel op het vlak van sociale economie (microkrediet
en ziekenfondsen).

FRANCE

Het budget van het programma voor voedselzekerheid in Mali bedraagt 15,75 miljoen
euro. Het BFVZ financiert 11,92 miljoen
U.K
euro, de resterende
3,83 miljoen euro komt
U.K
van partnerorganisaties.

Het Belgische Rode Kruis neemt de component vermindering van de

FRANCE
SOUTH AFRICA

FRANCE
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3. Arabische wereld

De politieke context in Palestina blijft complex en gespannen wegens de Is
raëlische bezetting, de onzekere veiligheidssituatie in Gaza en het moeilijke
verzoeningsproces van de Palestijnse facties.
Ondanks deze obstakels blijft België zich inzetten voor de ontwikkeling
van de Palestijnse bevolking, de versterking van de instellingen en de op
richting van een Palestijnse Staat. Eind 2011 werd een Indicatief Samen
werkingsprogramma (2012-2015) afgesloten met projecten op vlak van
onderwijs en lokaal bestuur, ontwikkelingsprioriteiten van de Palestijnse
Autoriteit. Daarnaast stijgt de globale financiële steun van België aan het
Palestijns gebied van 20 tot 30 miljoen euro per jaar.

Seminarie over de strijd tegen corruptie
Via diverse projecten staat België volledig achter de oprichting van een
Palestijnse Staat en de capaciteitsopbouw van de instellingen van deze
Staat, te beginnen op het niveau dat het dichtst bij de bevolking staat: het
lokale bestuur. De nadruk ligt op de lokale deelname en de decentralisatie,
maar ook op economische heropleving van de dorpen. De Palestijnse au
toriteiten hebben de voorbije jaren goede resultaten bereikt op het vlak van
integriteit en transparantie, met de steun van de internationale partners,
waaronder België.

©©DGD/Elise Pirsoul
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De renovatie van de cardiologieafdeling
van het ziekenhuis van Khan Younis in de
Gazastrook liep veel vertraging op wegens
de politieke context. De afdeling werd
afgewerkt en geopend in 2012 dankzij de
tussenkomst en steun van het Consulaatgeneraal in Jeruzalem en BTC.
United

Nations
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the

Coordination

of

Humanitarian

Affairs

Occupied palestinian territOry

Nazareth
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Al Qunaytirah

Syria
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P

Haifa

Naast zijn inzet om steun te verlenen aan de oprichting van een Palestijnse
Staat, neemt België ook deel aan de strijd tegen extreme armoede in het
Palestijns gebied. In 2012 stortte België 9 miljoen euro aan het Mecha
nisme “Palestino - Européen de Gestion et d’Aide Socio-Economique (PEGASE)” en droeg zo bij aan de financiering van basisdiensten voor
60.000 Palestijnse families die op de Westelijke Jordaanoever en in de
Gazastrook in extreme armoede leven. Deze internationale steun is nog
crucialer, temeer de Palestijnse Autoriteit met een ernstige financiële crisis
kampt.
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Door de gebeurtenissen in de Arabische buurlanden, vooral in Syrië, is de
politieke en financiële situatie van de vluchtelingen nog hachelijker gewor
den. 2012 was dan ook een druk jaar voor het UNRWA, de VN-organisatie
voor Palestijnse vluchtelingen. België maakte 6 miljoen euro vrij voor het
fonds van het UNRWA, 3 miljoen euro voor het tewerkstellingsprogramma
op de Westelijke Jordaanoever en in Gaza en 400.000 euro voor de Pales
tijnse vluchtelingen in Syrië. Tegelijk steunde België projecten rond huma
nitaire hulp, ontwikkeling en conflictpreventie die gevoerd worden op het
terrein door Belgische en lokale ngo’s.
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Zone C op de Westelijke Jordaanoever ontsluiten
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Zone C van Palestina, die 60% van de Westelijke Jordaanoever beslaat,
is volledig in handen van Israël conform de akkoorden van Oslo. De soci
ale en economische ontwikkeling van dit gebied is echter cruciaal voor de
leefbaarheid van de toekomstige Palestijnse Staat. Daarom sporen België
en de Europese Unie, Israël aan om de controles af te zwakken, een vlotter
verkeer mogelijk te maken voor de Palestijnen en projecten goed te keuren
van donoren ten gunste van de Palestijnse bevolking in zone C. België
financiert meer specifiek de renovatie en uitbreiding van scholen en de
opstelling van een indelingsplan van het gebied voor 30 dorpen in zone C
om deze gemeenschappen uit hun isolement te halen en hun eigen lot in
handen te laten nemen.
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Sinds april 2012 werden er 75 hartoperaties uitgevoerd in de “Belgische”
vleugel van het Europees ziekenhuis van Gaza in Khan Younis, in het zuiden
van de Gazastrook. Het project voor de uitrusting en renovatie van de car
diologieafdeling van het ziekenhuis lag lange tijd stil wegens de politieke
context en de Israëlische blokkade. Maar in april 2012 kon dit project ein
delijk afgerond worden met de technische steun van de Belgische Techni
sche Coöperatie en de politieke steun van het Belgisch Consulaat-generaal
in Jeruzalem.

¥

F

(Syria)

Acre

P

UNDO

Lebanon

DECEMBER 2012

Occupied Golan Heights

In dit kader organiseerden het Consulaat-generaal en BTC in Ramallah een
tweedaags seminarie over de strijd tegen corruptie. In aanwezigheid van
een dertigtal ambtenaren, juristen, procureurs, parlementsleden, ngo’s,
journalisten en beambten van de Verenigde Naties werd dit seminarie
geopend door Eerste Minister Salaam Fayyad en de Belgische Consulgeneraal in Jeruzalem, Geert Cockx.

©©OCHA
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Dit programma omvat vijf luiken:

De zogenaamde “Arabische lente,” die in 2010 uitbrak in Noord-Afrika,
bewees dat de bevolking van Tunesië, Egypte en Libië klaar is voor de
invoering van een democratie gebaseerd op de rechtsstaat. De recente
gebeurtenissen in deze drie landen tonen aan dat dit democratisch over
gangsproces heel fragiel is. Vandaar de noodzaak om de burgers te steu
nen in hun streven naar democratie en dat doet België dan ook.

• steun aan de veiligheidssector (justitie en politie) in Tunesië (1.400.000
euro),

A
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De rechtsstaat in de Arabische wereld versterken

Om zo efficiënt mogelijk te werken in de Arabische wereld en een
versnippering van de middelen te vermijden, koos DGD voor een
regionale, pragmatische en individuele benadering. Als het zover is,
zal DGD zijn programma’s voor gouvernementele samenwerking met de
partnerlanden in de regio (Algerije, Marokko en Palestina) aanpassen. DGD
blijft zich sinds 2011 inzetten om regionale programma’s te ondersteunen
die ingevoerd worden door de internationale organisaties, zoals het VNOntwikkelingsprogramma (UNDP), actief op het vlak van governance.

• steun aan het constitutioneel en parlementair proces en de nationale
Lagos
dialoog in Tunesië (2.800.000 euro),

• steun aan de verkiezingen in Egypte (750.000 euro),
• steun op korte termijn aan de Hulpmissie van de VN in Libië (850.000
euro),
• steun aan de inclusieve en participatieve politieke instellingen in de
Arabische staten
(2.900.000 euro).
U.K
Zes landen kregen bij de lancering van dit Programma steun: Algerije, Jor
danië, Libanon, Libië, Somalië en Palestina. Andere landen, zoals Marokko,
Irak en Egypte, hebben te kennen gegeven dat ze later willen toetreden.
U.K

België droeg 1.000.000 euro bij aan het regionaal programma van
het UNDP “Anti-corruption and Integrity in Arab countries (ACIAC)”.
Het programma wil de capaciteiten opbouwen van de nationale, regionale
en lokale autoriteiten in de 3 partnerlanden van België (Algerije, Marokko,
Palestina) en ook in Tunesië, Egypte, Libanon, Irak, Djibouti, Jemen, Qatar
en Somalië. Dit project loopt af in 2013.
Er werd 300.000 USD gestort aan het programma ter ondersteuning
van de parlementen, overheden en de civiele maatschappij in de Arabische regio, waaronder Egypte en Tunesië.
Er werd 8.700.000 euro toegekend aan het project “Responding to
a changing Region: Seizing the opportunity for transformational change
in the Arab States,” dat de overgang naar democratie in de regio wil
ondersteunen door het institutionele kader van de landen in hervorming te versterken.

Johannesburg

Cape Town
U.K
U.K

©©DGD / Elise Pirsoul
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©©DGD / Elise Pirsoul
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4. Centraal-Afrika
Lagos

U.K

U.K

De achterstand
van het samenwerkingsprogramma inhalen
Het Indicatief Samenwerkingsprogramma (ISP) 2010-2013 afgesloten tussen
België en de Democratische Republiek Congo (DRC), heeft in de eerste twee
jaar achterstand opgelopen. Deze achterstand werd in 2012 deels weggewerkt,
maar wellicht niet voldoende om in 2014 een nieuwe Gemengde Commissie te
organiseren om een nieuw Samenwerkingsprogramma uit te werken.
België en de Democratische Republiek Congo maakten op 15 januari 2013 in
Kinshasa de balans op van het voorbije jaar, ter gelegenheid van de speciale
vergadering van het Comité van de partners belast met de opvolging van het
ISP 2010-2013. Het voorbije jaar werd bestempeld als “intensief,” omdat
de achterstand opgelopen in de eerste twee jaar gedeeltelijk ingehaald
kon worden en ook als “participatief” beschouwd mag worden,
vanwege de
U.K
actieve betrokkenheid van alle nationale, provinciale en lokale spelers bij de
U.K
uitwerking van nieuwe programma’s.
Tijdens vier workshops georganiseerd op lokaal niveau in de provincies Orien
tale, Katanga, Oost-Kasaï en de Evenaarsprovincie werden acht programma’s
afgebakend in de sectoren van technisch onderwijs en beroepsopleiding, land
bouw en landelijke ontsluiting.
Het hoofd van de Congolese afvaardiging zei tevreden te zijn over de afronding
van de integratie van de “Unités Conjointes d’Appui à la Gestion“ (UCAG) in de
ministeries van Landbouw en Landelijke Ontwikkeling en Primair, Secundair en
Beroepsonderwijs (EPSP). Deze UCAG’s moeten de ontwikkelingsprogramma’s
van het ISP en op langere termijn alle ontwikkelingsprogramma’s, opvolgen
en beheren.
Het hoofd van de Belgische afvaardiging betreurde dan weer het beperkte in
vesteringspercentage van het ISP 2010-2013 (27%) dat in 2012 op meer dan
50% had moeten liggen. Dit percentage kon niet verhoogd worden wegens de
begrotingsbeperkingen opgelegd door de Belgische regering waardoor de Bel
gische Ontwikkelingssamenwerking de geplande fondsen niet kon vrijmaken.
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Beide partijen bespraken ook de opvolging van “roadmaps om de governance
in de concentratiesectoren te verbeteren,” die goedgekeurd werden op de vo
rige vergadering van het Comité van partners in oktober 2011 en bedoeld zijn
om een zekere duurzaamheid te garanderen van de tussenkomsten van de
Belgisch-Congolese samenwerking.
De secretarissen-generaal van de Congolese ministeries van Landbouw en
Landelijke Ontwikkeling (verantwoordelijk voor rurale wegen)Johannesburg
en EPSP legden
hun actieplan voor met concrete maatregelen die in deze sectoren werden
of zullen worden genomen. België spoorde hen aan om op dit vlak nog meer
inspanningen te leveren omdat die nog te beperkt zijn en te veel rusten op
de schouders van enkelingen op wier expertise frequent een beroep wordt
gedaan.
Cape Town

Durban

De integratie van de transversale thema’s en vooral de genderkwestie
is niet echt verbeterd. Er zullen dan ook bijkomende maatregelen genomen
worden, naast die voorzien in het huidige ISP. Het ministerie van Genderkwesties
zal bijvoorbeeld op centraal niveau deelnemen aan de werkzaamheden van het
Comité van de partners. Op het niveau van de sectorale ministeries zullen
de focusgroepen Gender participeren aan de gemengde structuren voor
lokaal overleg (SMCL) die belast zijn met de opvolging van de programma’s
in Kinshasa, terwijl op provinciaal niveau het provinciaal ministerie van
Genderkwesties ook betrokken zal worden bij de SMCL.
SOUTH AFRICA
DR Congo heeft laten weten van gezondheid opnieuw een prioriteit van
het ISP te willen maken. Dit punt wordt eind 2013 bekeken.
Tot slot, aangezien de Belgische Staat geen nieuw Indicatief
Samenwerkingsprogramma kan afsluiten zolang de envelop van het
lopende ISP niet voor 100% toegekend en voor 30% besteed is, zal
in 2013 wellicht geen nieuwe Gemengde Commissie plaatsvinden die
leidt tot de ondertekening van een nieuw ISP. Eind 2013 zullen België en de
DRC echter wel de balans opmaken over de uitvoering van het huidige ISP, de
vooruitgang van de aanbevelingen van de roadmaps en andere strategische
kwesties.
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Zelfvoorziening in dierlijke eiwitten herstellen om
de voedselzekerheid te garanderen: Dierenartsen
Zonder Grenzen en het BFVZ

Tussen 2007 enFRANCE
2012 voerde de ngo Dierenartsen Zonder Grenzen (DZG) een
project om de zelfvoorziening in dierlijke eiwitten te herstellen in de regio’s
Béni en Lubéro, in Noord-Kivu, door kleinveeactiviteiten op te starten. Dit pro
ject heeft zowel geleid tot een verbetering van de voedselzekerheid als tot de
economische en sociale ontwikkeling in de regio.
De eerste fase van het project van DZG, met een financiering van 2 miljoen
euro door het Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid (BFVZ), wilde vooral de
kwetsbaarheid tegengaan door middel van kleinvee. De interventiestrategie
van het project was gebaseerd op de ontwikkeling van kleinveeactiviteiten
door kleinvee te geven (vooral konijnen) aan kwetsbare families, de capaciteiten
van de kwekers op te bouwen, de FRANCE
gezondheid van de dieren te verbeteren en
de verkoop van de gekweekte producten te ondersteunen.

FRANCE

Na de eerste fase van dit project, gespreid over vijf jaar, kon DZG aantonen
dat de kweek in korte cycli (vooral konijnen) een heel grote impact heeft op
de voedselzekerheid van kwetsbare gezinnen. Volgende vaststellingen werden
gemaakt: FRANCE
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• een stijging met ongeveer 50% van het aantal gezinnen dat minstens 2
maaltijden per dag eet;
AUSTRALIA

• een daling van de globale ondervoeding van 26% tot 1% bij de begun
stigde gezinnen;
• een stijging met 32% van het aantal gezinnen dat dierlijke eiwitten eet.
Het BFVZ zal een tweede fase van het project financieren om de
voedselzekerheid te verbeteren door middel van kleinvee. Deze fase
heeft ook tot doel om dieren te kweken in korte cycli en de gezondheid van de
dieren te verbeteren. In tegenstelling tot de eerste fase is het hier de bedoeling
om de landbouwproductie te vergroten, te diversifiëren en te werken rond de
capaciteitsopbouw van de partners om de duurzaamheid van het project te
garanderen.
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De ngo RCN Justice & Démocratie: opleiding en
bijscholing van de ambtenaren van de gerechtelijke
politie

Opvang van vluchtelingen in het oosten van de DRC na
de crisis ontstaan door de oprichting van de beweging
M23

Door een gebrek aan middelen, opleiding en wegens de zwakke Congolese
Staat moet justitie in de Democratische Republiek Congo zich elke dag zien
te redden en omgaan met de disfuncties waardoor justitie in de ogen van de
justitiabelen meer mythe dan realiteit is. Sinds een tiental jaar is de ngo RCN
Justice & Démocratie werkzaam in DR Congo in de sector van justitie, vooral
de lokale justitie, in samenwerking met diverse actoren van de Congolese ci
viele maatschappij.

Hoewel de situatie in de meeste streken van de Democratische Republiek
Congo (DRC) nu redelijk stabiel is, is het nog altijd gevaarlijk in de regio’s in
het oosten van het land waar militaire operaties tegen gewapende troepen de
bevolking op de vlucht jagen. Sinds begin 2012 is het geweld in het oosten
opnieuw opgeflakkerd, waardoor alleen al in de provincie Noord-Kivu meer dan
500.000 mensen op de vlucht zijn geslagen. België verleent actief steun aan
de acties van het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de VN om
deze vluchtelingen te helpen.

Met de financiële steun van DGD leidt RCN Justice & Démocratie sinds juli
2011 het programma “Pour une justice de proximité en RDC,” dat kadert in
een globale hervormingsstrategie uitgewerkt door het ministerie van Justitie en
diverse internationale partners.
Het programma van RCN Justice & Démocratie heeft met name tot
doel om de capaciteiten van de ambtenaren van de gerechtelijke
politie (AGP) in de stadsregio Kinshasa op te bouwen. De AGP zijn
immers het eerste contactpunt met het gerechtelijk systeem voor de burgers.
Als staatsambtenaar, die een eed heeft afgelegd voor de procureur van de
Republiek in het rechtsgebied van zijn vestigingsplaats, heeft de AGP uitgebreide
bevoegdheden om overtredingen vast te stellen en te onderzoeken. Niet het
minst is de bevoegdheid om verdachten voorlopig te kunnen aanhouden.
Maar de AGP hebben enorme behoeften op het vlak van opleidingen,
materiële en logistieke middelen, discipline en ethiek. Deze situatie
opent de deur voor alle vormen van misbruik, zoals corruptie of willekeurige
arrestaties, waarvan de Congolese bevolking dagelijks slachtoffer is.
In het kader van dit project rond lokale justitie, ondersteunt RCN J&D de ge
rechtelijke politie nu bij:
• de organisatie van in totaal 150 bijscholingsuren in 40 centra, gevolgd
door 1.500 AGP met een gemiddeld aanwezigheidspercentage van 30%;
• de oprichting van een bijkomend opleidingscentrum op initiatief van de
partner en zonder enige financiering;
• 162 controlebezoeken aan de commissariaten en gevangenissen;
• de schenking aan een toezichthoudende dienst van de AGP van vier motor
fietsen en heel binnenkort vier pc’s;
• de opleiding van 40 opleiders en 20 magistraten inzake de bescherming
van kinderen, in samenwerking met BICE en UNICEF;
• de algemene auditinspectie van de nationale politie om alle AGP in Kin
shasa te identificeren en op te lijsten om zo de dossiers te regelen van AGP
die de eed niet hebben afgelegd;
• de uitwerking van de evaluatieprocessen van de AGP door de parketten die
vanaf 2013 moeten leiden tot een beoordeling van het werk op het terrein
van alle AGP in Kinshasa door de procureurs van de republiek.
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Op 20 november 2012 werd de stad Goma zo’n twee weken lang bezet door
de rebellen van de beweging van 23 maart (M23) na hevige gevechten met de
Congolese regeringstroepen. Alle groepen die betrokken zijn bij de conflicten in
alle gebieden waar gevochten werd (Massisi, Rutshuru, Nyrangongo, Goma tot
de grens van de dorpen tussen Noord- en Zuid-Kivu), hebben geweld gepleegd
ten opzichte van de burgerbevolking.
Hoewel M23 zich snel terugtrok uit Goma en de situatie bedaarde, is de toe
stand nog altijd onzeker in Noord- en Zuid-Kivu en een deel van de provincie
Orientale, omdat er op grote schaal wapens verhandeld worden, sporadisch
gevechten uitbreken tussen regeringstroepen en gewapende milities. De
spanningen tussen de gemeenschappen lopen op.
Door de crisis in Noord-Kivu komen er spontaan nieuwe
vluchtelingenkampen bij in en rond Goma. Momenteel huizen meer
dan 150.000 interne vluchtelingen in deze kampen. Door de onzekere
situatie in het oosten van DR Congo zijn sommige interne vluchtelingen meer
dan eens op de vlucht geslagen. Door opnieuw te vluchten, worden deze
bevolkingsgroepen nog kwetsbaarder: vrouwen zijn vaak het slachtoffer
van seksueel en seksistisch geweld, terwijl kinderen onder dwang dreigen
gerekruteerd te worden door gewapende troepen.
In het kader van de multisectorale reactie op de humanitaire situatie van de
interne vluchtelingen, blijft het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van
de Verenigde Naties (HCR) de leiding nemen in diverse sectoren gaande van
de registratie van de vluchtelingen tot de bouw van noodopvangwoningen, van
de opvolging van de situatie tot de levering van goederen, van de bevoorra
ding van de gezinnen tot de bescherming van de kinderen, van de strijd tegen
seksueel en seksistisch geweld tot de strijd tegen hiv/aids en tot het beheer
en de coördinatie van de vluchtelingenkampen in Noord-Kivu. Het HCR heeft
ook activiteiten gelanceerd om inkomsten te genereren en de slachtoffers van
dit geweld zo te helpen om opnieuw een plaats te vinden in de economische
structuur.
De Belgische regering steunt de actie van het HCR door de
monitoringactiviteiten van de bescherming, de levering van essentiële
goederen en diensten en de logistieke ondersteuning van de operaties mee
te financieren. België werkte specifiek mee aan opdrachten op het
terrein en de optekening van overtredingen van de mensenrechten om
zo de gevolgen van het gewapend conflict voor de burgerbevolking te
voorkomen en beperken. België verleende juridische ondersteuning aan de
slachtoffers om de straffeloosheid van de daders van seksueel en seksistisch
geweld tegen te gaan en ondersteunde de bewustmakingscampagnes over
de rechten van de interne vluchtelingen. Met de steun van België voorzag het
hulpprogramma van het HCR bovendien ook in noodwoningen voor de meest
kwetsbare gezinnen.
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Volgens het Bureau voor
de coördinatie van humanitaire zaken van de VN
(OCHA) telde DR Congo
eind 2012 ongeveer 2,6
miljoen vluchtelingen,
waarvan 2,2 miljoen
alleen al in het oosten van
het land.
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Kwaliteitsvolle primaire gezondheidszorg
in Gitega, Burundi
De gezondheidssituatie in Burundi had zwaar te lijden onder de burger
oorlog die in 1993 uitbrak en leidde tot politieke instabiliteit en een so
ciaaleconomische crisis die de grootste impact had op de sectoren van
gezondheid en onderwijs.
Tussen 1993 en 2006 moesten de diensten, structuren en instellingen
in Burundi grotendeels heropgebouwd worden. In deze context werd het
project van de ngo SOS Kinderdorpen opgestart, medegefinancierd door
DGD, om kwaliteitsvolle, primaire gezondheidszorg te verlenen aan zo veel
mogelijk inwoners in Gitega, Burundi.
Activiteiten en resultaten in 2012
projectU.Kom

De ngo SOS Kinderdorpen leidt sinds 2008 een
de kwetsbare bevolking in de provincie Gitega, in het centrum van Burundi,
toeU.K
gang te bieden tot kwaliteitsvolle primaire gezondheidszorg. Na vier
jaar kunnen overtuigende resultaten voorgelegd worden:
• In 2012 werden 15.000 consultaties gehouden, een stijging met 150%
in 4 jaar. Elk jaar worden niet minder dan 20.000 laboratoriumtests
uitgevoerd voor 10.000 patiënten.
• Zo’n 1.200 patiënten hebben kleine chirurgische ingrepen ondergaan
en meer dan 300 personen werden in het ziekenhuis opgenomen.
• Het SOS Medisch Centrum werkt mee aan het nationaal programma
voor het testen en behandelen van personen die aan hiv/aids lijden met
500 vrijwillige tests en psychologische begeleiding voor en na de test.
Personen die ‘positief’ testen, worden gratis behandeld en opgevolgd
door geschoold personeel.
• Dit Medisch Centrum werkt ook mee aan het uitgebreid nationaal vac
cinatieprogramma voor zwangere vrouwen en kinderen jonger dan 5
jaar.
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• In 2012 investeerde het SOS Medisch Centrum eigen middelen van de
ngo in infrastructuur. Nu beschikt het centrum over een betere ruimte
om te vaccineren en patiënten met hiv/aids op te vangen zodat tussen
vandaag en 2014 zo’n 20.000 patiënten behandeld kunnen worden.
Het Medisch Centrum van SOS Kinderdorpen in Gitega werkt samen met
(private) ziekenfondsen om zo veel mogelijk patiënten toegang te bieden en
Johannesburg
stabiele inkomsten te garanderen voor het centrum.
In 2013 wilde de ngo het nationaal programma voor de ziekteverzeke
ringskaart integreren om tegen 20% van de prijs toegang te bieden tot
alle diensten van het medisch programma van SOS. Iedereen die voor dit
programma wil intekenen, zal worden geholpen door SOS Kinderdorpen.

Durban

Cape Town
Opvang van nieuwe Congolese vluchtelingen
in Burundi

Halfweg het voorbije decennium en eind jaren 2000, sloegen honderd
duizenden Congolezen op de vlucht voor het geweld in het oosten van DR
Congo en zochten toevlucht in het naburige Burundi. Dit land biedt echter
weinig mogelijkheden tot duurzame integratie omdat het weinig vluchte
lingen kan opnemen en er veel armoede heerst (meer dan 80% van de
Burundese bevolking moet het stellen met minder dan 1,25 dollar per dag).
Krachtens een driezijdig akkoord, dat in 2009 werd ondertekend door SOUTH AFRICA
de regering van DR Congo, Burundi en het Hoog Commissariaat voor de
Vluchtelingen van de VN (HCR), werd in oktober 2010 een programma op
gestart om Congolese vluchtelingen te repatriëren. Maar omdat de situatie
onzeker blijft en de gewapende conflicten weer opgeflakkerd zijn in het
oosten van DR Congo, moest dit programma opgeschort worden.
Het HCR werd vorig jaar zelfs geconfronteerd met een continue toestroom
van Congolese vluchtelingen in Burundi. Begin 2012 werden zo’n 22.160
Congolese vluchtelingen in Burundi verdeeld over de drie kampen in Bwa
giriza, Musasa en Gasorwe in het noorden en oosten van het land.
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Daarbij komen nog zo’n 23.300 vluchtelingen en asielzoekers in de stad
Bujumbura. Sinds juni 2012 wordt de stroom van Congolese vluchtelingen
en asielzoekers in het land steeds groter en eind 2012 liep het aantal op tot
47.030. HoewelFRANCE
de repatriëring opnieuw begonnen is, keren slechts zeer
weinig vluchtelingen terug.
Het HCR blijft dus bescherming en bijstand bieden aan de vluchtelingen en
asielzoekers die in de kampen en in de stad wonen en helpt de autoriteiten
ook om de status- en registratieprocedures te verbeteren.
Om het toenemend aantal vluchtelingen te huisvesten en asielzoekers op
te vangen, heeft de Organisatie het kamp van Bwagiriza uitgebreid en een
transitcentrum opgebouwd in Cishimere, in de provincie Cibitoke. De Bu
rundese regering heeft in Kavumu, in de provincie Cankuzo, een nieuwe
site toegekend aan het HRC voor de bouw van een vierde kamp.

FRANCE

Met haar bijdrage ondersteunde
de Belgische regering de strategie
FRANCE
van het HCR om de Congolese vluchtelingen te beschermen en bij
te staan. Deze bijdrage werd met name gebruikt voor medefinanciering
van de maandelijkse voedselverdeling, jaarlijkse verdeling van de eerste
levensbehoeften (dekens, matten, zeilen, keukensets,…), continue
toegang tot gratis gezondheidszorg in de gezondheidscentra in de kampen,
FRANCE
alsook toegang
tot gratis basisonderwijs. Het voorzien van een degelijk
onderkomen voor elke vluchtelingenfamilie, levering van drinkwater en het
onderhoud
van sanitaire voorzieningen viel hier ook onder.
AUSTRALIA
Naast deze multisectorale bijstand kregen de vluchtelingen ook gemeen
schappelijke infrastructuur aangeboden om hen te betrekken bij het leven
in de kampen via comités opgericht in de diverse activiteitendomeinen.
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Een nieuw Indicatief Samenwerkingsprogramma
Tijdens de 3e Gemengde Commissie tussen België en Oeganda, die in
Kampala plaatsvond op 5 april 2012, werd een nieuw Indicatief Samen
werkingsprogramma (ISP) 2012-2016 goedgekeurd.
U.K
Gezondheid en onderwijs blijven prioritaire domeinen
in de bilaterale acties
U.K
van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, volgens de wens van de
Oegandese overheid.

Op vlak van onderwijs gaat vooral aandacht uit naar de kwaliteit
van het post-basisonderwijs (secundair, handels-, technisch en
beroepsonderwijs). Daarvoor zal een budget van 14 miljoen euro gestort
Cape Town
worden via het Poverty Action Fund. Er zal ook een bedrag van 16
miljoen euro vrijgemaakt worden voor een project om de ontwikkeling
van de competenties in het middelbaar, technisch en beroepsonderwijs
te ondersteunen.
Op het vlak van gezondheid wordt een bedrag van 12 miljoen euro
vrijgemaakt voor budgettaire hulp in het kader van het Ontwikkelingsplan
van de gezondheidsdistricten, terwijl de non-profit private subsector, FRANCE
SOUTH AFRICA
financiële steun van 8 miljoen euro krijgt.
Daarnaast kan een nieuw programma van studiebeurzen rekenen op een
budget van 8 miljoen euro, grotendeels om de ontwikkeling van de institu
tionele capaciteiten in de twee prioritaire sectoren te ondersteunen.
De envelop van het ISP (2013-2016) bedraagt 64 miljoen euro, evenveel
als voor het vorige ISP (2009-2012). Maar Oeganda zou ter aanmoediging
een schijf van 10 miljoen euro kunnen krijgen als uit de tussentijdse
analyse van het ISP blijkt dat Oeganda aan drie voorwaarden voldoet:

ANTARCTICA

• opvolging van de aanbevelingen van de waarnemers van de Europese
Unie voor de samenstelling van de Oegandese verkiezingscommissie;
• respect van de mensenrechten;
• aansluiten bij het Extractive Industries Transparency Initiative, waarbij
landen zich ertoe verbinden om het beleid te verbeteren en zo veel
mogelijk profijt te halen uit gas-, olie- en mijnbronnen.
Tot slot zal België ook steun verlenen aan Oeganda in de domeinen
van adaptatie aan de klimaatverandering en voedselzekerheid,
met een nieuw programma van het BFVZ dat zich richt op twee
probleemgebieden.
©©SOS Kinderdorpen
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Een nieuw Indicatief Samenwerkingsprogramma
gericht op landbouw en hernieuwbare
energiebronnen
Op 19 december 2012 ondertekenden BelgiëU.Ken Mozambique een nieuw
Indicatief Samenwerkingsprogramma (ISP) metU.Keen totaalbedrag van 55
miljoen euro voor de periode 2013-2017. De bilaterale envelop is iets
kleiner dan bij het vorige ISP wegens problemen bij de invoering van het
lopende ISP 2008-2012 en de begrotingsmaatregelen die momenteel op
gelegd worden aan de Belgische regering, waardoor de Ontwikkelingssa
menwerking voor 2013 een beperkt budget toegekend krijgt.
Er is wel een bijkomend budget van 11,3 miljoen euro voorzien voor Mo
zambique ten voordele van een programma van het Belgisch Fonds voor
Voedselzekerheid in de provincie Gaza.
Mozambique blijft een van de minst ontwikkelde landen ter wereld en de
helft van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Het nieuwe samen
werkingsprogramma is gericht op twee sectoren: landbouw, de belangrijk
ste economische sector van het land, alsook energie.

Durban

In het kader van het nieuwe beursprogramma zullen er met de geselec
teerde instellingen kaderakkoorden afgesloten worden om de capaciteit
inzake “human resources” in de prioritaire sectoren op te bouwen en de
Cape Town
institutionele capaciteiten van het land te versterken.
Het nieuwe ISP 2013-2017 heeft ook aandacht voor de activiteiten en
programma’s van de niet-gouvernementele actoren, door de invoering van
een synergieproject voor Belgische nga’s in Mozambique en de sectoren
die steun krijgen van de gouvernementele samenwerking.
FRANCE
SOUTH AFRICA

Mozambique, test voor het nieuwe programma
van het BFVZ
Na Mali is Mozambique de tweede test waar een nieuw programma van het Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid gelanceerd
wordt waarbij meerdere actoren betrokken zijn.

Dit programma met meerdere actoren, is gebaseerd op een geA N Tïntegreerde
A R enC multidimensionale
T I C A aanpak van de voedselzekerDe steun aan de landbouwsector (die een bedrag van 25 miljoen euro
toegekend kreeg), is gericht op veeteelt.
De steun aan de energiesector (19 miljoen euro) doelt op nieuwe en
hernieuwbare energiebronnen.
De Vlaamse regering focust haar programma dan weer op
gezondheidszorg (sector waaraan de Federale regering geen actieve
bijdrage meer levert in het kader van dit ISP), zodat de federale en Vlaamse
ontwikkelingssamenwerking elkaar aanvullen.
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking zal geen algemene begrotings
hulp meer verlenen aan Mozambique.
De geografische concentratie in de sectoren van het nieuwe ISP, zal in een
latere fase vastgelegd worden op basis van de ontwikkelings- en actieplan
nen van de regering en complementair met andere donoren.
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heid. De bedoeling is om een samenwerking tot stand te brengen
tussen diverse actoren van de ontwikkeling. Elk binnen zijn eigen
mandaat en expertisedomein levert een structurele bijdrage aan
de voedselzekerheid van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen.
Drie multilaterale organisaties – het Kapitaalontwikkelingsfonds
van de Verenigde Naties voor de 48 minst ontwikkelde landen
ter wereld (UNCDF), de Voedsel- en Landbouworganisatie van de
Verenigde Naties (FAO), het Wereldvoedselprogramma (WFP) – en
twee Belgische ngo’s – FOS en DISOP – zijn bereid om mee te
werken aan het nieuwe programma van het BFVZ dat gelanceerd
wordt in de afgelegen en achtergestelde provincie Gaza. SETSTAN,
de Mozambikaanse instelling verantwoordelijk voor de voedselzekerheid en de Belgische Technische Coöperatie zullen dit programma coördineren. Het programma start begin 2013.
De bedoeling is om de belangrijkste oorzaken van de voedselonzekerheid aan te pakken: een overduidelijk gebrek aan beleid en
de beperkte middelen van de arme landelijke bevolking.
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Je hebt het gevoel dat je iemand bent.
Een oud-leerling van Don Bosco Oyster Bay in Dar-es-Salaam.
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VIA Don Bosco biedt een beroepsopleiding
aan Tanzaniaanse jongeren
In Tanzania hebben weinig jongeren deU.K mogelijkheid om middelbaar onderwijs te volgen, want bijnaU.K75% heeft het basisonderwijs niet afgewerkt. Door drie centra voor technische en
beroepsopleiding te openen, biedt de Belgische ngo VIA Don
Bosco duizenden Tanzaniaanse jongeren een alternatief en
een betere kans om een plaats te vinden op de arbeidsmarkt.
Elk jaar verwelkomen de drie centra voor technische en beroepsopleiding (vocational training centers – VTC) die VIA Don Bosco geopend
heeft in Tanzania, met de financiële steun van DGD, tussen 400 en 500
jongens en meisjes. Don Bosco Oyster Bay heeft zijn deuren geopend
in Dar-es-Salaam, de grootste stad van het land. Een instituut voor be
roepsopleiding werd gevestigd in Dodoma, de politieke hoofdstad. Het Don
Bosco Youth Training Center ligt in de stad Iringa. In 2012 werd 215.000
euro geïnvesteerd in deze drie projecten.

Door de kwaliteit van de opleiding, zowel theoretisch als praktisch,
in de ‘vocational training centers’ van VIA Don Bosco en de contacten
Cape
Town de meeste jongeren die afstuderen
met de bedrijven via de JPO,
vinden
aan de VTC binnen het jaar werk.
De meeste ondervraagde oud-leerlingen vinden dat hun financiële situatie
beter is dan die van hun ouders. De volgende generatie zou dan ook beter
in staat moeten zijn om te voorzien in de behoeften van hun familie dan
de vorige generatie. In ruimere zin zal dit de lokale economie versterken.
FRANCE
SOUTH AFRICA
AUSTRALIA

ANTARCTICA

De meeste jongeren die een opleiding volgen in deze centra, hebben te
kampen met armoede en/of moeilijke familiale omstandigheden waardoor
ze kwetsbaar zijn, zowel op psychologisch als op sociaaleconomisch vlak.
De opleidingen – meubelwerk, elektriciteit, lassen, secretariaat – zijn ge
spreid over twee jaar. Niet langer, want de jongeren moeten vrij snel werk
vinden om de inkomsten van de familie te diversifiëren en te verhogen.
Het project sluit aan bij de wens van de Tanzaniaanse autoriteiten om de
concurrentiekracht van het land te stimuleren en een toekomst te bieden
aan de jonge bevolking (de helft is jonger dan 15 jaar) via een ontwik
kelingsbeleid van het technisch en beroepsonderwijs, dat een alternatief
biedt voor degenen die geen middelbare opleiding kunnen volgen.

Om de toegang van de oud-leerlingen tot de arbeidsmarkt te verbreden,
zijn de VTC partnerschappen aangegaan met arbeidsbemiddelingsbu
reaus, de Job placement offices (JPO).
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6. Azië
Belgische Ontwikkelingssamenwerking steunt de
Mekong River Commission
De Mekong ontspringt in Tibet, stroomt door China langs de
grenzen van Laos met Myanmar en Thailand, doorkruist Cambodja, vervolgens Vietnam om na een tocht van 4200 kilometer, uit te monden in de golf van Tonkin.
In het kader van de regionale samenwerking ondersteunt DGD
diverse activiteiten in het Mekong-bekken via de Mekong River Commission. Deze bijdrage was echt de katalysator van
dit uitgebreide programma met sociaaleconomische, landbouw-, energie-, milieu-, visserij- en institutionele dimensies.

FRANCE

De Mekong River Commission (MRC) is een regionale organisatie met een
intergouvernementeel karakter opgericht in 1995 die het beheer en de
exploitatie van de wateren in het Mekong-bekken en de bijbehorende hulp
bronnen moet coördineren ten gunste van de bevolking in de betrokken
landen. De MRC verenigt de oeverstaten van de Mekong (Laos, Thailand,
Cambodja, Vietnam). China en Myanmar zetelen als waarnemers in de
Commissie.
Sinds 2005 verleent DGD financiële steun aan het Navigatieprogramma van de MRC. Dit programma heeft vijf luiken: sociaaleconomische
planning van het transport op de rivier, creatie van een grensoverschrijdend
wettelijke kader, veiligheid van verkeer en duurzaam milieu; informatie, be
vordering en coördinatie en institutionele ontwikkeling.

12,8
MILJOEN EURO
Eind 2012 zal de Mekong River Commission 12,8 miljoen euro gekregen
hebben van België: 9 miljoen voor het
NAP (Navigation Programme) en 3 miljoen
voor het ISH (Initiatives Hydro-électriques
Durables).
In september vroeg de Mekong River
Commission een nieuwe tussenkomst van
4.000.000 euro aan België in het kader
van het strategisch plan 2011-2015 van
de MRC.

FRANCE

In dit kader steunde de Belgische Ontwikkelingssamenwerking diverse
projecten binnen het Navigatieprogramma (NAP):
• De evolutie en technische opvolging van de haalbaarheidsstudie uitge
voerd door de private projectontwikkelaar van de stuwdam Xayaburi in
Laos om zo de gemengde commissie van de MRC de nodige elementen
aan te reiken voor een referendum.

FRANCE

• Een studie om de hydrografische gegevens tussen de Gouden Driehoek
en Laos opnieuw te definiëren.
• Op 20 januari 2010 werd het akkoord over het riviertransport tussen
Cambodja en Vietnam goedgekeurd door beide landen en dit verge
makkelijkt onder meer het vervoer van lading. Het NAP volgt het ak
koord tussen beide landen sindsdien op.
• In het gebied tussen Houei Sai en Luang Prabang werden 35 boeien en
76 bakens geplaatst in het kader van een risicoanalyse in verband met
het vervoeren en hanteren van gevaarlijke stoffen.
• Er werden twee experts naar België gestuurd voor een opleiding en er
werden tal van handboeken opgesteld over navigatietechniek, nauti
sche constructie en hydrodynamica.
Tegelijk leidt de MRC ook andere programma’s rond landbouw, gebruik van
water, beheer van visbestanden en milieu.

©©DGD/Dimitri Ardelean

Als reactie op een mogelijke toename van het aantal waterkrachtcentrales
(die een directe impact zou hebben op de bovenvermelde domeinen), werd
een programma “Initiative pour l’Energie Hydro-électrique Durable”
gelanceerd, waar de Belgische Ontwikkelingssamenwerking sinds 2010
gericht steun aan verleent.
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7. Latijns-Amerika

De tien interventiezones van het
programma waar het merendeel van
de arme bevolking in het land woont
en die gekenmerkt worden door hun
landelijke, Andijnse, autochtone en
inheemse gemeenschappen vragen om een
gezondheidszorgsysteem dat aangepast
is aan hun specifieke culturele en sociale
achtergrond.
Een universele gezondheidsdekking voor Peru
Het integraal gezondheidssysteem (Seguro Integral de Salud
- SIS), dat de preventieve en curatieve verzorging financiert
voor de armste bevolking, wordt door Peru beschouwd als
een prioritair programma van de nationale strategie ter bestrijding van de armoede.
Sinds 2006 verleent de Belgische Ontwikkelingssamenwerking financiële en technische steun aan het SIS om de
universele gezondheidsdekking uit te breiden naar de arme
bevolking op het platteland. Deze verbintenis ten voordele
van de gezondheidssector wordt met Peru voortgezet in het
kader van het Indicatief Samenwerkingsprogramma (20102013).
De steun die België sinds 2006 verleent aan het Programma voor sectorale
financiële hulp, heeft vruchten afgeworpen. Het was de bedoeling om de
aansluiting van de arme plattelandsbevolking en de extreem verarmde be
volking in de departementen Cajamarca, Ayacucho en Huancavelica bij het
SIS te verhogen: de aansluiting in de landelijke gebieden van de drie depar
tementen is gestegen met 40% en het percentage van medisch begeleide
bevallingen is met 3% toegenomen. De capaciteiten van het personeel van
het SIS werden uitgebreid, problemen met de filtratie van de aangeslotenen
zijn weggewerkt en er werd een nieuw betalingsmechanisme ingevoerd.
Het werkterrein van de universele gezondheidsdekking is echter niet afge
rond. In 2009 lanceerden de Peruaanse autoriteiten een nationaal beleid
inzake universele verzekering om de nodige verbeteringen aan te brengen
op het vlak van de dekking en met name de kwaliteit van de diensten. Op
termijn moet dit proces ervoor zorgen dat de hele Peruaanse bevolking een verzekering heeft die toegang biedt tot een heel pakket
gezondheidszorg met het oog op preventie, genezing, rehabilitatie en
revalidatie in correcte omstandigheden qua efficiëntie, rechtvaardigheid,
gepastheid, kwaliteit en waardigheid.

66

In het strategisch kader van het ISP 2010-2013 zal de Belgische Ontwik
kelingssamenwerking, technische steun blijven verlenen aan het hulppro
gramma van het Beleid inzake universele verzekering.
De technische hulp wordt verleend via het SIS met het oog op:
• het uitbreiden van de dekking tot 100 % van de doelgroep;
• het geleidelijk uitbreiden van het aantal behandelde ziektes;
• de verbetering van de kwaliteit van de verzorging;
• het versterken van de capaciteiten van het SIS.
De begrotingshulp wordt een belangrijke hefboom om de gezondheid van
moeders en kinderen te verbeteren in het financieringsbeleid van het mi
nisterie van Economie, in nauwe samenwerking met het ministerie van
Volksgezondheid, het SIS en de prioritaire gebieden.
©©DGD/Valdi Fischer

Vroeger had ik een klein stukje grond en moest ik in een cementfabriek gaan werken om de kost
te verdienen, nu kan ik leven van mijn productie en mijn kennis. Maar ik ben niet afhankelijk van
cacao; als de oogst minder goed is, heb ik nog groenten en fruit om te eten en te verkopen.
Mártires Bautista Sol, producteur associé d’APROCA

De coöperatieve vereniging verwerkt en verkoopt
cacao
©©DGD/Elise Pirsoul

Steun aan kleine producenten van zeer fijne cacao
Cacao zou oorspronkelijk afkomstig zijn uit Ecuador en hier
komt ook vandaag nog de fijnste variëteit voor, de bekende
‘Fino y de Aroma’, erkend door de grootste chocolatiers. Via
BTC zet de Belgische Ontwikkelingssamenwerking zich in
om van deze uitzonderlijke en reeds bestaande rijkdom een
waardige broodwinning te maken voor kleine producenten.

De “selva verde” van Ignacio
De kustprovincie Esmeraldas, in het noorden van Ecuador, lijkt wel de tuin
van Eden. Hier groeit alles: vruchten, medicinale planten, groenten, bana
nen… Er werden ook cacaobomen aangeplant. Dit is de “selva verde”, de
finca, de “eigendom” (vertaling van finca) van Ignacio. Geen sprake van
uitgestrekte monoculturen van cacao in handen van grote landeigenaars of
rijen en rijen van bomen die regelmatig bespoten worden met insecticiden.
Hier groeien planten in een systeem van permacultuur, naast “bevriende”
plantensoorten, zonder gebruik van eender welk chemisch product. Zo kan
Ignacio zich niet alleen voeden met groenten en fruit uit zijn tuin, maar
zijn familie ook een behoorlijk inkomen bieden door de cacao te verkopen.
Zijn variëteit is de bekende ‘Fino y de Aroma’, de beste soort, komt alleen
in Ecuador voor en is geliefd bij chocolatiers in de hele wereld. Deze vari
ëteit heeft dan wel een onvergelijkbare smaak, maar vraagt om specifieke
verzorging en produceert drie keer minder dan de andere variëteiten. De
cacaobonen zijn kleiner en de boom heeft ruimte en schaduw nodig, alsook
het gezelschap van andere soorten.

Na elke oogst brengt Ignacio de bonen naar de coöperatieve vereniging
APROCA. Die verzamelt de opbrengst aan ‘Fino di Aroma’ van ongeveer
150 producenten in het kantoor en garandeert een optimale verwerking van
de cacaobonen. De coöperatieve vereniging, die 7 jaar geleden werd
opgericht met de steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking
en sinds twee jaar ondersteund wordt door het programma voor
landelijke ontwikkeling van Noord-Ecuador (PDRN) uitgevoerd
door BTC, betaalt de producenten meer voor hun oogst, heeft meer
slagkracht op de markt en beschikt over heel specifieke certificaten.
Vroeger waren kleine producenten afhankelijk van de schommelende (en
vaak te lage) cacaoprijzen en konden ze moeilijk leven van hun grond.
“APROCA koopt de cacaobonen in pulp voor 0,47 dollar per 450 g of per
pond in plaats van 0,39 dollar elders”, zegt Ignacio.
De cacaobonen van Ignacio worden dan gefermenteerd, gedroogd en ge
sorteerd alvorens te worden verkocht aan de verwerkende sector. Door de
biolabels en zelfs biodynamische labels (Demeter - Rainforest Alliance) en
de kwaliteitsgarantie die APROCA biedt, kan de productie verkocht worden
tegen een goede prijs. Met de steun van de Belgische Ontwikkelingssa
menwerking telt APROCA nu 150 leden in plaats van 60. “En we willen onze
voorraad, die nu 120 ton per jaar bedraagt, verdubbelen”, zegt Francisco
Peñarrieta, commercieel directeur van APROCA en zelf ook producent.
Via zijn coöperatieve benadering kent APROCA de productievelden van
alle leden. Met de steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking
behaalden 84 boeren een biologisch certificaat en werden er 100.000
kleine cacaobomen en 6.000 fruitbomen aangeplant. De leden worden
aangespoord om elkaar te helpen en krijgen specifieke opleidingen om
hun productie te verbeteren. “Vroeger moest ik iemand betalen om mijn
cacaoplanten te komen snoeien, nu vragen anderen aan mij om dit te
doen. En daar word ik ook voor betaald”, zegt Mártires Bautista Sol, fier.
www.aprocaecuador.com
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FONDO INDÍGENA

Studiebeurzen voor inheemse jongeren
Sinds 2008 verleent de Belgische Ontwikkelingssamenwerking steun
aan het Fondo Indígena en hielp zo mee om op regionaal niveau een
innovatief onderwijssysteem in te voeren, de Université Indigène
Interculturelle. In dit kader werden meer dan 700 studiebeurzen
toegekend aan inheemse jongeren (50% mannen en 50% vrouwen),
die niet de mogelijkheid hadden om een hogere opleiding te volgen.
De Belgische bijdrage, samen met de steun van andere geldschieters
(vooral Duitsland en Spanje), heeft ook een steentje bijgedragen aan 35
lokale ontwikkelingsinitiatieven gericht op de Buen Vivir van de inheemse
volkeren in Latijns-Amerika.
De Belgische samenwerking in Latijns-Amerika met het Fondo Indígena,
werd in 2012 kracht bijgezet door de toekenning van een financiering van
2 miljoen euro.

©©IFAD/S. Beccio
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C. Humanitaire hulp

In 2012 stond de Belgische Ontwikkelingssamenwerking op de frontlijn van de grootste humanitaire crisissen, in de Sahel,
in Syrië, in het Palestijns Gebied en in de Democratische Republiek Congo, om een antwoord te bieden op de ontreddering
van de betrokken bevolkingsgroepen en te helpen bij de wederopbouw van de landen die getroffen zijn door natuurrampen, voedselcrisissen of conflicten. Om de humanitaire hulp efficiënter te doen verlopen, zal België een nieuwe humanitaire strategie aannemen en het wetgevend kader van de noodhulp en de wederopbouw op korte termijn herzien.
Om de kwaliteit en de bewezen efficiëntie van de gefinancierde interventies te verzekeren, is geplande Belgische hulp beperkt tot enkele prioritaire landen. En omdat humanitaire hulp een morele vereiste is, worden strenge normen gehanteerd
voor de uitvoering, evaluatie en rapportage.

©©Caritas

1. Een nieuwe humanitaire strategie
2012 was geen uitzondering op de regel. Elk jaar, waren miljoenen mensen
over de hele wereld slachtoffer van een grootschalige catastrofe, zoals een
natuurramp, een voedselcrisis of een conflict. De humanitaire hulp moet
een efficiënt en effectief antwoord bieden op hun ontreddering. Deze hulp
werkt pas als die verleend wordt op basis van de behoeften en volgens de
humanitaire principes van menselijkheid, neutraliteit, onpartijdigheid
en onafhankelijkheid.

Herziening van het Koninklijk Besluit van 1996
betreffende de noodhulp

Expertisedomeinen en geografische gebieden

Er werden lessen getrokken uit het verleden: bij de reactie op de geno
cide in Rwanda in 1994 en de tsunami in 2004, werden duidelijk fouten
gemaakt in de manier waarop humanitaire hulp werd verleend. Dit leidde
tot grondige evaluaties en hervormingen om te komen tot een efficiëntere
hulp.

Om de hulp zo efficiënt mogelijk te maken, wil België een toegevoegde
waarde bieden in de sectoren en geografische gebieden waarin het een
goede expertise heeft opgebouwd. Werden gekozen als prioritaire sectoren
van de humanitaire hulp:
• voedselzekerheid, landbouw en voedselhulp
• bescherming
• bescherming van kinderen
• seksuele en reproductieve gezondheid
• rampenplan
• humanitaire logistiek.
De geografische prioriteiten zijn:
• het Palestijns Gebied
• Afghanistan
• Soedan en Zuid-Soedan
• de Sahel
• de Regio van de Grote Meren.

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking heeft beslist om het Koninklijk
Besluit van 19/11/1996 betreffende noodhulp en hulp voor rehabilitatie
op korte termijn te herzien. Dit legde de wettelijke basis voor de preventie
van dreigende rampen, uitzonderlijke humanitaire hulp en post-noodhulp
of hulp voor rehabilitatie op korte termijn.

Bij elke daarop volgende crisis werd de reactie van de internationale ge
meenschap ook geëvalueerd en startte het proces “lessons learned.” Zo
werd een realtime evaluatie uitgevoerd in Haïti, nauwelijks drie maanden
na de aardbeving van 2010.
De voornaamste conclusies van al deze evaluaties wijzen op de noodzaak
van een benadering op basis van de humanitaire principes van alle actoren.
Ze pleiten ook voor een betere coördinatie van de actie op het terrein. De
partners moeten in staat zijn om het verwachte werk af te leveren en een
strikte rekening en verantwoording af te leggen.
Op basis van deze evaluaties en lessen heeft de Belgische Ontwikkelings
samenwerking dus beslist om het Koninklijk Besluit van 1996 betreffende
de humanitaire hulp te herzien. De humanitaire dienst werkt in nauw over
leg met zijn partners aan de opstelling van een aangepaste reglementering
die inspeelt op de humanitaire behoeften en strookt met de humanitaire
principes.
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2. De grote humanitaire actieterreinen van 2012

1. Voedings- en voedselcrisis in de Sahel

1. Hulpverlening op Belgisch niveau:

In 2012 bevonden zich meer dan 18 miljoen mensen in een situatie van
voedselonzekerheid en meer dan een miljoen kinderen dreigden ernstig
acuut ondervoed te raken in de Sahelregio.

De voedsel- en voedingscrisis in de Sahel heeft zo’n grote geografische
omvang en zo’n thematische complexiteit, dat zowat alle aspecten van
DGD hierbij betrokken zijn:

Door de verslechtering van de voedselconsumptie neemt het, nu al kri
tische, aantal gevallen van acute ondervoeding nog toe. Het percentage
van ondervoede kinderen ligt hoog in de Sahel, niet alleen tijdens de over
gangsperiode, maar ook in de periodes die volgen op de oogsten. Naar
schatting sterven elk jaar 226.000 kinderen door ondervoeding en de ge
volgen ervan op hun gezondheid in de 8 landen van de Sahelregio.

• Drie landen in de Sahel (Senegal, Mali, Nigeria) zijn partnerlanden van
onze gouvernementele samenwerking en vijf landen (Senegal, Mali, Ni
geria, Burkina Faso en Benin) worden gefocust door het Belgisch Fonds
voor Voedselzekerheid.

De regionale conflicten verergeren deze situatie nog. De steeds zwakkere
weerstand van de bevolking tegen de terugkerende crisissen in de Sahel is
een van de kenmerken van de regio waar gezinnen er de dag na een crisis
niet meer in slagen om hun bestaansmiddelen opnieuw op te bouwen voor
de volgende shock zich voordoet.

a) Noodhulp
België besliste om vanaf maart 2012 een uitzonderlijke financiering
vrij te maken voor de Sahel gezien de noodsituatie die zich aftekende.
De VN-kantoren die werken in de sector van de dringende voedselhulp,
kregen 2 miljoen euro (1,25 miljoen euro voor UNICEF, 750.000 voor het
WFP) om hulp te bieden aan de meest kwetsbare personen en de cyclus
van ondervoeding te doorbreken.
België publiceerde in april zijn financieringskader “Complexe crisissen Mul
tilaterale Organisaties” om een totaalbedrag van 3.581.300 euro toe te
kennen aan 2 VN-organisaties, de FAO en het WFP UNHAS (humanitaire
ondersteuning vanuit de lucht).
Er werden flexibele fondsen verleend, om snel ingezet te kunnen worden
naargelang de behoeften, aan de multilaterale en internationale organi
saties (ICRK, OCHA, HCR) en aan de flexibele fondsen (CERF, CII van het
WFP, SFERA van het FAO, DREF van FICR) voor een totaalbedrag van 44,21
miljoen euro. Begin 2013 zullen bijkomende engagementen onderzocht
worden.

b) Werk op lange termijn om een chronisch
probleem op te lossen
De humanitaire crisis 2011/2012 die uitbrak in de landen van de Sahel, is
jammer genoeg slechts de recentste in een langlopende reeks (1973/74,
1984, 2005 en 2010). Het chronische karakter van de voedselonzekerheid
in de Sahel kan niemand onberoerd laten.
Hoewel de onmiddellijke behoeften in de Sahelregio vandaag van
humanitaire aard zijn (antwoord op korte termijn om levens te redden, het leed te verlichten en de weerstand van de bevolking te
vergroten), is het van het grootste belang om nu al te werken aan
oplossingen op lange termijn. De humanitaire actoren moeten bedenken
hoe de negatieve impact van de huidige crisis op de voedselzekerheid in de
regio beperkt kan worden en hoe voorwaarden gecreëerd worden om de
zelfstandigheid van kwetsbare bevolkingsgroepen te herstellen en weder
op te bouwen, zodat zij hun bestaansmiddelen efficiënt kunnen bescher
men.

• Diverse niet-gouvernementele actoren zijn actief in deze landen en krij
gen een subsidie van DGD voor programma’s en projecten rond land
bouw of voedselzekerheid.
• De crisis in de Sahel is sinds jaren een van de complexe prioritaire
crisissen voor de dienst humanitaire hulp.
De risicofactoren in de Sahel zijn, onder meer:
• technisch van aard: op landbouw en veeteelt gebaseerde kwetsbare
systemen, sprinkhanenplagen, plantenziektes en -plagen, problematiek
met grensoverschrijdende dieren, afhankelijkheid van de internationale
graanmarkten;
• milieugebonden: wisselende regenval, terugkerende droogte en
plaatselijke overstromingen, klimaatschommelingen, woestijnvorming
en aantasting van de grond;
• verbonden aan de politieke instabiliteit, de conflicten en het gebrek aan governance.
België is een belangrijke donor in meerdere landen die door deze crisis
getroffen worden. Het is dus aan België om na te denken over de voor
waarden van zijn bijdrage aan de verandering van de structurele oorzaken
van de crisis in de Sahel via zijn programma’s en interventies. België moet
ook een gezamenlijke visie uitwerken om een grotere synergie te creëren
tussen humanitaire hulp, herstel en ontwikkeling.
Daartoe moet alle beschikbare capaciteit en expertise (in Brussel, in
de posten en bij de partners) op een strategische en complementaire
manier ingezet worden.
Er wordt een transdirectioneel team “TST Sahel” gevormd, zodat DGD een
aangepaste strategie kan uitwerken.
2. Hulpverlening op Europees niveau:
De Europese Commissie lanceerde het initiatief AGIR (Alliance globale pour
l’Initiative Résilience), dat een communicatieplan voorlegde aan de Raad
van Europa over de “weerbaarheid” en hoe daarop te reageren.
De Commissie deed een beroep op het netwerk van relaties van de “Club
du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest” (CSAO) om hierover uitgebreid van
gedachten te wisselen binnen de OESO en in de betrokken regio via het
CILSS (Comité permanent Inter-Etats de la Lutte contre la Sécheresse), de
CEDEAO (Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest) en
de UEMOA (Union monétaire et économique d’Afrique de l’Ouest).
De initiatiefnemers stelden drie strategische doelstellingen voorop:
• de heropbouw en bescherming van de actiemiddelen van de meest
kwetsbare personen,
• de wederopbouw, consolidatie en versterking van de voortzetting en
vernieuwing van de bestaansmiddelen,
• de versterking van het beleid op vlak van voedsel- en voedingsveiligheid.
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De hulp moet inspelen op de behoeften en
voldoen aan de humanitaire principes van
menselijkheid, neutraliteit, onpartijdigheid
en onafhankelijkheid.

2. Hulp aan de slachtoffers van het conflict in Syrië
Sinds de lente van 2011 is Syrië het toneel van gewelddadige confrontaties
tussen tegenstanders van het regime, rebellen en de Syrische autoriteiten.
Deze onlusten zijn sinds eind 2011 op dramatische wijze opgelaaid. On
danks herhaalde pogingen van de Arabische Liga en de Verenigde Naties
om de gemoederen te bedaren, blijven burgers lijden onder dit gewapend
geweld, vooral in Aleppo en de streek rond Damas, maar ook in de distric
ten Homs, Idlib en Deraa. Het interventiekader is delicaat voor humanitaire
actoren vanwege de omvang van de crisis, maar ook omdat de slachtoffers
niet eenvoudig te bereiken zijn door het conflict.

Een rampzalige context, een moeilijke toegang op
het terrein
Naar schatting zouden 3 miljoen mensen rechtstreeks getroffen zijn
door het conflict, van wie 2,5 miljoen hulp nodig hebben in Syrië en
bijna 300.000 mensen over de Syrische grenzen gevlucht zijn. De
humanitaire behoeften zijn nijpend op vlak van primaire gezondheidszorg,
ziekenhuizen, voeding, hulp aan de vluchtelingen en bescherming.
De humanitaire crisis is rampzalig en des te moeilijker te beheren, omdat
het terrein zo moeilijk toegankelijk is. Het is moeilijk onderhandelen met de
partijen in het conflict en de veiligheidssituatie is onzeker voor de huma
nitaire organisaties die in Syrië werken, in de gebieden waar de bevolking
humanitaire hulp nodig kan hebben. In deze context hebben slechts een
beperkt aantal humanitaire actoren regelmatig toegang tot de bevolking en
slechts weinigen kunnen onafhankelijke interventies doen.
De humanitaire dienst van DGD heeft dan ook een strikte selectie
gemaakt van te financieren projecten om te voldoen aan de humanitaire behoeften in Syrië. Deze projecten volgen de humanitaire principes
van onpartijdigheid, onafhankelijkheid en neutraliteit naar de letter. Pas als
partijen in het conflict zien dat deze interventie louter en alleen humanitair
is (dus zonder politieke en/of militaire belangen of agenda) zullen de huma
nitaire actoren voldoende veilig kunnen werken.
De minister van Ontwikkelingssamenwerking heeft 2 miljoen vrijgemaakt
om humanitaire hulp in Syrië te financieren. Die 2 miljoen werd verdeeld
onder organisaties die reeds aan het werk zijn voor projecten om steun
te verlenen in Syrië en aan de Syrische vluchtelingen buiten de Syrische
landsgrenzen.

Gefinancierde projecten:
Internationaal Comité van het Rode Kruis en de Syrische Rode Halve Maan
België maakte 1 miljoen euro vrij om de activiteiten van het
Internationaal Comité van het Rode Kruis in Syrië te steunen.

Ondanks de beperkte toegang en de veiligheidssituatie, werken het ICRC
en de Syrische Rode Halve Maan (SARC) sinds maart 2011 samen om
hulp te bieden aan de burgers die getroffen worden door de onrusten en
gevechten. In samenwerking met de SARC blijft het ICRC zieken en gewon
den evacueren en eerste hulp toedienen, hulp verlenen aan vluchtelingen,
de verdeling van voedsel, pakketten, hygiënekits, matrassen en matten
organiseren, de lokale comités in de omgeving van Damas helpen bij de
verdeling onder de vluchtelingenfamilies, drinkwater verdelen en de water
toevoersystemen herstellen.
Belgische Rode Kruis
Er werd 600.000 euro toegekend aan het Rode Kruis van België, dat steun
verleent aan de actie van het Libanese Rode Kruis. Dit voerde 858 me
dische opdrachten uit in het kader van de crisis in Syrië. Er werden vier
ambulances aangekocht en aan het Libanese Rode Kruis geschonken.
Dankzij de Belgische bijdrage kon voedselhulp gegeven worden aan meer
dan 8.000 families in Syrië (40.000 personen), terwijl 8.400 voedselpak
ketten aangekocht en naar Syrië vervoerd werden om verdeeld te worden
door vrijwilligers van de Rode Halve Maan.
UNRWA
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking schonk 400.000 euro aan het
UNRWA om het programma voor de Palestijnse vluchtelingen in Syrië te
ondersteunen.
Bijdrage aan de budgetten van de multilaterale organisaties
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking draagt tot slot bij tot de alge
mene budgetten van de multilaterale en internationale organisaties (zoals
het ICRK, UNICEF, het OCHA of het HCR) en van de flexibele fondsen (zoals
het CERF). Deze flexibele bijdragen kunnen snel ingezet worden door de
organisaties, naargelang de behoeften.

3. Bezet Palestijns gebied
Het bezette Palestijnse gebied (BPG) wordt rechtstreeks getroffen door een
continu conflict en een bezetting door de Staat Israël. De politieke impasse
waarin het vredesproces zit en het geweld gaan gepaard met een hache
lijke humanitaire situatie.
Zolang de hervatting van de vredesgesprekken met Israël uitblijft en die
wordt steeds twijfelachtiger, verslechtert de situatie van de Palestijnen die
in bezet gebied wonen. In 2011 werden meer dan 100 Palestijnen ge
dood en raakten meer dan 1.700 Palestijnen gewond bij incidenten die
rechtstreeks verband houden met het conflict en de bezetting. Dat is een
stijging met 30% vergeleken met 2010. Daarbij komen nog de verontrus
tende situatie van de voedselonzekerheid, een zeer beperkte toegang tot
de basisdiensten en ernstige problemen inzake bescherming en de men
senrechten.

Het UNRWA, ten dienste van de Palestijnse vluchtelingen sinds 1949
Het UNRWA werd in 1949 opgericht door resolutie 303 (V) van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties om hulp- en ontwikkelingsprogramma’s op te starten voor de Palestijnse vluchtelingen als gevolg van het Israëlisch-Arabische conflict van 1948. Bij gebrek aan een oplossing
voor het probleem van de Palestijnse vluchtelingen werd het mandaat van het UNRWA telkens verlengd. Het UNRWA wil de menselijke ontwikkeling en zelfvoorziening van de Palestijnse vluchtelingen bevorderen. De belangrijkste activiteitensectoren zijn onderwijs, gezondheid, sociale
diensten en microkrediet. De acties van het UNRWA helpen meer dan 4 miljoen vluchtelingen die wonen op de Westelijke Jordaanoever, in de
Gaza-strook, Jordanië, Libanon en Syrië.
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Het aantal families die in het kader van
het project van Caritas een kit hebben
gekregen om te kunnen overleven tot de
volgende oogst en een landbouwopleiding zullen volgen om de achtergelaten
gronden opnieuw te bewerken.

Eind 2012 werd de humanitaire situatie nog dramatischer toen het con
flict tussen Israël en Hamas opnieuw opflakkerde. De menselijke balans is
opgelopen tot meer dan 160 doden, onder wie 42 kinderen. 17 van hen
waren jonger dan 5 jaar. Er vielen 1.269 gewonden, onder wie 431 kinde
ren (gegevens van de WGO). Ongeveer 10.000 mensen zijn op de vlucht
en worden opgevangen in centra.
Zo schonk DGD, 3 miljoen euro aan het UNRWA (United Nations Relief
and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) in 2010. DGD
bekijkt de mogelijkheid om vanaf begin 2013 meer geld vrij te maken.

4. Kivu (Democratische Republiek Congo)
Meerdere decennia van slecht beleid hebben de Congolese Staat en de
sociale dienstverlening ondergraven. Bovendien wordt het oosten van de
DRC geteisterd door een eindeloos conflict en sporadisch geweld dat zo’n
vier miljoen levens gekost heeft en meer dan twee miljoen mensen op de
vlucht heeft gejaagd. De humanitaire situatie in de DRC blijft, meer dan
ooit, alle aandacht van België opeisen.
De humanitaire situatie in de Democratische Republiek Congo is de voorbije
jaren verslechterd. Na een ingewikkeld gewapend conflict van meer dan
zeventien jaar zijn de, toch al niet te beste, economie en infrastructuren
in de Democratische Republiek Congo er slecht aan toe. Ook de
voedselzekerheid is er niet op verbeterd. 80% van de bevolking leeft
onder de armoedegrens en de plotselinge stijging van de voedselprijzen
heeft de meest kwetsbare personen zwaar getroffen.
In het laatste trimester van 2012 zouden meer dan 140.000 mensen ge
vlucht zijn naar Goma en omstreken als gevolg van nieuwe spanningen
in Kivu. Op 25 november 2012 zouden naar schatting nog eens 30.000
mensen op de vlucht geslagen zijn. Hoewel de situatie bedaard is, blijft
de humanitaire toegang tot Noord-Kivu moeilijk, behalve in Goma en het
gebied van Rutshuru. De humanitaire hulp richt zich dus op Goma en de
vluchtelingen in de kampen en sites rond de stad.
In 2012 werd 3,17 miljoen euro besteed aan projecten van het WFP, het
ICRK, het UNHCR, het OCHA en BTC. Aan die toegekende bedragen wordt
nog 44,21 miljoen euro aan flexibele financieringen toegevoegd.
DGD bekijkt de mogelijkheid om vanaf begin 2013 meer geld vrij te maken.

Caritas helpt 5.650 vluchtelingenfamilies om hun
grond te herstellen in de provincie Orientale
De bevolking van het district Bas-Uele, in de provincie Orientale, heeft
sinds jaren af te rekenen met wrede aanvallen van het Lord Resistance
Army (LRA). Bij elke aanval slaan boeren op de vlucht en laten hun grond
achter. De basisinfrastructuur, zoals scholen en gezondheidscentra, werd
grotendeels vernield. Wegen en bruggen om deze afgelegen regio te be
reiken, zijn onbruikbaar en het verkeer van personen en goederen is ver
stoord. Gevolg: de oogsten zijn mager, de economische activiteiten zo goed
als onbestaande. Veel families leven in de meest extreme nood.
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In juni 2010 toonde een enquête van het WFP aan dat de helft van de in
woners van Bas-Uele zich in een hachelijke situatie bevond op het vlak van
voedselzekerheid. Vooral de vluchtelingenfamilies en de families die terug
gekeerd zijn naar hun grond zijn het meest kwetsbaar, want meestal heb
ben ze alles verloren: hun oogst is weg en hun huis is leeggeplunderd. Ze
willen niets liever dan de handen uit de mouwen steken, maar krijgen geen
steun. Op hun verzoek, daar waar de veiligheidssituatie dit toelaat, voerden
Caritas International en zijn lokale partner Caritas Congo van juni 2001 tot
juni 2012 een programma gefinancierd door DGD (1.009.195 euro voor de
laatste jaarlijkse schijf) op het grondgebied van Buta en Bondmoet om deze
families opnieuw te integreren en hun voedselzekerheid te garanderen.
Voedsel, zaad, grond en opleiding
5.650 kwetsbare families kregen een overlevingskit (bloem, bomen, olie en
zout) om voldoende eten te hebben tot de volgende oogst. Ze kregen ook
een kit met landbouwgereedschap (schoffel, hark, gieter, schop, kapmes)
en zaden (rijst, aardnoten, groenten). De begunstigden van de hulp waren
voornamelijk gevluchte of teruggekomen families, maar ook 20% lokale
gastfamilies namen deel aan het programma. Zo’n 64% van de deelne
mers aan het programma zijn vrouwen, vaak gezinshoofden en, in veel
gevallen, getraumatiseerd door seksueel geweld dat ze te verduren kregen.
De families die deelnamen aan het project maakten 0,45 ha grond be
schikbaar om in te zaaien. De landbouwopzichters zijn verantwoordelijk om
de nodige informatie en opleiding te geven aan groepen van ongeveer 45
families. Ze komen regelmatig samen op een lokaal “modelveld” om hun
kennis over de nieuwe technieken in de praktijk te brengen, maar ook om
betere zaden te gebruiken. Het veld is ook een ontmoetingsplek om erva
ringen uit te wisselen en elkaar te leren kennen. Dit heeft zowel voordelen
op vlak van productie, als voor sociale cohesie.
Heropbouw van de verbindingswegen
De verbindingsweg tussen Bondo en Baye lag er jaren erbarmelijk bij: over
groeid met onkruid en versperd door varkens die er modderbaden namen.
Veertien teams, verdeeld over 7 werven van elk ongeveer 10 kilometer,
hebben 73 kilometer van deze verlaten verbindingsweg met de hand her
steld. Ze hebben bomen omgehakt, struiken uitgetrokken, stenen en rotsen
verwijderd. De weg werd verbreed en is nu 6 à 8 meter in plaats van 2
à 3. De dijken werden met natuurlijke materialen opgehoogd. Er werden
greppels en kanalen gegraven, grind gestrooid en bruggen gebouwd, zodat
wegen ook in het regenseizoen berijdbaar blijven.
Ook de eerste 10 kilometer van de weg tussen Bondo en Bili werd hersteld.
De bevolking heeft hier onmiddellijk baat bij. Nu kunnen de bewoners van
de regio deze wegen gebruiken, zelfs met de wagen, om het nodige te
gaan kopen of overschotten te verkopen op de markt.

3. Het CERF, een flexibel fonds voor noodsituaties

Omdat humanitaire hulp inspeelt op noodsituaties, moeten de fondsen snel
ingezet kunnen worden. Het CERF (Central Emergency Response Fund of
centraal noodinterventiefonds) moet snel fondsen toekennen – in de vorm
van leningen of schenkingen – naargelang de meest schrijnende behoef
ten tijdens onverwachte crisissen en ook voorzien in de humanitaire be
hoeften veroorzaakt door vergeten crisissen.
Het CERF werd opgericht in 2005 door een resolutie van de Algemene
Vergadering van de Verenigde Naties die het Central Emergency Revolving
Fund opgericht in 1991, omvormde tot een Central Emergency Response
Fund.
Sinds de start van het CERF in maart 2006 hebben de beschikbare
fondsen ter waarde van ongeveer 2 miljard USD humanitaire
interventies mogelijk gemaakt in 75 landen. Dit alles gebeurde binnen
de vastgelegde verdeelsleutel (2/3 voor nieuwe noodsituaties en 1/3 voor
aanslepende situaties).
De organisaties die het CERF koos voor de toekenning van de fondsen
(leningen en schenkingen), zijn gespecialiseerde programma’s, fondsen en
instellingen van de VN en de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM).
Ongeacht of het gaat om een plotselinge en alles verwoestende ramp,
zoals de aardbeving in Haïti, of een complexe aanslepende crisis, zoals de

Sinds zijn oprichting in 2006 financierde
het CERF 75 humanitaire interventies met
2 miljard dollar aan schenkingen.

situatie in de Democratische Republiek Congo; het CERF vervult zijn man
daat door te helpen bij de organisatie van een snelle, geplande interventie
om humanitaire noodsituaties op te lossen.
Het CERF blijkt trouwens ook een cruciaal middel om de coördinatie van
de humanitaire respons te stimuleren door nauw samen te werken met het
Bureau voor de coördinatie van humanitaire zaken (OCHA).
België heeft onvoldoende administratieve capaciteit om elke crisis en de
actie van elke partner in deze crisissen op te volgen. Daarom zijn deze
flexibele fondsen zo belangrijk om snel te kunnen reageren na een ramp,
zonder te moeten wachten tot de donoren individueel reageren. Via de bij
drage van België aan dit noodfonds kan ook de voorspelbaarheid van de
hulp vergroot worden, conform de wens van de minister van Ontwikke
lingssamenwerking. In 2012 droeg België 15 miljoen euro bij aan het CERF.
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DEEL III
Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen: de inspanningen verdubbelen
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A. Stand van zaken

Sommige doelstellingen behaald, andere nog te behalen
"We hebben nog 1.000 dagen om de Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen (MDG’s) te behalen. Tijd om onze taak af te maken en vaart
te zetten achter de vooruitgang,” verklaarde Ban Ki-Moon, secretarisgeneraal van de Verenigde Naties, eind januari 2013 in Addis-Abeba.
We weten nu al zeker dat de acht MDG’s niet bereikt zullen worden
tegen 2015. Toch werd enorm veel vooruitgang geboekt om de levensomstandigheden van de burgers in de armste landen ter wereld
te verbeteren, meer dan twaalf jaar nadat in september 2000, de leiders van de 189 Lidstaten van de Verenigde Naties in New York zich
daartoe verbonden.
Tijd om de inspanningen voor de MDG’s te versterken en de aandacht niet te laten verslappen. De economische crisis mag daarbij
geen uitvlucht zijn. Honderden miljoen mensen hebben nog steeds
geen toegang tot veilig drinkwater. Ongeveer een miljard moet het
redden met minder dan 1,25 dollar per dag. Kindersterfte blijft alar-

Extreme armoede
en honger bestrijden

Basisonderwijs
voor iedereen
Gendergelijkheid
en de zelfstandigheid
van de vrouwen bevorderen

De kindersterfte
terugdringen

merend hoog in bepaalde delen van de wereld en de hongersnood is
nog altijd niet overwonnen. Te veel kinderen hebben geen toegang
tot basisonder-wijs. Sanitaire omstandigheden blijven onwaardig in
veel te veel regio’s in deze wereld, met dramatische gevolgen voor de
gezondheid. Ook de biodiversiteit is in gevaar. De uitstoot van broeikasgassen bedreigt onze ecosystemen en levenswijzen. Er is nog te
veel ongelijkheid, tussen mannen en vrouwen, tussen landen, tussen
steden en platteland.
"De MDG’s realiseren tegen 2015 is een haalbare uitdaging,” benadrukte Ban Ki-Moon. "De realisatie van doelstelling 8 zal veel bepalen:
het wereldpartnerschap voor ontwikkeling."
België speelt een rol in dit mondiale partnerschap. In dit deel van het
verslag belichten we acties van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking om specifiek beoogde doelstellingen te bereiken in het kader
van MDG 6, 7 en 8.

De gezondheid van
moeders verbeteren

Hiv/aids, malaria
en andere dodelijke
ziekten bestrijden
Zorgen voor een
duurzaam milieu

Een wereldpartnerschap
voor ontwikkeling creëren
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De 8 Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen

DOELSTELLING 1:
EXTREME ARMOEDE
EN HONGER BESTRIJDEN
Ondanks de abrupte stijging van de voedsel- en brandstoffenprijzen en
de diepe economische recessie, blijven armoedepercentages wereldwijd dalen, hoewel armoede grotendeels geconcentreerd blijft in Subsaharaans Afrika en Zuid-Azië. Het eerste streefdoel van de Millennium
Ontwikkelingsdoelstellingen, het percentage van extreme armoede met de helft terugdringen ten opzichte van 1990, zal dus op
mondiaal niveau nog voor de deadline van 2015 bereikt worden.
Maar in de komende jaren kan en zal wellicht nog meer vooruitgang ge-

boekt worden met betrekking tot de doelstelling op lange termijn om armoede uit te bannen als de ontwikkelingslanden de solide groeipercentages, behaald in een groot deel van het voorbije decennium, handhaven
en als tegelijk rekening wordt gehouden met de omstandigheden waarin
extreme armoede gedijt: slechte hygiëne en gebrek aan opleiding waardoor mensen niet efficiënt werken, uitgeputte of beschadigde natuurlijke
hulpbronnen en corruptie, conflicten en slecht beleid dat overheidsmiddelen verspilt en privé investeringen ontmoedigt.

De landen in Subsaharaans Afrika
werden het zwaarst getroffen door de voedings- en financiële crisis.

DOELSTELLING 2:
BASISONDERWIJS VOOR IEDEREEN
In de ontwikkelingsgebieden is het netto inschrijvingspercentage van
kinderen van lagere schoolleeftijd gestegen van 82 tot 90% tussen
1999 en 2010. Een grondigere analyse van de cijfers toont echter aan
dat deze toename bijna volledig plaatsvond tussen 1999 en 2004. Uitgezonderd in Subsaharaans Afrika is meer dan 90% van de kinderen van schoolleeftijd ingeschreven in een basis- of secundaire
school. In vier ontwikkelingsgebieden (Noord-Afrika, Oost-Azië, LatijnsAmerika en de Caraïben en Zuidoost-Azië) gaat minstens 95% van de
kinderen van lagere schoolleeftijd naar school.

Op wereldwijd niveau werd de uitsluiting van meisjes uit het basisonderwijs teruggedrongen. Regionale verschillen tussen de geslachten
blijven echter afbreuk doen aan de inspanningen om basisonderwijs toegankelijk te maken voor iedereen. In Zuid-Azië, ZuidwestAzië en Noord-Afrika maken meisjes respectievelijk 55%, 65% en 79%
van het totaal aantal niet-schoolgaande kinderen uit. Op regionaal niveau hebben meisjes en jongens in alle gebieden vergelijkbare kansen
om het basisonderwijs af te maken, behalve in Subsaharaans Afrika en
West-Azië.

Meer dan de helft van de niet-schoolgaande kinderen
bevindt zich in Subsaharaans Afrika.
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DOELSTELLING 3:
GENDERGELIJKHEID EN DE ZELFSTANDIGHEID
VAN VROUWEN BEVORDEREN
In veel landen worden de verschillen tussen mannen en vrouwen
duidelijk vanaf de eerste schooldag. Driekwart van de landen die er
niet in slagen om gendergelijkheid te realiseren in het basisonderwijs,
schrijven meer jongens dan meisjes in, aan het begin van het schooljaar.
Zodra meisjes echter toegang krijgen tot het basisonderwijs presteren
ze in het algemeen beter dan jongens. In landen met een laag gemiddeld inkomen, zijn in het algemeen meer jongens ingeschreven
in het hoger onderwijs, terwijl in landen met een hoger gemiddeld
inkomen het omgekeerde vastgesteld wordt.
Bijna 20% van alle parlementsleden ter wereld zijn vrouwen. Dat
is een stijging met zowat 75% sinds 1995, toen vrouwen 11,3%

van de parlementszetels innamen op wereldniveau en een stijging met
44% ten opzichte van 2000. De noordse landen geven het goede voorbeeld. Andere regio’s en ontwikkelingslanden hebben quota’s ingevoerd.
De winnaar van de verkiezingen in Nicaragua, had 30% van de zetels
voorbehouden voor vrouwen. Ook in Subsaharaans Afrika is verbetering merkbaar. In Azië ging alleen Thailand erop vooruit. Aan de andere
kant van het spectrum vinden we Oceanië, West-Azië en Noord-Afrika.
Bij recente verkiezingen in Egypte is het percentage van vrouwelijke
parlementsleden spectaculair gedaald van 12,7% tot iets minder dan
2%, omdat in de verkiezingswet geen enkel efficiënt mechanisme was
opgenomen om zetels vlot toegankelijker te maken voor vrouwen.

De gelijke toegang tot tewerkstelling blijft
een verre droom voor vrouwen in bepaalde gebieden.

DOELSTELLING 4:
DE KINDERSTERFTE STERK TERUGDRINGEN
Sinds 1990 werd zeer grote vooruitgang geboekt om het sterftecijfer bij kinderen jonger dan 5 jaar terug te dringen. In de te ontwikkelen gebieden is het cijfer met 35% gedaald, van 97 sterfgevallen op 1.000 levende geboortes in 1999 tot 63 in 2010. Ondanks
de toename van de bevolking is het aantal sterfgevallen bij kinderen
jonger dan 5 jaar wereldwijd gedaald van meer dan 12 miljoen in
1990 tot 7,6 miljoen in 2010. Hoewel bepaalde ontwikkelingsgebieden beter presteren, doen de sterfgevallen van kinderen jonger dan
5 jaar in Subsaharaans Afrika en Zuid-Azië het wereldwijde totaal

hoger oplopen. De 6,2 miljoen kindersterftes in deze twee regio’s in
2010, stemden wereldwijd overeen met 82% van deze sterfgevallen.
Hoewel het sterftecijfer bij kinderen jonger dan 5 jaar, globaal
genomen daalt, gaat het aandeel van de sterfgevallen tijdens de
neonatale fase (eerste maanden na de geboorte) in stijgende lijn.
De toegang van moeders tot onderwijs is een overlevingsfactor
voor kinderen jonger dan 5 jaar. Ook een betere dekking van de
vaccins tegen mazelen redt levens, maar bepaalde regio’s hebben
op dit vlak geen vooruitgang geboekt sinds 2000.

Het kindersterftecijfer is met meer dan een derde gedaald,
maar de vooruitgang is nog te traag om het streefdoel te bereiken.
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DOELSTELLING 5:
DE GEZONDHEID VAN MOEDERS VERBETEREN
De moedersterfte is bijna met de helft gedaald sinds 1990, maar
de cijfers zijn nog ver verwijderd van de doelstelling voor 2015 die
een daling met drie vierde vooropstelt. Subsaharaans Afrika (56%)
en Zuid-Azië (29%) dragen 85% van de wereldwijde last in 2010, met
245.000 gevallen van moedersterfte. Dit zijn ook de twee gebieden
met de laagste dekking voor geboortes in aanwezigheid van geschoold

verzorgend personeel, minder dan de helft. De prenatale zorg voor
zwangere vrouwen neemt in alle ontwikkelingsgebieden toe.
Afrika vertoont de grootste intraregionale verschillen voor de dekking
van basisverzorging voor moeders, zoals prenatale zorg. Terwijl er in het
oosten en zuiden van Afrika in 2010 een zo goed als universele dekking
was, krijgt zowat een op de drie zwangere vrouwen in West-Afrika geen
bezoek om prenatale zorgen toe te dienen.

De sterke toename in het gebruik van voorbehoedsmiddelen
in de jaren 1990 heeft zich in de jaren 2000 niet voortgezet.

DOELSTELLING 6:
AIDS, MALARIA EN ANDERE ZIEKTEN BESTRIJDEN TEGEN 2015
Het aantal nieuwe gevallen van hiv-besmetting daalt in de sterkst
getroffen regio’s. Van de 33 landen waar het aantal nieuwe besmettingen gedaald is, liggen er 22 in Subsaharaans Afrika, de regio die het
zwaarst getroffen is door de aidsepidemie. In 2010 liepen 2,7 miljoen
mensen, onder wie 390.000 kinderen, een nieuwe besmetting op. Dat
is 21% minder dan tijdens het hoogtepunt in 1997 en 15% minder dan
in 2001. Eind 2010 kregen 6,5 miljoen mensen in de ontwikkelingsgebieden een antivirale behandeling tegen hiv of aids. Hoewel dat ruim 1,4
miljoen mensen meer zijn dan in december 2009, de grootste jaarlijkse
stijging ooit, is de deadline van een universele toegang in 2010 nog
lang niet bereikt.

In de strijd tegen malaria slapen nu veel meer kinderen onder muggennetten die behandeld zijn met insecticiden in Subsaharaans
Afrika dankzij toegenomen financiële hulp. De internationale financiering lijkt in 2011 echter het hoogtepunt van 1,9 miljard dollar bereikt
te hebben en dat ligt nog ver onder de 5 à 6 miljard dollar die nodig is
voor een universele toegang tot malariapreventie en controlemaatregelen.
In 2011 werd wereldwijd bij 8,8 miljoen mensen een nieuwe diagnose
van tuberculose gesteld en 1,1 miljoen lijdt ook aan hiv. Op mondiaal
vlak zijn de aantallen van besmetting gedaald, na een record van 141
op 100.000 personen in 2002.

Jongeren weten nog altijd niet precies hoe hiv wordt overgedragen en ook het gebruik
van voorbehoedsmiddelen is niet duidelijk.
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DOELSTELLING 7:
ZORGEN VOOR EEN DUURZAAM MILIEU
Er gingen minder bomen verloren als gevolg van een beperktere ontbossing, de aanplanting van nieuwe bomen en de natuurlijke uitbreiding van
de bestaande bossen. Als gevolg daarvan is het nettoverlies aan bosgebied in de voorbije twintig jaar wereldwijd gedaald, van - 8,3 miljoen
hectare per jaar in de jaren 90 tot - 5,2 miljoen hectare per jaar in het
voorbije decennium.
In 2012 vierden we de 25e verjaardag van het Montrealprotocol over
stoffen die de ozonlaag aantasten en hebben we meerdere redenen om
te feesten. Zo is het gebruik van stoffen die de ozonlaag aantasten
met meer dan 98% gedaald. Omdat de meeste van deze stoffen ook
broeikasgassen zijn, heeft het Montrealprotocol ook een aanzienlijke

bijdrage geleverd aan de bescherming van het wereldwijde klimaatsysteem.
Op het niveau van de biodiversiteit is de bescherming van de natuurgebieden tussen 1999 en 2010 verdubbeld in 59 van de 228 landen die
over gegevens beschikken.
De bescherming van de watergebieden is verdubbeld in 86 van de 172
landen die over gegevens beschikken. Ondanks alles werd een stijging
met minder dan 1% of helemaal geen stijging vastgesteld in het systeem van beschermde natuurgebieden in 54 landen en in het systeem
van beschermde watergebieden in 35 landen.

De wereld heeft de MDG inzake drinkwater 5 jaar voor de deadline bereikt.

DOELSTELLING 8:
EEN WERELDPARTNERSCHAP VOOR ONTWIKKELING
De basisontwikkelingshulp daalde in reële cijfers voor het eerst in
meer dan een decennium, omdat de donorlanden geconfronteerd
worden met fiscale verplichtingen. De schuldkwijtschelding en de
humanitaire hulp buiten beschouwing gelaten, is de bilaterale hulp aan
de ontwikkelingsprogramma’s en -projecten in 2011 met 4,5% gedaald
in reële cijfers. De netto-uitbetalingen van de hulp stegen tot 133,5
miljard dollar of 0,31% van het samengevoegd nationaal inkomen van
de ontwikkelde landen.

De minder ontwikkelde landen krijgen een echte voorkeursbehandeling in de handelsbetrekkingen met de rijkere landen. Maar de
daling van de douanetarieven in 2010 op producten die geëxporteerd
werden door ontwikkelingslanden en minder ontwikkelde landen, was
alleen voor de landbouwproducten van belang.
De dalende trend van de schuldcoëfficiënt, onderbroken in 2009,
zet zich voort, want in 2010 zijn de inkomsten uit export van de ontwikkelingslanden met 23,4% gestegen en de totale overheidsschuld is stabiel gebleven. Zo gaat de gemiddelde verhouding van de overheidsschuld
ten opzichte van de export op langere termijn opnieuw in dalende lijn.

Bijna twee derde van de internetgebruikers in de wereld bevindt zich nu in de
ontwikkelingsgebieden, hoewel het gebruik achterblijft in Afrika.
1

Bron: Verslag 2012 van de Verenigde Naties over de Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen:
www.undp.org/content/dam/undp/library/MDG/french/MDG%20Report%202012%20-%20Complete%20French.pdf
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B. De Belgische bijdrage aan MDG 6, 7 en 8

1. MDG 6: de strijd tegen aids, transversaal thema
van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking1
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking verkiest sinds enkele jaren de strijd tegen malaria, tuberculose of hiv te integreren
in de ondersteuning van de gezondheidszorg.
De strijd tegen hiv wordt nu ook beschouwd als een transversaal thema in het ontwikkelingsbeleid van de partnerlanden.
In de partnerlanden van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking blijft hiv
(human immunodefiency virus, dat het acquired immune deficiency syndrome of aids veroorzaakt), zwaar doorwegen op sociaal en economisch
vlak.
De strijd tegen aids is dan ook een van de prioriteiten van de gezondheidsprogramma’s van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Maar de
strijd tegen hiv wordt niet alleen op medisch vlak geleverd: de strijd wordt
ook gevoerd via de ondersteuning van onderwijs, landbouw en landelijke
ontwikkeling en door infrastructuurprogramma’s, vooral in de partnerlanden die getroffen zijn door een hiv-epidemie.
De aandacht gaat vooral naar de “risicogroepen”: jonge volwassenen die
vaak moeilijk toegang hebben tot correcte informatie over seksuele gezondheid en “mobiele” bevolkingsgroepen, namelijk handelaars, vracht-

wagenchauffeurs, seizoenarbeiders, wegenwerkers, arbeiders in de bouwsector, alsook geüniformeerden (leger en politie).
De nationale prioriteiten van de partnerlanden en de multisectorale aanpak
die ze voorstellen, vormen de basis van het beleid van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking in de strijd tegen hiv. Op basis van de doelstellingen
van de interventies gaat de Belgische Ontwikkelingssamenwerking samen
met het partnerland en alle betrokken partijen na hoe de steun het best
verleend kan worden. Deze methode heeft enkele successen opgeleverd:
de Belgische Ontwikkelingssamenwerking haalt de achterstand
op vlak van de geïntegreerde strijd tegen hiv snel in qua interventies; in 2012 kreeg deze integratie extra aandacht in de programma’s met
Burundi, Oeganda en DR Congo.

De strijd tegen het hiv-virus in de partnerlanden wordt gevoerd via de gezondheidsprogramma’s,
maar ook via de ondersteuning van het onderwijs, de landbouw en de infrastructurele opbouw.

BURUNDI

OEGANDA

Informatie, opleiding en preventie zijn de pijlers van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking in de strijd tegen hiv in Burundi. Dit land werd gekozen als test voor de integratie van de strijd tegen hiv in de diverse sectoren
waarin de bilaterale samenwerking actief is. In oktober 2012 werd voor
de vertegenwoordigers van de verschillende programma’s in Bujumbura
een workshop over hiv georganiseerd. Hier werden de eerste stappen gezet in de opstelling van specifieke sectorale actieplannen tegen hiv voor
landbouw, onderwijs, gezondheid, justitie en wegenbouw. De inspanningen
van de diverse interventies worden zo veel mogelijk gebundeld. De eerste
resultaten van deze benadering worden in de loop van 2013 zichtbaar.

Bij de lancering van het nieuwe programma ter ondersteuning van de instellingen, gespecialiseerd in de opleiding van leerkrachten van het secundair onderwijs en scholen verpleegkunde, werd in overleg met de directies,
het onderwijzend en niet-onderwijzend personeel, maar ook de leerlingen,
beslist om een specifiek hiv-beleid uit te werken in de beroepsomgeving
en zo een veilige leeromgeving te creëren. Sommigen instellingen hopen
ter zake centers of excellence te worden met de steun van de Belgische
Ontwikkelingssamenwerking.

1

1

Percentage van het gezondheidsbudget besteed aan de strijd tegen hiv/aids: 2,7% in 10 partnerlanden
Percentage van het gezondheidsbudget besteed aan de strijd tegen tuberculose: 9,2% in 10 partnerlanden
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DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO

ALGERIJE EN TANZANIA

In de loop van 2012 heeft de Belgische bilaterale samenwerking veel geïnvesteerd in de uitwerking van nieuwe programma’s in DR Congo in de
sectoren gezondheid, onderwijs, wegenbouw en landelijke ontwikkeling. In
Katanga, Kisangani en in het oosten van Kasaï komt hiv het vaakst voor en
deze regio’s krijgen dan ook extra aandacht.

In 2012 zijn de laatste twee projecten van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking afgerond die specifiek rond hiv draaien, respectievelijk in
Algerije en Tanzania.

De preventie van hiv is een belangrijk punt in alle programma’s waarin
ook de gendergelijkheid voldoende aan bod dient te komen. De precieze
modaliteiten van de invoering van het hiv-luik worden vastgelegd in de loop
van 2013, zodra de programma’s effectief van start gaan.
In het kader van de derde fase van het hulpprogramma van het Departement Studie en Planning van het ministerie van Volksgezondheid, werd
beslist om te werken rond de invoering van een beleid voor hiv-beheer op
de werkplek dat als model zou moeten dienen.

Het project Tamanrasset, in het zuiden van Algerije, richtte zich op de preventie en behandeling van hiv en aids in de ruimere context van een betere
seksuele en reproductieve gezondheid van vrouwen en jonge volwassenen.
Een onafhankelijke studie over de impact van het hiv-project in Tanzania
heeft aangetoond dat het probleem globaler aangepakt moet worden door
niet alleen de nadruk te leggen op de informatie en de kennis, maar ook op
de betrokkenheid van de gemeenschap, de opbouw van het zelfvertrouwen
van de leerkrachten en leerlingen en op een creatieve benadering waarbij
de deelname van de leerlingen centraal staat.

©©DGD/Reinout Van Vaerenbergh

De partners van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking in de strijd tegen aids, malaria en tuberculose.
De Belgische ontwikkelingshulp ondersteunt ook niet-gouvernementele actoren die actief zijn in de strijd tegen malaria, tuberculose en
aids: AZV (artsen zonder vakantie), CAP SANTE, MEMISA, CEMUBAC,
MEDECINS DU MONDE, ITG / IMT, MSF
Via een bijdrage aan de algemene middelen verleent de Belgische
Ontwikkelingssamenwerking ook steun aan de diverse multilaterale
organisaties die een rol spelen in de strijd tegen deze ziektes: de
WGO, het UNDP, het UNFPA, UNICEF, UNAIDS en het Wereldfonds voor
de bestrijding van aids, tuberculose en malaria.
Er werd 21 miljoen euro gestort aan het Wereldfonds, de vrijwillige
bijdrage aan UNAIDS in 2012 kon niet gestort worden wegens overheidsmaatregelen. Dit zal deels ingehaald worden door de bijdrage
begin 2013 over te maken.
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2. MDG 7: zorgen voor een duurzaam milieu

DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO
In de DRC wordt de bescherming van het leefmilieu en het
prachtige patrimonium aan biodiversiteit dat de ecosystemen
van dit land herbergen, bedreigd door de fragiliteit van de staat,
de conflicten en de armoede, die de bevolking ertoe dwingen
om de natuurrijkdommen van het woud uit te putten.
België ondersteunt sinds jaren de activiteiten rond het duurzame beheer van het bosbestand in DR Congo. In Kisangani, in de
provincie Orientale, in het hart van het immense tropisch regenwoud van Congo, hebben niet-gouvernementele actoren ambitieuze acties opgezet rond documentatie, behoud en opleiding,
gefinancierd door DGD en het federaal wetenschapsbeleid.
DGD steunt diverse initiatieven in DR Congo om de biodiversiteit
te beschermen, maar ook in kaart te brengen. Vier initiatieven,
gefinancierd door DGD en het federaal wetenschapsbeleid, werden in dit domein genomen door niet-gouvernementele actoren
en concentreren zich rond Kisangani, in de provincie Orientale
in DR Congo. Deze streek, in het hart van het uitgestrekt Congolees tropisch regenwoud, wordt ook “Cuvette centrale” genoemd.

1. Bouw van een Centre de surveillance de la
biodiversité (CSB) in Kisangani
Na het succes van de internationale wetenschappelijke expeditie over de
biodiversiteit van de Congo-rivier in 2010, werd de tweede fase van het
project “Boyekoli Ebale Congo 2010” opgestart met de bouw van het Centre de surveillance de la biodiversité (CSB) in Kisangani.
Dit project werd toevertrouwd aan het Consortium Congo 2010. Dit consortium, gecoördineerd door het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika,
omvat ook de Universiteit van Kisangani (UNIKIS), het Koninklijk Instituut
voor Natuurwetenschappen en de Nationale Plantentuin van België.
CSB wil een kenniscentrum worden voor het behoud en de bescherming
van de natuur in de Congolese bossen.
Het imposante gebouw was klaar in 2012 en strekt zich uit over een oppervlakte van 2400 m² op de campus van de Faculteit Wetenschappen aan
de UNIKIS. In 2012 werd ook een eerste opzet gemaakt van het strategisch
plan 2012-2017 over de ontwikkeling van het Centrum.

2. Partnerschap tussen de Vlaamse universiteiten
en hogescholen en de universiteit van Kisangani
VLIR-UOS (Vlaamse Interuniversitaire Raad – Universitaire Ontwikkelingssamenwerking) heeft UNIKIS gekozen als een van de drie partners voor een
institutionele universitaire samenwerking (IUS) in de DRC. Het institutioneel
samenwerkingsprogramma met UNIKIS is opgebouwd rond het centraal
thema van duurzaam beheer van de natuurlijke hulpbronnen en sluit aan
bij de prioriteiten van de partner, het DCSRP en MDG 7. Aan Belgische zijde
wordt het programma gecoördineerd door de Universiteit van Hasselt en
krijgt aanzienlijke bijdragen van andere instellingen, zoals de Universiteit van
Antwerpen, de hogeschool Gent, de KU Leuven, de Universiteit van Gent, de
Nationale Plantentuin, het KMMA en het KBIN. Aan Congolese kant gaat het
om de Faculteiten Wetenschappen en de Landbouwfaculteit van de UNIKIS.
Het IUS-programma omvat drie projecten. Twee projecten hebben een wetenschappelijke inslag (‘Bijdrage van de duurzame landbouw aan de voedselzekerheid in het noordwestelijk bekken van de Congo’ en ‘Bijdrage van
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de biodiversiteit aan de opleiding en voedselzekerheid in het noordwestelijk
bekken van de Congo’), terwijl het derde project (‘Opbouw van de institutionele capaciteiten van UNIKIS’) gericht is op de institutionele versterking van
de partner door het personeel te informeren en op te leiden.
Buiten het IUS-programma financiert VLIR-UOS andere wetenschappelijke
projecten aan UNIKIS rond diverse thema’s (bosbouw, pedagogie, psychosociale begeleiding van jonge oorlogsslachtoffers…). Omdat UNIKIS een
van de 7 structurele partners van VLIR-UOS in de DRC is, is de universiteit
ook betrokken bij de transversale programma’s van VLIR-UOS (UniversiTIC,
Kwaliteitswaarborg en Academisch Engels). VLIR-UOS legt ook verbanden
tussen de verschillende programma’s en met projecten gefinancierd door
andere partners.

3. Herbarium INERA
In Yangambi, in het midden van het tropisch regenwoud van DR Congo
ligt INERA (Institut National pour l’Etude et la Recherche Agronomique),
bekend als het grootste centrum voor landbouwstudies van het land. Het
unieke patrimonium van het herbarium, van onschatbare wetenschappelijke waarde, bleef op wonderbaarlijke wijze gespaard tijdens de gewapende
conflicten. Het herbarium INERA verzamelt bijna 150.000 exemplaren van
gedroogde en geïnventariseerde planten en in totaal 6.500 plantensoorten – ongeveer 65% van de bekende flora in DR Congo. De xylotheek telt
ongeveer 1.250 houtmonsters.
Sinds 2008 werkt de Nationale Plantentuin van België samen met INERA
om de banden tussen het herbarium en de buitenwereld aan te halen via
een project gefinancierd door de Europese Commissie.
De gebouwen werden behouden en de collecties van het herbarium onlangs gerenoveerd. In 2009 werd het herbarium chemisch
behandeld en thermisch ontsmet om parasieten te doden. Er werd
wetenschappelijk materiaal (microscopen, verrekijkers) geleverd en een
hoge resolutiescanner geïnstalleerd in het kader van het Global Plant Initiative zodat de meest kostbare monsters van het herbarium digitaal bewaard
kunnen worden.

4. WWF
DGD verleende financiële steun aan het WWF bij de uitvoering van het
regionale project “Développement Modèle Participatif” (DMP). Dit project,
gelanceerd in 2010, streeft naar de ontwikkeling en toepassing van een
participatieve benadering voor duurzaam beheer van de bosgebieden door
alle lokale actoren om zo bij te dragen aan de verbetering van de levensomstandigheden van de lokale bevolking rond de biosfeerreservaten Luki
en Yangambi (DRC) en Dimonika (Congo-Brazzaville). Het natuurreservaat
van Yangambi, een van de drie door UNESCO beschermde reservaten in de
DRC, bestrijkt 250.000 ha.
Het DMP-project, dat 750.000 euro krijgt van de regionale ontwikkelingssamenwerking gespreid over drie jaar, omvat een luik institutionele ondersteuning van het stuurcomité waarin alle belanghebbenden zetelen. Er
wordt technische steun verleend om de grenzen van het reservaat uit te
tekenen en parkwachters op te leiden. Er wordt ook directe steun verleend aan de bevolking via de lokale beheerscomité’s die een “benadering
proefboerderij – geïntegreerd systeem” hanteren op gemeenschaps- en
individueel niveau.
Het WWF wil ook zoeken naar mogelijke synergieën met de projecten die
BTC voert in Yangambi op het vlak van landbouw.

ECUADOR

Droogtoiletten

In Ecuador heeft een groot deel van de bevolking geen toegang tot drinkwater en moet dus leven in erbarmelijke omstandigheden. De ngo PROTOS stelt alles in het werk om het
blauwe goud voor iedereen toegankelijk te maken in de provincie Esmeraldas, in het noordwesten van het land. Begeleid
bezoek aan vijf projecten.

Op de weg naar Zapallo is een groep vrouwen de was aan het doen in de
rivier. De Ecuadoraanse regering kreeg fondsen van de Verenigde Naties
om tegen 2013 een drinkwaterinstallatie te plaatsen in het dorp. Eerder
dit jaar lanceerde PROTOS een proefproject rond ecologische toiletten.
“We wisten negen families te overtuigen om droge toiletten te gebruiken,”
zegt Piedad. “Dit is een veel hygiënischer alternatief voor de klassieke wc
omdat je geen water nodig hebt om door te spoelen. Je moet dus ook
geen afvalwater afvoeren. De urine en uitwerpselen worden opgevangen
in aparte ondergrondse compartimenten.” Er wordt droog materiaal (gras,
aarde, bladeren) over de uitwerpselen gestrooid tegen de geur en insecten.
“De gedroogde en gedesinfecteerde uitwerpselen worden later gebruikt
als meststof voor de moestuin,” zegt Piedad nog. Als dit experiment bij
de dorpsbewoners het verhoopte succes oplevert, zal PROTOS meer investeren in droge toiletten. Als het proefproject mislukt, zullen klassieke
doorspoeltoiletten geplaatst worden.

Water voor iedereen
San Vicente, een dorpje van 43 families, ligt verscholen te midden van
welig groeiende mangobomen, cacaobomen en kleurrijke bloemen. De ngo
PROTOS heeft proper drinkwater naar dit afgelegen dorp gebracht. “Het
water wordt uit de rivier gepompt en dan gezuiverd. Daarna stroomt het
naar een bassin hogerop in het dorp, voldoende hoog om alle huizen van
stromend water te voorzien, legt de voorzitter van het dorp, El presidente,
uit. “De mensen hier betalen gewoonlijk niet voor de toegang tot drinkwater, omdat dit in hun ogen een elementair recht is”, zegt Piedad, een
medewerkster van PROTOS. Het heeft de ngo heel wat moeite gekost om
de inwoners uit te leggen dat ze niet betalen voor het water, maar voor de
waterverdeling. Voor de tussenkomst van de ngo “hadden de inwoners
een oude drinkwaterinstallatie die het opgepompte water zelfs niet meer
zuiverde. Het rivierwater werd voor van alles en nog wat gebruikt en was
heel vuil. Geen wonder dus dat de inwoners regelmatig ziektes opliepen,”
zegt Piedad.

Hygiëne
Volgende bestemming: Sandoval. Hier bezoeken we een schooltje met 48
leerlingen en twee leraars. In de school werden drie toiletten, een douche
en een gootsteen voorzien, gevoed door water uit de rivier. Het drinkwater
komt uit bidons. “Het was niet eenvoudig om kinderen te leren hoe belangrijk hygiëne is,”, zegt een medewerker van de school. “Vaak hebben
ze thuis geen toilet (ze doen hun behoefte buiten) en ze hebben zeker niet
de gewoonte om hun handen te wassen voor ze weer aan het werk gaan.”

Badkamers
In Chontaduro beschikken enkele huizen in het dorp over een douche en
een eigen toilet. Het is een zeer eenvoudige badkamer, maar wel mooi
ingericht. Een van de huizen heeft zelfs een wasmachine, een zeldzaam
toestel in deze gehuchten waar de bewoners vaak geen toegang hebben
tot elektriciteit. In het hele dorp werden 43 sanitaire installaties geplaatst.

Dompelpomp
Het laatste bezoek van de dag: een drinkwaterinstallatie in het dorp Chumundé. De installatie is alleen via de rivier bereikbaar met een kano. De
dompelpomp werd bevestigd aan een drijvende structuur. Deze oplossing
werd gekozen omdat het rivierpeil tien meter hoger is in het regenseizoen
dan in het droge seizoen. De dompelpomp pompt het rivierwater naar de
hoger gelegen installatie, waar het water chemisch behandeld en gefilterd
wordt. De installatie werd gebouwd in samenwerking met de bewoners.
Om te besparen, werkt het systeem niet 24 uur per dag. De gemeenschap is als enige verantwoordelijk om het systeem te exploiteren en te
onderhouden.

VAN TOEGANG TOT WATER
EN SANITAIRE VOORZIENINGEN EEN MENSENRECHT MAKEN
De Verenigde Naties riepen 2013 uit tot internationaal jaar van de samenwerking
op het vlak van water. Zo wil de VN duidelijk maken hoe belangrijk de internationale
samenwerking is. De voorbeelden van goed waterbeheer en succesvolle coöperatie
worden belicht. Er gaat extra aandacht uit naar het gepaste beheer van water, de
financiële samenwerking en de opstelling van nationale en internationale wettelijke
kaders om te kunnen samenwerken rond water.
Via zijn burgers heeft ook Europa aandacht voor de waterproblematiek. Op 10 december 2012 – de dag van de rechten van de mens – ondertekenden de besturen
van tien grote Europese steden het allereerste Europese burgerinitiatief om het
recht op water en sanitaire voorzieningen op te nemen in de Europese wetgeving.

©©IRIN / E. Parsons
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3. MDG 8: een wereldpartnerschap voor ontwikkeling

Geneesmiddelen toegankelijk maken in landen met
een beperkt inkomen
Het recht op gezondheid blijft een pijler van de Belgische
Ontwikkelingssamenwerking. Dit recht komt onder meer tot
uiting in de inspanningen van België om de Millenniumdoelstellingen te verwezenlijken. Het gaat niet alleen om de drie
Doelstellingen die direct verband houden met gezondheid
(MDG 4, 5 en 6), maar ook om de Doelstellingen die hier indirect mee samenhangen, zoals voedselzekerheid (MDG 1) en
watervoorziening (MDG 7). Anderzijds is een van de streefdoelen van Doelstelling 8 om, in samenwerking met de farmaceutische sector, essentiële geneesmiddelen beschikbaar en
betaalbaar te maken in de ontwikkelingslanden.

rond ondermaatse/nagemaakte/verkeerd geëtiketteerde/vervalste medische producten.
Tot slot verleent België politieke steun aan het “Charter voor de kwaliteit
van geneesmiddelen, vaccins, diagnostische producten en klein medisch
materiaal”1, in 2008 opgesteld door het platform Be-cause Health en ondertekend door BTC, de Belgische ngo’s en academische instellingen.

Een groot deel van de bevolking in landen met een beperkt inkomen kan
vaak geen geneesmiddelen betalen. De geneesmiddelen zijn gewoonlijk
ook niet altijd beschikbaar in de openbare gezondheidscentra en de privésector rekent te hoge prijzen aan voor de gewone burger.
Om deze schaarste weg te werken, geeft België een algemene financiële bijdrage aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) om activiteiten rond de toegankelijkheid van essentiële kwaliteitsgeneesmiddelen te financieren. De WGO wil essentiële capaciteiten opbouwen en
een betere kwaliteitsopvolging garanderen voor meer dan 250 geneesmiddelen die in de ontwikkelingslanden gebruikt worden om miljoenen
patiënten met hiv/aids, tuberculose, malaria of behoeften inzake seksuele
en reproductieve gezondheid te behandelen. De WGO heeft ook mondiale
indicatoren opgesteld in verband met de beschikbaarheid, de prijzen en de
toegankelijkheid van de geneesmiddelen. Daarnaast verschaft deze instelling van de Verenigde Naties de informatie die farmaceutische laboratoria
nodig hebben om veilige en efficiënte essentiële kwaliteitsgeneesmiddelen
te produceren in de strijd tegen de belangrijkste problemen voor de volksgezondheid.
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking speelt ook een actieve rol
in de strijd tegen geneesmiddelen waarvan de kwaliteit niet gegarandeerd is en die zelfs schadelijk kunnen zijn. Een grote meerderheid
van de bevolking in landen met een beperkt inkomen, loopt immers het
risico om farmaceutische producten van slechte kwaliteit te verkrijgen of
te kopen die een heel negatief effect kunnen hebben op de gezondheid.
Als pionier in dit domein financiert België het innovatieve project QUAMED,
dat wil helpen om kwaliteitsgeneesmiddelen beter toegankelijk te maken
door de actoren die in het Noorden en Zuiden betrokken zijn bij de farmaceutische bevoorrading te sensibiliseren en door de systemen van kwaliteitswaarborg en bevoorradingsprocedures van zijn partners te verbeteren.
Op internationaal niveau droeg DGD bij aan de voorbereiding van het Belgisch standpunt toen de WGO in 2012 een nieuw systeem ter beschikking
stelde van de Lidstaten met het oog op een internationale samenwerking
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Een grote meerderheid van de
bevolking in landen met een
beperkt inkomen loopt het risico
om farmaceutische producten van
slechte kwaliteit te krijgen of te
kopen, wat een heel negatief effect
kan hebben op de gezondheid.
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De schuldverlichting van de landen in het Zuiden,
een uitdaging voor het wereldpartnerschap voor
ontwikkeling
Een schone lei… en dan? De Dienst Bijzondere Evaluatie van de Internationale Samenwerking (DBE) organiseerde op 26 september 2012 een
internationale conferentie om de resultaten te bespreken van drie evaluaties over schuldverlichting in Afrika. Op die manier konden te hoge schuldenlasten aangezuiverd of verlicht worden. Maar de landen in het zuiden
hebben zo veel investeringen nodig dat er een nieuwe spiraal van schuldvorming dreigt te ontstaan.

Een werk van lange adem
De ontwikkelingslanden gaan al 35 jaar gebukt onder het gewicht
van een openbare schuld waardoor ze geen diensten aan de bevolking kunnen financieren. Een beter beheer van deze schuld is een
van de elementen waartoe de Staten zich verbinden om een wereldpartnerschap voor ontwikkeling af te sluiten.

Op internationaal niveau worden diverse processen opgestart om de betrokken staten te helpen zoeken naar een schuld die “draaglijk” is op lange
termijn via het initiatief Heavily Indebted Poor Countries en het initiatief om
de multilaterale schuld te verlichten.
De Dienst Bijzondere Evaluatie van de Internationale Samenwerking (DBE)
is, samen met de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) van het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken, nagegaan
welke gevolgen de schuldverminderingen hadden.
Afgezien van de kwantitatieve aspecten (globale bedragen van de schuldverlichtingen en/of andere gespreide betalingen), stelt zich de vraag hoe
de interventielogica die de basis vormt van het schuldverlichtingsprincipe
standhoudt? Werken deze processen de ontwikkeling al dan niet in de
hand?
We gaan ervan uit dat een schuldverlichting in principe dit schema volgt:

Schuldverlichting
3 mogelijke actiekanalen
Stock effect, verlaging van het bedrag van de
schuld zelf




Flow effect, aanpassing van de interesten en
terugbetalingen



Verbetering van de solvabiliteit van het
begunstigde land

Vrijmaking van financiële/liquide middelen

Toename van de investeringen (privé, buitenlands of lokaal)

Mogelijke overheidsuitgaven

Voorwaarden, de vereisten verbonden aan
de toekenning van een schuldverlichting



Verbetering van governance
opvolging van de uitgaven ten gunste van
de armen



Economische groei en/of verlaging van de armoede
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Uit de analyse van de casestudy’s (Kameroen, Nigeria en de Democratische
Republiek Congo) blijkt dat schuldverlichtingen in het verleden zeker geleid
hebben tot een verbetering van de solvabiliteit van de betrokken landen,
maar dat de concrete impact op de ontwikkeling minder duidelijk is. De

toekenningsvoorwaarden en de politieke wil spelen in elk geval een cruciale rol voor de reële effecten van deze verrichtingen. Een schuldverlichting
krijgen, betekent trouwens niet dat een land niet opnieuw in de spiraal van
schuldvorming kan terechtkomen.

Een Conferentie over de schuldverlichting van arme landen

De externe evaluatiedienst

Op de Conferentie in het Egmontpaleis in september 2012
waren sprekers aanwezig van internationale organisaties
(Wereldbank, Internationaal Monetair Fonds, Club van
Parijs, UNCTAD) en de civiele maatschappij (AFRODAD,
Erlassjahr, CNCD), maar ook vertegenwoordigers van de
geëvalueerde landen (Kameroen, Nigeria, Democratische
Republiek Congo).

Ter herinnering, de DBE, geleid door dhr. Dominique de Crombrugghe, Bijzondere Evaluator, is belast met de strategische
evaluatie van de activiteiten van de Belgische federale Staat die
erkend worden als officiële ontwikkelingshulp. Doelstellingen:
verslag uitbrengen over de inzet van de openbare fondsen, maar
ook lessen trekken om de efficiëntie van de Belgische ontwikkelingshulp te verbeteren.

Tijdens de debatten werden diverse facetten van de
schuldkwestie besproken: de uitdagingen van het concept
van houdbaarheid, de nood aan een internationaal charter
voor verantwoordelijke leningen, ondragelijke schuld, audits van de schuld …

http://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/Ontwikkelingssamenwerking/
Evaluatie
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