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Voorwoord

Ondanks de schuchtere aanzet tot een langverwacht herstel,
ging 2013 gebukt onder economische en financiële moeilijkheden die hun weerslag hadden op de Belgische ontwikkelingssamenwerking.

doelmatigheidsbeginselen integreert. Progressief, omdat het een visie op
de samenwerking belichaamt op basis van de mensenrechten en omdat
sociale rechtvaardigheid en de strijd tegen ongelijkheid een centrale rol
toebedeeld krijgen.

Maar juist in tijden van crisis is de officiële ontwikkelingshulp (ODA) onontbeerlijk. Zij is immers, in tegenstelling tot de volatiele geldstromen, het
meest voorspelbare hulpkanaal voor de arme landen en fragiele staten.
Deze landen worden bovendien ook het zwaarst getroffen door klimaatveranderingen. Ook hier speelt ODA een cruciale rol.

De nieuwe leidende beginselen van de wet werden geleidelijk toegepast
in de loop van 2013. Dit was voornamelijk het geval voor de beleidscoherentie voor ontwikkeling (BCO), die wordt gedefinieerd als de noodzaak van
collectieve interventies op nationaal, regionaal en mondiaal niveau die verder gaat dan de loutere ontwikkelingssamenwerking en die zich uitstrekt
tot andere kerngebieden zoals handel, financiën, klimaatverandering en
voedselzekerheid. Het Belgische mechanisme voor de beleidscoherentie
kreeg in 2013 groen licht van de Overheid en gaat nu de eindfase in. Dit
mechanisme bestaat uit een interministeriële conferentie van de BCO, een
interdepartementale Commissie die alle betrokken administraties verenigt
en een onafhankelijk adviesorgaan.

©©DGD

De economische crisis mag geen reden zijn om geen efficiënte ontwikkelingshulp te bieden. En het wetgevend kader moet deze verbintenis
weerspiegelen. Het is dan ook in deze geest dat de kaderwet inzake ontwikkelingssamenwerking werd gewijzigd en goedgekeurd in 2013. Voortaan weerspiegelt de wet een moderne en progressieve visie op de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Modern, omdat het de internationale

De eerstelijnsactoren moeten harmonisatie en synergieën nastreven om
versnippering te voorkomen, maar vooral ook om hun interventies doeltreffender te maken. Met dit in gedachten begon in 2012 de hervorming van
de financiering van de actoren van de niet-gouvernementele samenwerking (ANGS). Deze hervorming werd opgenomen in de nieuwe samenwerkingswet van 2013 en wordt in 2014 gefinaliseerd. Zij legt ook de basis
voor een meer diepgaande uitwisseling tussen de DGD en de organisaties
via de oprichting van Adviesraden binnen de DGD.
Twee andere wetten, die rechtstreeks verband houden met de ontwikkelingssamenwerking, werden ook gewijzigd in 2013: de wet op de Belgische
Technische Coöperatie (BTC) en de wet op de Belgische Investeringsmaatschappij voor de Ontwikkelingslanden (BIO). Deze aanpassingen beoogden
efficiëntere instellingen die gelijke tred houden met de modernisering van
de ontwikkelingssamenwerking.
In 2013 bleef Centraal-Afrika een centrale plaats bekleden in de programma’s voor ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp. België moet
de internationale gemeenschap blijven stimuleren tot betrokkenheid in de
Centraal-Afrikaanse regio.
Tot slot zijn de internationale ontwikkelingsactoren al een hele tijd in de
ban van het debat over wat er na 2015 moet komen. De Belgische samenwerking moet actief deelnemen aan dit fundamentele debat dat de ontwikkelingsagenda voor de komende decennia zal bepalen. In september 2013
heb ik tijdens de ministeriële week in New York de prioriteiten toegelicht
die de Belgische samenwerking in dit nieuwe kader wil zien opgenomen
worden. Die zijn: de strijd tegen ongelijkheid, zowel op economisch als op
sociaal vlak, en de sociale bescherming als essentieel element van duurzame menselijke ontwikkeling.
Pascal LABILLE
Minister van Ontwikkelingssamenwerking
en Humanitaire hulp
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DE 18 PARTNERLANDEN VAN DE
BELGISCHE GOUVERNEMENTELE
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

AZIË

18. Vietnam

18

Inleiding
Dit jaarrapport komt tegemoet aan de wettelijke verplichtingen om
jaarlijks op een coherente manier te rapporteren aan het federaal Par
lement over de resultaten en activiteiten van de Belgische Ontwikke
lingssamenwerking in het voorbije jaar. Het jaarverslag wil daarnaast
elkeen bereiken die begaan is met Ontwikkelingssamenwerking.
De klemtonen van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking in 2013
komen aan bod in deel I. Volgende hoofdstukken worden hierin be
licht: actuele stand van zaken, coherent beleid in samenhang met
ontwikkelingsdoelstellingen, thematische benaderingen en publieke
opinie bewust maken van en informeren over het thema ontwikkeling.

OOST-AFRIKA

10. Oeganda
11. Tanzania
12. Mozambique

In deel II wordt uitgebreid ingegaan op de Belgische Ontwikkelings
samenwerking op het terrein. De Belgische officiële ontwikkelingshulp
in de huidige budgettaire context, de geografische programma’s en de
humanitaire hulp worden hier voorgesteld.
Een actueel overzicht van de Millenniumdoelstellingen en meer be
paald een overzicht van de Belgische bijdragen in “de strijd tegen ar
moede en honger”
(MDG 1) en het streefdoel “basisonderwijs voor
iedereen” (MDG 2) worden uiteengezet in deel III.
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DEEL I:
De krachtlijnen van de Belgische
Ontwikkelingssamenwerking in 2013
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De activiteiten en de filosofie van de Belgische
Ontwikkelingssamenwerking vinden voortaan hun wettelijke
basis in de nieuwe wet die in 2013 werd aangenomen. Het
wettelijk kader wordt aangevuld met twee wetten betreffende
de Belgische Technische Coöperatie (BTC) en de Belgische
Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO)
en met een aantal koninklijke besluiten betreffende o.a. de
beleidscoherentie voor ontwikkeling, de problematiek van
gender en ontwikkelingssamenwerking, de Actoren van de
niet-gouvernementele Ontwikkelingssamenwerking (ANGS),
de regionale samenwerking, ... .
Dit nieuwe wettelijke kader beoogt een verhoogde
relevantie en doelmatigheid van de Belgische
Ontwikkelingssamenwerking om de algemene doelstelling van
duurzame menselijke ontwikkeling te realiseren.
Daarop heeft de zesde Staten-Generaal van de Belgische
Ontwikkelingssamenwerking op Belgisch niveau opgeroepen
tot een reflectie over de evolutie van de Millennium
Ontwikkelingsdoelstellingen na 2015.
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking heeft ook nieuwe
ontwikkelingsstrategieën ontwikkeld op het vlak van
onderwijs en de samenwerking met landen met een gemiddeld
inkomen. Daarnaast streeft zij haar doelstellingen inzake
transparantie en rekenschap verder na.

De nieuwe wet schetst een coherent kader voor
de Belgische Ontwikkelingssamenwerking voor de
komende jaren en heeft de duurzame menselijke
ontwikkeling als algemene doelstelling.
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A. Werkkader en stand van zaken van de hervorming
van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking
1. Een nieuw wettelijk kader voor nieuwe uitdagingen

Een nieuw wettelijk kader voor meer efficiëntie en
coherentie in de ontwikkelingssamenwerking

De nieuwe wet van 2013 schetst een coherent kader voor de Belgische Ontwikkelingssamenwerking voor de komende jaren en heeft
de duurzame menselijke ontwikkeling als algemene doelstelling.
Zij wordt aangevuld met twee nieuwe wetten betreffende de Belgische Technische Coöperatie (BTC) en de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO).
Er staan ook verschillende nieuwe koninklijke besluiten op het punt
goedgekeurd te worden.
Deze besluiten hebben betrekking op de organisatie van de humanitaire
hulp, de subsidiëring van niet-gouvernementele actoren, de erkenning en
de financiering van ANGS-koepels, de regionale partnerorganisaties van de
gouvernementele samenwerking en de bijzondere evaluator.

Sinds februari 2012 houdt de overheid en de Beleidscel van de minister en
vertegenwoordigers van de actoren van de niet-gouvernementele ontwikkelingssamenwerking (ANGS) overleg rond een nieuw financieringsregime
voor de activiteiten van de ANGS.
De hervorming van de bestaande regelgeving beoogt de volgende
doelstellingen:
1.

De financiering van de ANGS zoveel mogelijk harmoniseren. De
laatste jaren was de benadering van de administratieve, financiële en
inhoudelijke monitoring erg afhankelijk van de aard van de ANGS. De
hervorming van de Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking en
Humanitaire Hulp (DGD) in 2012 (met als resultaat de opsplitsing van
de Directie ‘civiele maatschappij’ in geografische diensten en meer
transdirectionele samenwerking) noopt tot een harmonisering van de
financiering en monitoring van de ANGS.

©©Shutterstock - Christian Knospe

Verder werden er twee nieuwe beheerscontracten opgesteld met de
twee uitvoerende agentschappen voor de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, BTC en BIO. Er wordt momenteel gewerkt aan een
enkel beheerscontract ter vervanging van de vier overeenkomsten
met BIO dat in 2014 ter ondertekening wordt voorgelegd.

Hervorming van de financiering van de
actoren van de niet-gouvernementele
ontwikkelingssamenwerking (ANGS)
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52
landen
2.

3.

Meer synergie en complementariteit zoeken tussen ANGS onderling en met andere nationale en internationale actoren die
in dezelfde landen actief zijn. Deze synergie en complementariteit
met de gouvernementele samenwerking zijn erg belangrijk. Maar ook
de prioriteiten van de landen in het Zuiden zelf moeten een centrale
rol krijgen.
Het opstellen van een erkenningsprocedure voor alle ANGS:
Deze procedure moet er enerzijds toe bijdragen dat alle ANGS op dezelfde manier en volgens dezelfde criteria worden geëvalueerd om in
aanmerking te komen voor de federale subsidiëring. Anderzijds moet
men via deze procedure nagaan of de leiding en organisatie van de
ANGS voldoende garanties biedt om een proces van ‘administratieve
vereenvoudiging’ mogelijk te maken volgens de principes van interne
controle en risicobeheer.

Samen met een aantal overgangsmaatregelen voor de periode 2014-2016
werd er een ontwerp van Koninklijk Besluit opgesteld dat voorziet in:
•
de lancering in 2014 van een nieuwe, integrale procedure voor
de erkenning van alle ANGS. (Deze procedure omvat een kwaliteitscontrole van de organisatie van de ANGS.)
•
de uitvoering van een gemeenschappelijke contextanalyse per
land door alle actoren die in de partnerlanden werken of dit van
plan zijn. Alle programma’s en projecten waarvoor een subsidieuitkering wordt aangevraagd, moeten vanaf 2017 rekening houden
met deze contextanalyse.
•
een grotere betrokkenheid van de federaties/koepels van ANGS
in de neerlegging van de projectfinanciering - de projecten mogen vanaf 2015 een looptijd van 3 tot 5 jaar hebben.
•
het bundelen van programma’s in een lijst met 52 landen wat de
programma’s betreft, en 23 landen wat de projecten betreft.
•
een administratieve vereenvoudiging gekoppeld aan een controle
op de organisatie van de ANGS en een harmonisering van alle ANGS.
Deze uitvoeringsbesluiten worden in de loop van de eerste maanden van
2014 ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.
Intussen mogen alle erkende ANGS programma’s en projecten blijven
indienen - op voorwaarde dat de uitvoeringsdatum niet later is dan 31
december 2016 - voor subsidie-uitkering binnen het wettelijke kader en
volgens de geldende kaderovereenkomsten.

BIO zal in 52 landen kunnen interveniëren,
met inbegrip van de categorie van landen
met een gemiddeld inkomen, hoge schijf,
waaronder verschillende partners van de
Belgische gouvernementele samenwerking.

BIO, een instrument ten dienste van de private
sector in ontwikkelingslanden

De Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) is
het belangrijkste ontwikkelingsfinancieringsinstrument van de Belgische
overheid dat zeer kleine, kleine en middelgrote bedrijven in ontwikkelingslanden steunt. Naar aanleiding van de hervorming van BIO in 2013 keurde
de Kamer van Volksvertegenwoordigers op 5 december de wijziging van de
wet van 3 november 2001 tot oprichting goed en werd de terugkoopprocedure door de Belgische Staat van de aandelen van de Belgische Investeringsmaatschappij in het maatschappelijk kapitaal voltooid.
Een breder mandaat:
De wet zorgt voor een betere opname van BIO in het federale apparaat voor
de ontwikkelingssamenwerking. Zij zorgt ervoor dat bedrijven die gevestigd zijn in Staten zonder of met een lage belasting of in niet-coöperatieve
rechtsgebieden niet in aanmerking kunnen komen voor financiering door
BIO. Zij verlegt de focus van de interventies van BIO naar de kmo’s en
ondernemingen in de sociale economie en breidt het mandaat uit naar
nieuwe sectoren en thema’s zoals basisdiensten aan de bevolking, energie
en de strijd tegen klimaatverandering. Zij reduceert de geografische reikwijdte van de interventies en neemt landen met een gemiddeld inkomen,
hoge schijf (Upper Middle Income Countries of UMIC’s), op in de lijst van
landen die in aanmerking kunnen komen. De wet van 2013 vereenvoudigt
het regelgevend kader door de vier bestaande overeenkomsten te vervangen door één allesomvattend beheerscontract.
http://www.BIO-invest.be/

Belgische humanitaire hulp

In 2013 vond overleg plaats met de belanghebbenden bij de herziening van het Koninklijk Besluit van 1996 met betrekking tot noodhulp
op korte termijn.
België draagt via haar begroting voor humanitaire hulp bij aan de
hulp aan bevolkingsgroepen in crisissituaties.
De Belgische aanpak sluit aan bij de geest van de Europese consensus
aangaande humanitaire hulp en de principes van Good Humanitarian Donorship, die tot doel hebben om slachtoffers van conflicten of natuurrampen in derde landen ter hulp te komen.
Deze hulp is bedoeld om levens te redden, lijden te verzachten en de
menselijke waardigheid te behouden en te beschermen tijdens en in
de nasleep van crisissituaties.
De Belgische staat verleent humanitaire hulp naargelang de behoeften en in overeenstemming met de principes van menselijkheid, onpartijdigheid, neutraliteit en onafhankelijkheid.
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2 . Hervorming en begrotingsrestricties

Het in 2012 opgestarte hervormingsproces van de Directiegeneraal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire hulp
(DGD) werd in 2013 voortgezet en begint nu tastbare resultaten op te leveren.
Net als in 2012 heeft de Belgische Ontwikkelingssamenwerking moeten werken binnen een algemene context van
strikte begrotingsdiscipline, met als gevolg dat sommige
programma’s en projecten de nadelige gevolgen hebben ondervonden van de vermindering van de toegekende middelen
voor overheidshulp. Het in 2013 aan Belgische overheidshulp
toegekende bedrag blijft onder de vooropgestelde 0,7% van
het bruto nationaal inkomen (BNI) waartoe België zich heeft
geëngageerd. Toch blijft België vastbesloten deze doelstelling
te halen.

1. Hervorming van de Directie-generaal voor
Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire hulp
(DGD)

Het hervormingsproces ging in 2012 van start en is nu op kruissnelheid. Er werden reeds een aantal concrete resultaten geboekt, zoals:
•
de rol en de werking van het strategisch comité;
•
de totstandkoming van een aantal formele en informele transversale
dynamieken;
•
het in kaart brengen van de beleidsdomeinen van de ontwikkelingssamenwerking als gevolg van de denkoefening van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;
•
de integratie van Europese dossiers (zoals de gezamenlijke programmatie) in de activiteiten van de geografische directie;
•
het omzetten van de strategie voor de landen met een gemiddeld
inkomen in de landenprogramma’s;
•
de centrale rol van de thematische directie.

2. Begroting voor ontwikkelingssamenwerking en
overheidshulp in 2013

©©B. Stefanov

In 2000 beloofde de Belgische overheid om tegen 2010 de VN-doelstelling te halen, namelijk dat alle industrielanden 0,7% van hun
jaarlijks bruto nationaal inkomen aan ontwikkelingssamenwerking
besteden.
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Na een sterke toename in de jaren 2008-2010 (0,62% van het bruto
nationaal inkomen in 2010, wat het hoogste percentage ooit is voor de
Belgische ontwikkelingshulp), is het percentage van het bruto nationaal
inkomen dat naar Belgische ontwikkelingshulp gaat, in vrije val. In
2011 was het nog 0,54%. In 2012 bedroeg het nog maar 0,48%.
In 2013 vertegenwoordigde Belgische overheidshulp ongeveer 0,45
% van het bruto nationaal inkomen, wat lager ligt dan het individuele
streefdoel van 0,51% dat vooropgesteld was voor de EU-leden.
De belangrijkste oorzaken van deze daling van het percentage van het
bruto nationaal inkomen dat aan ontwikkelingshulp wordt besteed, zijn de
bezuinigingen en het dalende aandeel van de schuldkwijtschelding van de
ontwikkelingslanden. De Ontwikkelingssamenwerking heeft net als alle andere departementen de gevolgen van de economische crisis en de begrotingsdoelstellingen van de EU ondervonden.
In 2013 werd de jaarlijkse begroting voor Ontwikkelingssamenwerking initieel vastgesteld op 1.377 miljoen EUR, als volgt verdeeld:
Betalingskredieten uit de initiële
begroting 2013
0. Programma's met betrekking
tot bestaansmiddelen
1. Landenprogramma's
2. 2. Initiatieven van de civiele
maatschappij
3. Multilaterale samenwerking
4. Programma's uit de private
sector
5. Humanitaire programma's
Totaal

In duizend EUR

In procent

3 539

0%

412 605
248 906

30 %
18 %

495 216
57 200

36 %
4%

159 650
1 377 116

12 %
100%

Hoe wordt de officiële Belgische
ontwikkelingshulp gefinancierd?
• door bijdragen voor de Ontwikkelingssamenwerking (wat
ongeveer 60% van de totale officiële ontwikkelingshulp ver
tegenwoordigt);
• door financiering via andere federale autoriteiten, waaron
der de Europese Commissie;
• door een deel van de opvangkosten van vluchtelingen en de
kosten voor opvang van studenten uit ontwikkelingslanden
die in België studeren;
• door bijdragen van gewesten, gemeenschappen, provincies
en gemeenten;
• door internationaal overeengekomen schuldkwijt
scheldingen.

Ontwikkelingssamenwerking werd echter na een eerste begrotings
- controle gevraagd om een extra bedrag van 26 miljoen EUR te besparen. Het leeuwendeel van dit bedrag werd gerecupereerd uit het saldo
van de operationele kosten van de Belgische Technische Coöperatie (BTC)
van 2012.
Na de tweede begrotingscontrole in juli laatstleden werden 95 miljoen EUR aan kredieten bevroren. Een deel van deze besparingen werd
op de “landen”-programma’s doorgevoerd .
Daarenboven werd er op 11 september 2013 een voorzichtig begrotingsbeleid goedgekeurd om de federale begroting voor 2013 in evenwicht te houden. De uitgaven werden teruggeschroefd tot enkel de uitgaven
die voortvloeien uit verbintenissen en onvermijdelijke uitgaven (personeel,
rechtshandhaving, regelgeving of internationale overeenkomsten, voortzetting van de dienst). De impact van deze maatregelen wordt geraamd
op zo’n 60 miljoen EUR.
Het gevolg is dat de resultaten van 2013 onder de verwachtingen
liggen die initieel vooropgesteld werden in de begroting van 2013:
1.175 miljoen EUR of 129 miljoen EUR meer dan in 2012 (1. 046 miljoen
EUR).
Betalingskrediet in 2013
In duizend EUR
In procent
0. Programma's met betrekking
1 882
0%
totbastaansmiddelen
1. Landenprogramma's
297 373
26%
2. Initiatieven van de ceviele
236 415
20%
maatschappij
3. Multilaterale samenwerking
483 379
41%
4. Programma's uit de privae
25 983
2%
sector
5. Humanitaire programma's
129 857
11%
Totaal
1 174 889
100%
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3. De Staten-Generaal van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking

De zesde editie van de Staten-Generaal van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking die in Brussel plaats vond in mei
laatstleden, heeft opgeroepen tot een proactieve reflectie
over een nieuwe ontwikkelingsagenda na het jaar 2015, het
eindjaar voor de huidige Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen.
De zesde Staten-Generaal van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking vond plaats op 7 mei in het Egmontpaleis en bracht beleidsmakers, institutionele actoren, vertegenwoordigers van het
maatschappelijk middenveld en academici samen, in aanwezigheid
van prinses Mathilde en Amina J. Mohammed, speciaal adviseur van de
secretaris-generaal van de Verenigde Naties.
Het centrale thema van deze Staten-Generaal van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking was een vernieuwde strategie voor ontwikkelingssamenwerking na het jaar 2015.
Het betrof een actueel thema, dat ook centraal stond in het speciale evenement van Verenigde Naties enkele maanden later, in september 2013.
Het werd immers tijd om een stand van zaken op te stellen van de inspanningen die reeds geleverd waren om de Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen (MDG) te bereiken en om na te denken over een vernieuwde
strategie vanaf 2015.

De zesde Staten-Generaal van de Belgische
Ontwikkelingssamenwerking boden een platform
voor kennisuitwisseling en dialoog en zetten
deelnemers aan om samen na te denken over de
ontwikkelingsagenda voor de komende jaren.
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Deze nieuwe strategie moet na goedkeuring de hoeksteen worden van het
ontwikkelingsbeleid en van de operationele interventies. Maar zij zal ook in
andere domeinen een centrale plaats bekleden.
De integratie van de verschillende aspecten van Rio +20 (inclusief klimaatverandering en biodiversiteit) in de ontwikkelingsagenda wordt een
enorme uitdaging, net als het vastleggen van het financieringsproces voor
ontwikkeling.
Het wordt geen sinecure om een globale consensus te vinden voor de
ontwikkelde landen, de opkomende landen én de ontwikkelingslanden.
De nieuwe ontwikkelingsstrategie moet een oplossing bieden die
armoedebestrijding verzoent met duurzame ontwikkeling. De Staten-Generaal hebben - samen met alle Belgische actoren - mee de
prioriteiten helpen bepalen die België wil zien opnemen, nl. de strijd
tegen ongelijkheid, de universele sociale bescherming en de Waardig Werk Agenda.
Parallel met dit debat hebben de Staten-Generaal een stand van zaken opgesteld van de beleidscoherentie voor ontwikkeling (BCO) op
Belgisch niveau. Dit heeft geleid tot de verantwoording van een Belgische mechanisme van beleidscoherentie voor ontwikkeling (BCO)
met het oog op een gewaarborgde BCO via een politiek engagement
op hoog niveau, een betere beleidscoördinatie en een onafhankelijktoezicht op de gemaakte voortgang. Er werd ook akte genomen
van de verschillende benaderingen van de gefedereerde entiteiten
wat betreft de BCO en van de gemeenschappelijke ambities van de
verschillende entiteiten op dit vlak.
De zesde Staten-Generaal van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking
werden voorbereid door de DGD en door vertegenwoordigers van de gefedereerde entiteiten, ngo’s, vakbonden en universiteiten. Hier werd een
platform voor kennisuitwisseling en dialoog aangeboden en werden
deelnemers aangezet om samen na te denken over de ontwikkelingsagenda voor de komende jaren.

4. Twee nieuwe samenwerkingsstrategieën:
één voor onderwijs en één voor landen met een gemiddeld inkomen

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking beschouwt onderwijs als een hoeksteen van het gelijke-kansenbeleid en de
sociale mobiliteit. Zij maakte een strategienota op met haar
prioriteiten op het vlak van onderwijs in ontwikkelingslanden
en de manier waarop zij de partnerstaten wil helpen om hun
onderwijssysteem op te zetten.
In de hedendaagse samenleving valt een deel van de kennisoverdracht,
sociale vaardigheden en levensvaardigheden buiten de reikwijdte van de
familie. Dit onderdeel behoort tot het collectieve deel van het onderwijs. De
sociaal - economische functies van de Staat zijn de inzet van middelen,
de herverdeling van rijkdom en het reguleren van het systeem. De Staat
is dan ook verplicht om dit collectieve onderwijsaspect op zich te nemen.
Het is de taak van de Staat om een reeks van beleidsmaatregelen,
strategieën, acties en middelen in te zetten die het onderwijssysteem vormen.
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking wil Staten helpen bij de ontplooiing van hun onderwijssystemen, om een holistische visie op de sector
aan te nemen en gedifferentieerde strategieën toe te passen in functie van
de context.
Daartoe heeft zij een strategienota voor het onderwijs in ontwikkelingslanden opgesteld, dat in mei 2013 werd goedgekeurd door de
minister van Ontwikkelingssamenwerking.

De drie prioriteiten van de strategie inzake
onderwijs zijn:
1. Focus op basisonderwijs en op technisch en beroepson
derwijs;
2. Focus op de landen met de grootste achterstand waar meer
dan 10% van de kinderen niet schoolgaand is en/of minder
dan 60% van de kinderen het basisonderwijs afmaken;
3. Een evenwicht trachten te bereiken tussen:
de toegang, met name het beheer van het overgangs
percentage op basis van competenties;
gelijkheid in termen van toegang, behoud en slaagkansen;
kwaliteit van het onderwijs en relevantie van de leerstof.

©©DGD M.Laplasse

De partnerlanden ondersteunen in hun
onderwijsmissie
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De Belgische Ontwikkelingssamenwerking zal
de partnerstaten bijstaan bij de implementatie
van een reeks beleidsmaatregelen, strategieën,
acties en middelen die deel uitmaken van het
onderwijssysteem.

De drie krachtlijnen van de strategie inzake
onderwijs zijn:

De landen met een gemiddeld inkomen helpen
om nieuwe uitdagingen aan te gaan

2. De vaardigheden van de partners vergroten wat betreft het
beheer en de sturing van hun onderwijsstelsels, zodat zij
hun beleid en strategieën inzake onderwijs weten te be
heersen;

Landen met een gemiddeld inkomen of Middle Income Countries (MIC) hebben een hogere graad van menselijke ontwikkeling. Deze landen beschikken over meer financiële en
menselijke armslag, waardoor ze beter uitdagingen op vlak
van ontwikkeling kunnen aangaan. Maar hun behoeften op
sociaaleconomisch, politiek en ecologisch vlak, en de sociale
en regionale ongelijkheden zijn daarom niet minder groot.

3. Minder verspilling en een betere afstemming van de mid
delen met als uitgangspunt de doelmatigheid van de hulp:
afstemming tussen de nationale beleidsmaatregelen en
procedures; harmonisatie tussen de donoren, de Belgische
actoren en de lokale partners en belanghebbenden; weder
zijdse verantwoording; beleidsdialoog en sectorale begro
tingssteun.

De MIC’s staan nog altijd voor grote uitdagingen. De problemen op gebied
van ontwikkeling zijn grotendeels toe te schrijven aan een ongelijke sociale
verdeling van de vruchten van de groei, aan instellingen en een overheidsbeleid die onvoldoende inclusief zijn en aan een gebrek aan sociale cohesie. Dit alles noopt tot een herziening van het samenwerkingsmodel en tot
een nieuw, meer inclusief partnerschap.

1. De politieke wil van de partnerlanden en donoren onders
teunen en versterken om voldoende financiële middelen vrij
te maken voor de onderwijssector;

Strategische keuzes van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking
Begin 2013 keurde de minister van Ontwikkelingssamenwerking de strategienota goed over de Belgische Ontwikkelingssamenwerking in landen met
een gemiddeld inkomen (Middle Income Countries – MIC).
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking wil de levensomstandigheden
verbeteren van degenen die niet kunnen genieten van de vruchten van de
vooruitgang in de MIC’s. In het licht daarvan tracht zij het institutionele,
financiële en menselijke potentieel ter plaatse te ontplooien als hefboom voor ontwikkeling.
De prioritaire samenwerkingsgebieden in de landen met een
gemiddeld inkomen zijn:
•
de herverdeling van de welvaart via sociale bescherming en fiscaliteit;
•
de politieke en sociale emancipatie van achtergestelde, kwetsbare
en uitgesloten burgers;
•
een inclusievere en duurzamere groei;
•
het klimaat en het leefmilieu.

België wil in de samenwerking met landen met
een gemiddeld inkomen verder gaan dan de
relatie donor-begunstigde en relaties bevorderen
op basis van gelijkwaardige en wederzijds
voordelige partnerschappen. De Belgische
Ontwikkelingssamenwerking zal geleidelijk aan
afstappen van de financiële ondersteuning en
dienstverlening en zich richten op de overdracht van
kennis, technologie en knowhow.
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Nieuwe samenwerkingsvormen met landen met een gemiddeld
inkomen:
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking zal geleidelijk aan afstappen van de financiële ondersteuning en dienstverlening en zich
eerder richten op de overdracht van kennis, technologie en knowhow, om op die manier sociale krachten te ondersteunen die ijveren
voor meer billijke sociaal-politieke krachtsverhoudingen en een grotere
supra-nationale samenwerking.
Voortaan zullen de relaties tussen België en de MIC-partnerlanden verder
gaan dan het beleidsdomein van de ontwikkelingssamenwerking.

5. Een efficiënte organisatie voor een efficiënte hulpverlening

De Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire hulp (DGD) wil en moet een efficiënte organisatie zijn.
Er bestaan dan ook verschillende systemen die borg staan
voor de continue verbetering van de doelmatigheid van de
hulpverlening in termen van processen en bereikte resultaten. Er gaat een bijzondere aandacht uit naar de evaluatie en
de opvolging van deze resultaten en naar de transparantie van
het hulpverleningsproces. De transdirectionele teams waken
bovendien ook over de overdracht van competenties en expertise.

Beheer en opvolging van de resultaten
Evaluatie door MOPAN en de WHO
België maakt deel uit van de 17 donor-lidstaten van MOPAN (Multilateral Organisation Performance Assessment Network). Het MOPANnetwerk evalueert de doelmatigheid van de multilaterale organisaties die financiële steun krijgen van de donorlanden.
In 2013 heeft dit netwerk onder andere de Wereldgezondheidsorganisatie
(WHO), het Wereldvoedselprogramma (WFP) en het Internationaal Fonds
voor Landbouwontwikkeling (IFAD) - drie multilaterale partnerorganisaties
van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking - doorgelicht. DGD gebruikt
deze rapporten in bilateraal overleg met deze organisaties als basis voor de
voorbereiding van de vergaderingen van de raden van bestuur.
Het MOPAN-netwerk bevindt zich momenteel in een overgangsfase.
In deze context werd MOPAN in 2013 onderworpen aan een externe
doorlichting. België nam het voortouw in deze evaluatie, die als basis
dient voor de besprekingen over de hervorming van MOPAN. Na het afronden van de gesprekken in de loop van 2014, komt er een nieuw voorstel,
zodat de nieuwe benadering en methode in 2015 kan worden toegepast.
België speelt ook een belangrijke rol bij de doorlichting van de WHO. De
Belgische vertegenwoordiger in Genève heeft hiervoor samengewerkt met
zijn Nederlandse tegenhanger. De gesprekken met de WHO aan de gang.
Deze nauwe samenwerking is een eerste stap in de monitoring die België en
Nederland samen met de WHO op touw willen zetten om lessen te trekken uit
het verleden en mogelijke verbeteringsgebieden te identificeren.

belofte van transparantie waartoe zij zich hebben verbonden tijdens het
High-Level Forum on Aid Effectiveness in Busan, Zuid-Korea. In Busan
werd er beslist om de verschillende bestaande rapporten en communicatiekanalen samen te bundelen tot een gestandaardiseerd
Common Open Standards for Aid information.
Deze nieuwe rapportagestandaard legt de lat hoog: er moet een groter
aantal factoren in aanmerking worden genomen en gemeten; de informatie
moet vaker geactualiseerd worden; de raadpleging en behandeling moeten
worden vergemakkelijkt via zoekmotoren, interactieve toepassingen of de
lokale databases van de partnerlanden.
Deze nieuwe methode brengt grote veranderingen met zich mee
voor donoren. Er wordt momenteel gewerkt aan een stappenplan dat in
detail beschrijft hoe elke donor de informatie moet weergeven, wanneer dit
moet gebeuren en hoe vaak deze informatie moet worden bijgewerkt. Het
nieuwe systeem zou in 2015 van kracht zijn.
België is pro – actief op dit gebied en heeft zich ten overstaan van de
lobbygroep “Publish What You Fund“ (PWYF) geëngageerd om dit stappenplan strikt na te leven, conform de afspraken van Busan.
De DGD heeft zich ertoe verbonden om tegen eind 2015 systematisch haar
vooropgestelde en bereikte resultaten te publiceren. De objectieve meting
hiervan gebeurt aan de hand van relevante indicatoren.
Verder heeft de DGD een project gelanceerd dat de ontwikkeling van
een intern gegevenssysteem beoogt in de loop van 2014. Dit moet
ervoor zorgen dat zij tegen eind 2015 haar ambitieuze toezeggingen kan
waarmaken.

Verbetering van de interne organisatiebeheersing:
de interne controle

In het kader van de modernisering van het openbaar bestuur gaat
er steeds meer aandacht uit naar goed bestuur en een efficiënter
beheer van de middelen. Het Directoraat – generaal Ontwikkelingssamenwerking draagt deze waarden hoog in het vaandel en heeft zich
steeds ingezet voor een optimale besteding van overheidsmiddelen. Sinds
de hervorming heeft zij zich formeel geëngageerd via de Directie Organisatiebeheersing (D4).

Transparantie en resultaten

De twee belangrijke componenten van een doeltreffende hulpverlening zijn transparantie en resultaten. DGD levert vele inspanningen om
dit te verwezenlijken:

DE MISSIES VAN DE DIRECTIE
ORGANISATIEBEHEERSING

Transparantie t.o.v. de Belgische belanghebbenden en de bevolking
Alle interventies die worden opgenomen in de begroting van de DGD worden openbaar gemaakt via de website (http://diplomatie.belgium.be/nl/
Beleid/Ontwikkelingssamenwerking/) Zij zijn gemakkelijk en gebruiksvriendelijk te raadplegen.

• de activiteiten van de DGD ondersteunen via logistieke en
organisatorische ondersteuning;

Transparantie via de internationale gemeenschap. Deze transparantie
wordt bewerkstelligd via de verslagen van het Comité voor Ontwikkelingshulp (DAC) van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en via het International Aid Transparency Initiative (IATI).
Via deze twee complementaire kanalen vervullen de donoren concreet hun

• communicatie en rekenschap over de strategische keuzes
en de inspanningen van de Belgische Ontwikkelings
samenwerking ten aanzien van de burger, het parlement en
de begunstigden in het Zuiden.

• risicobeheer en organisatiebeheersing (d.i. de interne
controle);
• kwaliteitscontrole en resultaatsgerichte werkmethode;
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Omdat sommige kwesties dienst-overschrijdend zijn en meer dan één
expertise- en competentiegebied bestrijken, werden er in 2012 en 2013
transdirectionele teams (TST’s) opgericht. Dit nieuwe instrument beoogt een nieuwe, meer transversale manier van werken waarbij de
verschillende diensten en directies van DGD en de belanghebbenden
op het terrein hun competenties, kennis en ervaring uitwisselen zodat sommige kwesties op een doeltreffende manier kunnen worden
aangepakt.

Drie transversale thema’s: de post-2015agenda, de ontwikkelingsfinanciering en de
situatie in de Sahel-regio
1. De Ontwikkelingsagenda na 2015. De VN heeft het de
bat geopend over de nieuwe strategie voor de ontwikkelings
samenwerking voor de periode 2015-2030. Dit debat omvat
vele gebieden, gaande van economie tot CO2-uitstoot over
sociale bescherming. België heeft een TST belast met de voor
bereiding van de ontwikkelingsagenda na 2015. DGD wil zich
vooral focussen op het probleem van ongelijkheid.

DGD heeft in dit kader haar eigen prioriteiten gesteld. Deze zijn:
•
duidelijke en meetbare doelstellingen bepalen;
•
de processen verbeteren en die vervolgens toepassen op de activiteiten;
•
de risico’s kennen en beheersen.
In 2013 werden er tal van acties ondernomen om deze prioritaire
doelstellingen in de praktijk te brengen. Zo werd er in 2013 een algemene strategie bepaald voor de organisatiebeheersing. Vervolgens
werden er specifieke benaderingen voor proces- en risicobeheer
ontwikkeld, waarbij het plan van aanpak en de adequate instrumenten concreet in de organisatie werden geïntegreerd.
Hierbij lag de nadruk op het beheer van de doelstellingen.
De interne controle werd versterkt via projecten die gericht zijn op:
•
het optimaliseren van de goedkeuring van het beheersplan;
•
de basis leggen voor procesmanagement (inventaris van de processen binnen DGD en verbetering van kritische processen);
•
de actualisering van de ODA-DAC-database van de Belgische overheidshulp;
•
de concrete uitvoering van de aanbevelingen van de interne audit.
DGD is voorts ook actief in het “interne controlenetwerk van de FOD Buitenlandse zaken” dat de uitwisseling, de ontwikkeling en de verbetering
van het organisatiebeheersingsproces mogelijk maakt.

Transdirectionele teams

DGD is onderverdeeld in diensten en directies die elk één of meer specifieke dossiers behandelen over partnerlanden en/of bepaalde thema’s.
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2. Ontwikkelingsfinanciering. In sommige ontwikkelings
landen is de officiële ontwikkelingshulp nog verantwoordelijk
voor de meeste financiële stromen. Maar voor het merendeel
onder hen, die toegang hebben tot leningen, buitenlandse in
vesteerders kunnen aantrekken, kunnen genieten van trans
fers van migranten en van subsidies van de ngo’s, enz... , is dit
niet langer het geval. Deze nieuwe verhoudingen in de inter
nationale financiering zet de deur open voor vele discussies:
over de reële sommen die naar ontwikkelingshulp gaan; over
de graad van verspilling, verduistering of onjuist gebruik en tot
slot over de rol van de traditionele hulpverleningsinstrumenten
van andere belanghebbenden. Dit werpt dan weer de vraag op
wat de toegevoegde waarde van de officiële ontwikkelingshulp
is en, hierop aansluitend, hoe ontwikkelingshulp werkelijk het
verschil kan maken. Dit thema, dat ook de inzet wordt van
de post-2015-strategie, zal twee jaar lang worden onderzocht
door een speciaal TST.
3. De Sahel-problematiek. De Sahel is een van de armste
regio’s in Afrika. In plaats van een dalende trend te vertonen,
blijft de armoede in sommige landen toenemen. De regio wordt
vaak getroffen door droogte en moet regelmatig een beroep
doen op humanitaire hulp. In sommige gebieden van de Sahel
woedt een continue humanitaire crisis waardoor de bevolking
permanent afhankelijk is van internationale voedselhulp. Door
de kwetsbaarheid van de staatsstructuren wordt de Sahel-re
gio bovendien vaak geteisterd door instabiliteit en gewelduit
barstingen als gevolg van gewapende conflicten. Hierbij komt
nog het probleem van de georganiseerde misdaad.
Net als andere donorlanden stelt België zich de vraag welke
instrumenten een adequaat antwoord bieden op de situatie in
de Sahel-regio. De situatie in de Sahel-regio is zo complex dat
zij niet vanuit één enkele invalshoek kan worden benaderd. De
overheid heeft daarom een TST belast met het onderzoek naar
de acties van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking in de
twee partnerlanden, nl. Mali en Niger. Het moet zijn aanbeve
lingen over de bijsturing van de Belgische samenwerking in
deze twee partnerlanden medio 2014 overmaken.
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Strijd tegen fraude en corruptie
Fraude en corruptie zijn twee fenomenen die de ontwikkelingshulp
ondermijnen. Niet alleen België, maar ook andere donorlanden hebben daarom extra aandacht voor beide problematieken.
België maakt sinds 2013 deel uit van de internationale taskforce
“Financial Transparency Coalition” die zich bezighoudt met illegale
geldstromen, een belangrijke component van de fraudekwestie.
DGD werkt onder meer samen met U4, een resourcecenter dat als
missie heeft om de negatieve weerslag van corruptie op de inspanningen van instellingen/actoren van de ontwikkelingssamenwerking
en ontwikkelingslanden terug te dringen.
U4 stelt onderzoek en informatie beschikbaar en organiseert online cursussen over strategieën en maatregelen ter bestrijding van corruptie voor wie
met ontwikkeling bezig is. Eén van de doelstellingen van deze cursussen
is om de actoren van de ontwikkelingssamenwerking te helpen om integriteitsproblemen aan te pakken.

Externe evaluatie

De Dienst Bijzondere Evaluatie van de Internationale Samenwerking
(DBE) is belast met de strategische evaluatie van de activiteiten van
de Belgische federale staat die door het OESO-Comité voor Ontwikkelingshulp (DAC) erkend worden als officiële ontwikkelingshulp.

Deze evaluatie heeft een drieledig doel:
• Verantwoording: de verplichting om rekenschap af te leggen
over het gebruik van overheidsfondsen;
• Leren: lessen trekken uit wat werkt en wat niet;
• Ondersteuning van de besluitvorming: beslissingen nemen
die gebaseerd zijn op objectieve criteria.

Via de evaluatie gaat men na in welke mate de verwachte resultaten van
een interventie zijn bereikt, wat de neveneffecten waren en wat de oorzaak
van het succes of het falen was.

De vijf evaluatiecriteria zijn:
• Relevantie: Beantwoordt deze interventie aan belangrijke
behoeften? Kunnen we hopen om ontwikkeling te bereiken
met deze activiteit?
• Doelmatigheid: Hebben we de vooropgestelde resultaten
bereikt?
• Efficiëntie : Bereiken we onze resultaten op een optimale
manier? Met andere woorden: wat is de kosten-batenve
rhouding?
• Duurzaamheid: Bereiken we duurzame resultaten (op fy
siek, economisch en financieel vlak, …?)
• Impact: Hebben onze interventies een effect op lange ter
mijn en hebben zij een invloed op de maatschappij/sector/
regio? Zijn deze effecten toe te schrijven aan onze inter
venties?
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Evaluatie is
geen audit
Evaluaties door DBE uitgevoerd in 2013:
•
De evaluatie van de monitoring- en toezichtsystemen van de Belgische
Ontwikkelingssamenwerking en de niet-gouvernementele actoren
(NGA: ngo’s, universiteiten, wetenschappelijke instellingen, vakbonden,
lokale overheden enz.);
•
Evaluatie van de strategienota “Leefmilieu” en de wijze waarop het
transversale thema “Respect voor het leefmilieu” is opgenomen in alle
interventies van de Belgische samenwerking;
•
Impactevaluatie van drie projecten van de gouvernementele samenwerking;
•
Evaluatie van BIO.
Er staat momenteel ook een ontwerp tot wijziging van het K.B. van 25
februari 2010 betreffende de oprichting van de Dienst Bijzondere Evaluatie op het punt om goedgekeurd te worden. Deze wijziging heeft tot doel
om het mandaat van deze dienst in overeenstemming te brengen met de
wet van 19 maart 2013 op de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Het
moet de dienst in staat stellen om de interne evaluatiesystemen van de
gouvernementele en niet-gouvernementele actoren die verantwoordelijk
zijn voor de uitvoering van de Belgische samenwerking te harmoniseren
en te certificeren.
De evaluatieverslagen en de jaarverslagen van de DBE
kunnen online geraadpleegd worden: http://
diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/Ontwikkelingssamenwerking/Evaluatie
Actoren van de niet-gouvernementele ontwikkelingssamenwerking (ANGS)
De
financieringsovereenkomsten tussen de
ANGS en DGD leggen
de organisaties de
verplichting op om
al hun interventies
te evalueren en
de resultaten van
deze evaluaties te
rapporteren.
Aan de hand hiervan kan de DGD
voor elke ANGS
de punten bepalen
die voor verbetering
vatbaar zijn. Bij de
weging van de nieuwe
programma’s gaat de
DGD na of de voorstellen
rekening houden met deze
punten en vraagt de DGD desgevallend om aanpassingen.

Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen
evaluatie en audit. De audit heeft betrekking op de
conformiteit met de regelgeving en de procedures.
De evaluatie richt zich op het behalen van resultaten
en op de praktijken en probeert te verklaren waarom
sommige interventies resultaten opleveren en andere
niet.
Om deze evaluatierapporten te kunnen gebruiken, moet DGD echter zeker
zijn dat de kwaliteit van deze evaluaties voldoet. DGD moet kunnen vertrouwen op het feit dat deze evaluaties methodologisch correct zijn alvorens op basis daarvan te beslissen over een mogelijke financiering. En dit
is precies de vraag die gesteld werd bij een meta-evaluatie die de evaluatiemethodes en de kwaliteit van de evaluatieverslagen van de ANGS heeft
onderzocht. Uit dit onderzoek is gebleken dat het systeem inderdaad voor
verbetering vatbaar is. De belangrijkste conclusies waren de volgende:
•
Eerst en vooral werden de evaluatierapporten inderdaad door DGD
gebruikt om nieuwe programma’s of projecten te beoordelen. Maar
de rapporten werden minder gebruikt als verantwoording of om lessen uit te trekken;
•
Ten tweede was de kwaliteit van de studies doorgaans ondermaats;
het potentieel van de evaluaties werd onvoldoende benut. De evaluaties waren ook vaak te beperkend: ze bevatten te weinig aanbevelingen voor de beleidskeuzes van de organisaties;
•
Ten derde gaven de beoordelingen een overzicht van de korte-termijnresultaten van de afzonderlijke projecten, maar waren ze niet
voldoende gestandaardiseerd om op langere termijn de resultaten
van een volledig ANGS-programma of van alle ANGS te evalueren.
Met de nieuwe financieringsakkoorden voor de periode 2014-2016 heeft
de DGD aldus getracht om haar verwachtingen ten aanzien van deze evaluaties te verduidelijken. Daarnaast overweegt de DGD
in 2014-2015 een systeem op te zetten dat de
prestaties van alle samenwerkingsinitiatieven meet, zodat er op een meer systematische en gestandaardiseerde
manier, lessen kunnen worden
getrokken uit de verschillende gefinancierde programma’s.
Er wordt momenteel gewerkt aan
een K.B. voor de
invoering van een
certificatiemechanisme
dat
moet leiden tot
een verbetering
van de evaluatiesystemen.
Impactstudie
De evaluaties hebben als doel om na
te gaan of de vooropgestelde resultaten en
doelstellingen werden behaald. Aangezien de meeste
impactevaluaties
betrekking
hebben op nog lopende projecten,
kunnen deze projecten, indien nodig,
©©
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De resultaten zijn gemengd: Enerzijds werd vastgesteld dat bij alle projecten de voorziene acties daadwerkelijk werden uitgevoerd: de goederen zijn
geleverd, de opleidingen zijn gegeven, enz. Maar dit is louter een eerste
stap: het belangrijkste is te weten of de projecten ook een reële impact
hebben op de lokale bevolking. Hebben de afgestudeerden van de technische scholen nu meer kans om een baan te vinden? Hebben vrouwen het
nu gemakkelijker sinds er meer waterputten zijn? Zijn de landbouwers nu
beter gewapend tegen periodes van droogte sinds de verbetering van het
irrigatiesysteem? De antwoorden op deze vragen variëren sterk naargelang
de projecten. De opleiding in de betrokken technische school in de DRC
heeft geen enkele impact gehad op tewerkstelling. In Senegal daarentegen
is gebleken dat de bevoorrading met putwater via kraantjes voor een aanzienlijke tijd- en energiewinst heeft gezorgd. Maar bij tal van waterputten
blijft het probleem van de waterkwaliteit onopgelost. Bij de Marokkaanse
landbouwers heeft de oogst meer opgebracht, maar het project is er niet
in geslaagd om meer jongeren te motiveren om de landbouwactiviteiten
over te nemen: de exodus naar de stad blijft voortduren, terwijl het project
net bedoeld was om dit fenomeen tegen te gaan. Uit deze drie gevallen
blijkt niet alleen hoe complex ontwikkeling is, maar ook hoe complex, impactevaluatie is. En hoe moeilijk het is om een resultaat aan een bepaalde
interventie gekoppeld kan worden. Toch blijft de evaluatie van de resultaten
en de impact van onze samenwerking een vereiste om de doelmatigheid
van onze ontwikkelingssamenwerking te vergroten.
©©E.Pirsoul

nog bijgestuurd worden. Een aantal evaluaties gebeurt pas op het einde
van een project en is dan ook bedoeld voor een volgende projectfase of
daaropvolgende projecten in dezelfde sector. Het nut van deze evaluaties
staat buiten kijf. Toch moet gezegd dat ze onvolledig zijn: ze spreken zich
immers niet uit over de duurzaamheid van de resultaten. Zijn deze resultaten blijvend, ook verschillende jaren na de beëindiging van het project?
In het concrete geval van een project ter promotie van nieuwe landbouwtechnieken, moet men dus niet alleen nagaan of dit project de landbouwers
effectief helpt om andere technieken te gebruiken, maar moet men ook
verifiëren of de landbouwers deze nieuwe inzichten vijf jaar later nog altijd
gebruiken. Het is erg moeilijk om zo’n evaluatie uit te voeren: er spelen
vele factoren in een land of een regio, en al deze factoren kunnen een
impact hebben op de landbouwpraktijken. Om meer inzicht te verwerven
in deze problematiek, werden drie interventies van gouvernementele samenwerkingen onderworpen aan een pilootevaluatie in 2013. De opdracht
van de evaluatoren bestond erin om na te gaan of de resultaten vier jaar
na de beëindiging van de projecten nog steeds zichtbaar waren (Project
ter ondersteuning van het technisch en beroepsonderwijs - Fase 2 in de
DRC), Project ter verbetering en versterking van de watervoorziening van
het aardnotenbekken in Senegal (PARPEBA); Project voor kleine en middelgrote waterbouw voor de heraanleg en de bescherming van de geïrrigeerde gronden in de Marokkaanse provincie Tiznit. (PMH - Tiznit fase 2).
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6. O*-Platformen: PULSE en KLIMOS; GRAP gezondheid: een vruchtbare
samenwerking tussen universiteiten en Ontwikkelingsamenwerking voor
Midden Afrika.

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking werkt samen met
verschillende interuniversitaire platformen en maakt gebruik
van hun expertise en deskundigheid op specifieke domeinen
zoals klimaat, gezondheid en de sensibilisering van de bevolking inzake ontwikkelingssamenwerking.
De universitaire samenwerking heeft tot eind 2013 de financiering op zich
genomen van onderzoeksteams die belast waren met de wetenschappelijke ondersteuning van de DGD, zowel voor het bepalen van de beleidslijnen
als voor het vergroten van de thematische competenties.
Daarnaast werden deze onderzoeksteams ook in het leven geroepen om
de interesse en expertise inzake deze problematiek binnen de universitaire
gemeenschap zelf te stimuleren en te vergroten.
Aan Vlaamse zijde zagen drie universitaire teams het licht tussen
2009 en 2013:
KLIMOS (leefmilieu en klimaataanpassing)
PULSE (onderzoek van de publieke opinie over ontwikkelingshulp en de
doelmatigheid ervan)
AID EFFECTIVENESS.
Aan Franstalige zijde werkten drie universitaire teams mee:
GRAP-3A (landbouw)
GRAPPAX (conflictpreventie en vredesconsolidatie)
GRAP-PA (Agenda van Parijs – Accra en de gezondheidssector.)
Verder heeft de DGD wetenschappelijke ondersteuning gekregen via de
programma’s van het Instituut voor Tropische Geneeskunde, het Koninklijk
Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en het Koninklijk Museum
voor Midden-Afrika
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PULSE in een notendop
PULSE is georganiseerd als een samenwerkingsplatform
met als deelnemende instellingen: het Instituut voor Arbeid
en Samenleving (Katholieke Universiteit Leuven), het IBB
T-SMIT (Vrije Universiteit Brussel), het Leuven Centre for
Global Governance Studies (Katholieke Universiteit Leuven),
het Centre d’Economie Sociale (Université de Liège) en CI
DIN (Radboud Universiteit Nijmegen). PULSE werd gefinan
cierd door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking via de
Vlaamse Interuniversitaire Raad - Universitaire Ontwikkelings
samenwerking.
Het initiatief was een succes: de resultaten van het platform
werden op Europees niveau gelauwerd. In België heeft PULSE
een open platform opgericht voor diverse actoren die betrok
ken zijn bij de bewustmaking (ngo’s,, universiteiten, overhe
den, ...), waar ze ervaringen kunnen uitwisselen en kennis
delen.
www.pulse-oplatform.com

Een draagvlak creëren voor solidariteit is complex.
Toch is solidariteit essentieel om een d uurzame
toekomst te creëren. PULSE heeft al een glimp
laten zien van hoe bewustmakingsacties succesvol
kunnen zijn.

KLIMOS heeft samen met de lokale universiteiten
een stuwende rol gespeeld in tal van projecten
van klimaatsadaptatie, - mitigatie en
ontwikkelingssamenwerking.

1. Het O*-platform PULSE peilt de publieke opinie
over de ontwikkelingshulp
België investeert heel wat in sensibilisering en ontwikkelingseducatie in vergelijking met andere Europese landen. Toch blijft het moeilijk
om de impact te bepalen van de ngo-campagnes en de sensibilisering in
scholen op de attitude en het gedrag van de Belgen. Feit is dat de steun
aan Ontwikkelingssamenwerking een dalende trend vertoont in tijden van
economische crisis.
Het onderzoeksplatform PULSE, een initiatief van de Ontwikkelingssamenwerking, heeft gedurende vijf jaar onderzoek verricht naar
de tendensen in de publieke opinie ten aanzien van ontwikkeling.
PULSE heeft ook de sensibliseringsacties geïdentificeerd die de grootste
impact hebben en heeft getracht deze te meten. Het platform heeft ook
getracht de actoren die sensibiliseringsacties voeren te identificeren en na
te gaan door welke Belgische instanties zij worden gefinancierd.
Enkele conclusies van de PULSE-enquête:
•
Het is moeilijk om via massamedia een boodschap over de ontwikkelingssamenwerking te verspreiden. Deze boodschap moet
zo concreet mogelijk zijn. Er moet zowel een suspense element als
een positieve noot in vervat zitten, die het liefst ook gelinkt is aan
de lokale context. Dit is minder vanzelfsprekend dan het lijkt. Een
goede relatie opbouwen met de media is niettemin van cruciaal
belang. Een populair evenement zoals “Music for Life” bereikt een
breed publiek, maar het risico bestaat dat de boodschap verloren
gaat.
•
Ontwikkelingssamenwerking is geen prioriteit voor de Belgische politiek, omdat zij geen breed electoraal draagvlak heeft. De
ontwikkeling van een visie hieromtrent wordt daarom vaak aan een of
andere deskundige overgelaten die doorgaans slechts een tweederangs rol heeft binnen de partij.
•
Internet is het meest aangewezen instrument om een peiling uit
te voeren op een panel van personen die zich vrijwillig hebben opgegeven om deel te nemen aan de enquête. Bovendien zijn enquêtes
via het internet goedkoper en eenvoudiger uit te voeren dan telefonische peilingen én bieden ze voldoende garantie op betrouwbaarheid.

Het O*-platform KLIMOS onderzoekt het
verband tussen klimaatverandering en
ontwikkelingssamenwerking
Naast haar onderzoeksactiviteiten verleent het interuniversitair
platform “Klimaatverandering en ontwikkelingssamenwerking”
(KLIMOS)1 ook wetenschappelijke ondersteuning aan de DGD.
KLIMOS is een onderzoeksplatform rond klimaatsadaptatie en -mitigatie en ontwikkelingssamenwerking dat gevormd wordt door tien
onderzoeksgroepen van vier universiteiten (Vrije Universiteit Brussel,
Universiteit Gent, Universiteit Antwerpen, Katholieke Universiteit Leuven) en
de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven.
Het KLIMOS-project wil zich gedurende twee jaar richten op de publicatie
van wetenschappelijke artikels en het organiseren van seminaries. De twee
vorige jaren werden besteed aan case studies. Iedere studie werd begeleid
door een doctorandus (DRC, Rwanda, Peru, Ethiopië, Ecuador, Zuid-Afrika,
Malawi, Oeganda en Mozambique) zodat de werking op lange termijn verzekerd werd en de opgedane ervaring een hefboomwerking had op de
klimaatenquêtes.
Via een adequate interactie heeft KLIMOS ervoor gezorgd dat diverse actoren van de Ontwikkelingssamenwerking haar wetenschappelijk onderzoek,
onderricht en vorming, sociale benadering en wetenschappelijke kennis in
hun operationele beleid hebben geïntegreerd.

1

KLIMOS: Onderzoeksplatform “Klimaatverandering en Ontwik
kelingssamenwerking”
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De drie onderzoeksdomeinen worden hieronder toegelicht:

Een Europese conferentie over sensibilisering
voor ontwikkelingshulp
Het hoogtepunt van het PULSE-initiatief was de Europese conferentie getiteld “Mondiale rechtvaardigheid door wereldburgerschap” die
in 2013 in samenwerking met het Europees forum voor ontwikkelingseducatie werd georganiseerd in het Egmontpaleis van Brussel. Zo’n 200 deelnemers uit heel Europa hebben er informatie uitgewisseld over de manier
waarop ontwikkelingseducatie kan bijdragen tot een betere wereld.
De resultaten van de vijf jaar durende enquête werden door PULSE gepubliceerd onder de titel: ‘The Drive of Global Citizenship’ (Uitgeverij Garant,
Antwerpen).
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GRAP draagt actief bij aan het debat over de
Belgische Ontwikkelingssamenwerking inzake
gezondheid.

De toolkit van KLIMOS

De GRAP-PA 'Santé' in een notendop

De toolkit KLIMOS 2.0 werd verbeterd met een uitgebreide en
geoptimaliseerde databank om beter aan de behoeften van de
Ontwikkelingssamenwerking te voldoen.

GRAP-PA ‘Santé’ is geïntegreerd in het Ontwikkelings- en
Gezondheidsnetwerk (RDS) van DGD. Dit faciliteert regelma
tige contacten tussen GRAP-PA Santé en de focuspunten van
de DGD, de samenwerking tussen verschillende actoren

Deze toolkit werd gebruikt tijdens regionale workshops bij de
DGD, in Kampala (Engelstalig Afrika) en Bamako (Franstalig
Afrika).

(DGD, BTC, IMT, Be-cause Health) en de mogelijkheid om actief
deel te nemen aan de discussies over de Belgische
ontwikkelingssamenwerking op het vlak van gezondheid.

Met de steun van vijf doctorandi werden in totaal 5 workshops
gegeven, 3 artikels en 2 werkdocumenten opgesteld, één keer
deelgenomen aan een conferentie, één verslag geschreven,
drie posters ontworpen en twee case studies gemaakt.

Voor DGD betekende de directe interventie van GRAP-PA San
té in een interne groep als RDS een directe link met de aca
demische wereld, wat zorgde voor een regelmatige en meer
structurele ondersteuning.

De samenwerking tussen KLIMOS en de DGD heeft in 2013
geleid tot:

GRAP-PA evalueert de doelmatigheid van de
ontwikkelingshulp op de volksgezondheid.

• het opzetten van een missie ter evaluatie van de duur
zaamheid van een schoolbouwproject en andere bouwpro
jecten in Palestina

Paris-Accra (GRAP-PA), de onderzoeksgroep ter ondersteuning van
het ontwikkelingsbeleid bij de uitvoering van de agenda voor de
doelmatigheid van de hulpverlening had als missie om de doelmatigheid van de ontwikkelingshulp te bestuderen en in het bijzonder de
monitoring van de uitvoering van de Verklaring van Parijs en Accra,
vooral in de sector van de volksgezondheid.
De multidisciplinaire analyse van GRAP-PA omvat twee onderzoeksluiken:
•
het internationale samenwerkings- en gezondheidsbeleid, met inbegrip van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking
•
de invloed van het internationale ontwikkelings- en gezondheidsbeleid op de uitvoering van het beleid inzake volksgezondheid in ontwikkelingslanden.

• een handleiding voor de analyse van het leefmilieu en de
kwetsbaarheid ervan
• een haalbaarheidsstudie over het aaneenkoppelen van de
databank voor Ontwikkelingshulp en de toolkit KLIMOS
• input tijdens de vergaderingen van het directiecomité en
opmerkingen over de evaluatie van de milieustrategie 2002
van de Dienst Bijzondere Evaluatie
• de uitwerking van indicatoren voor de Doelstellingen voor
duurzame ontwikkeling en ondersteuning van de Belgische
bijdrage aan Rio+20
• de organisatie van vijf workshops ter voorbereiding van de
nieuwe strategienota van de DGD over het leefmilieu
• de ontwikkeling van de KAFKA2 en DOEB-tests3
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• de organisatie van een meerdaagse workshop over netwer
ken.

GRAP-PA heeft het beleid van de DGD in 2013 ondersteund met o.a.
de volgende acties:
•
een analyse van de nieuwe samenwerkingswet
•
ondersteuning bij de reflectie over de technische ondersteuning en
de transdirectionele teams
•
de drie GRAP’s hebben ook deelgenomen en bijgedragen aan de
consultatie van de civiele maatschappij over het Belgische standpunt
inzake de ontwikkelingsagenda na 2015.
2

3
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De KAFKA-test wordt gebruikt om het effect van nieuwe regelgevingen op
de administratieve lasten voor burgers, bedrijven en de non-profit sector te
beschrijven. De KAFKA-test is bedoeld om de wetsontwerpen te beoordelen
alvorens zij van kracht worden (ex ante) met het oog op een efficiëntere regelgeving met minder administratieve lasten. Via deze test kan men zich een
idee vormen van de verhoging of verlaging van de administratieve lasten die
een nieuwe wet met zich meebrengt.
DOEB: de duurzaamheidstest houdt een evaluatie in van de impact van bepaalde beslissingen op de duurzame ontwikkeling.
Deze test biedt de federale overheid aldus een methode om duurzame ontwikkeling beter - en op een meer systematische manier - te integreren in
de beleidsvoering, zodat het project indien nodig kan worden bijgestuurd of
vervolledigd op basis van het geleverde advies.
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Op basis van de onderzoekresultaten werd een permanente vormingsmodule ontwikkeld met als thema de uitdagingen en de uitvoering van de doelmatigheidsbeginselen van de hulpverlening.
Deze vorming moet de belanghebbenden in staat stellen om de
hulpverlening doelmatiger te maken en de werking van hun bestuur te
verbeteren. De opleiding vond plaats in Benin en in Senegal, respectievelijk in maart en oktober 2013. Het doelpubliek bestond uit nationale
beleidsverantwoordelijken, ontwikkelingspartners, met inbegrip van Belgische attachés voor ontwikkelingssamenwerking en assistenten van BTC,
alsook de civiele maatschappij.
www.grap-pa.be

Een nieuwe samenwerkingscyclus:

Rekening houdend met de evaluatie van de academische actoren en hun
eigen beoordelingen, werd besloten om deze vorm van samenwerking voort
te zetten in de komende drie jaar, mits het verleggen van enkele accenten:
• het aantal onderzoeksgroepen wordt beperkt tot drie om de monitoring
bij de DGD vlotter te laten verlopen
• een duidelijke definitie van de verwachte resultaten bij het begin van
het werkjaar
• waar mogelijk en relevant de interuniversitaire samenwerking bevorderen binnen elke groep, bij voorkeur met onderzoekers uit beide gemeenschappen.
Op 15 december 2013 hebben CIUF-CUD en VLIRUOS hun kandidatuur
ingediend voor een samenwerking met de DGD rond drie van de door de
overheid weerhouden thema’s:
• ontwikkelingsfinanciering
• de integratie van de problematieken van leefmilieu en klimaatsverandering in de overgang naar een duurzame ontwikkeling
• de doelmatigheid van de hulp met focus op kwetsbare context
• Deze samenwerking werd gelanceerd onder de noemer ACROPOLIS
(Academic Research for Policy Support).
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7. De rol van België in de internationale organisaties: de Wereldbank

Interview met Jozefien Van Damme (adviseur
van de uitvoerend directeur voor België aan de
Wereldbank)
Wat vindt u van het werk van de Wereldbank in 2013
en ligt dit in de lijn van de prioriteiten van de Belgische
ontwikkelingssamenwerking?
2013 was een bijzonder boeiend jaar. De visie van voorzitter Jim Kim begint
vorm te krijgen: de Wereldbank heeft voor de allereerste keer een strategie goedgekeurd die heel ambitieuze doelstellingen inhoudt in termen van
armoedebestrijding en de herverdeling van rijkdommen. Ook zijn er ter
gelegenheid van de 17e wedersamenstelling van de werkmiddelen van
de Internationale Ontwikkelingsassociatie (IDA 17) recordbedragen vrijgemaakt voor ontwikkelingshulp. Ik denk ook aan de gezamenlijke missies
van voorzitter Kim en secretaris-generaal van de VN Ban Ki-Moon in de
regio van de Grote Meren en de Sahel, die een nauwere samenwerking
tussen de Wereldbank en de Verenigde Naties hebben ingeleid. Deze samenwerking zal diverse vormen aannemen via een gezamenlijke werking
ter voorbereiding van de ontwikkelingsdoelstellingen na 2015. Het is voor
de Belgische Ontwikkelingssamenwerking van cruciaal belang dat de multilaterale partnerorganisaties zoals de Wereldbank nauw samenwerken
met andere actoren van de ontwikkelingssamenwerking.
©©Worldbank

Het toezicht op de internationale financiële instellingen zoals
de Wereldbank (WB), de Afrikaanse Ontwikkelingsbank, enz.
en de benoeming van de Belgische vertegenwoordigers van
deze organisaties wordt toevertrouwd aan de minister van
Financiën. Aangezien deze aangelegenheden nauw aansluiten bij de thema’s van ontwikkelingssamenwerking, bestaat
er al heel lang een informele samenwerking tussen de FOD
Financiën en de DGD. In 2012 was de toenmalige minister van
Ontwikkelingssamenwerking van mening dat de gemengde
vertegenwoordiging (Financiën/Ontwikkelingssamenwerking)
binnen de Wereldbank moest worden versterkt. Dit heeft geleid tot een overeenkomst met de minister van Financiën, zodat bovenop de post van uitvoerend directeur van het ambtsgebied (Constituency) waartoe België binnen de WB behoort,
ook de tweede post van adviseur van het ambtsgebied voorbehouden voor een Belg werd toegewezen aan een lid van
de ontwikkelingssamenwerking. Na meer dan een jaar van
werkzaamheden binnen de Constituency, volgt hieronder een
eerste overzicht van de interventies van de adviseur voor ontwikkelingssamenwerking.
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Als belangrijke donor mag DGD zich verheugen dat bij IDA17 is besloten
dat de fondsenwerving moet worden gekoppeld aan (meer) resultaten en
dat er een bijzondere aandacht dient uit te gaan naar kwetsbare landen en
landen in oorlog.
Hoe werkt Raad van Bestuur concreet?
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt alle aandeelhouders van de Wereldbank, waar ook België deel van uitmaakt. Deze instantie keurt alle
leningen, kredieten, giften en technische assistentie goed die de Wereldbank voor wederopbouw en ontwikkeling of IDA aan ontwikkelingslanden
toekennen. Dit geldt ook voor alle investeringen of garanties die via het
International Finance Corporation (IFC) of het Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) worden toegekend aan de private sector.
De Raad van Bestuur bespreekt ook de strategische beslissingen van de
Wereldbankgroep. De Raad van Bestuur is een permanent orgaan dat gewoonlijk op dinsdag en donderdag samenkomt. Tussen deze twee officiële
zittingen, zetelen de leden ook in comités of in informele zittingen.
De omvang van de Raad van Bestuur (25 leden) en het feit dat de meeste
beslissingen bij consensus worden genomen, maakt het besluitvormingsproces tijdrovend.
Er bestaat een zekere spanning tussen het management van de Wereldbank, dat haar autonomie verzekerd wil zien, en de Raad van Bestuur,
die de teugels stevig in handen wil houden. De Raad van Bestuur lijkt
minder last hebben van de Noord-Zuid-kloof dan de bestuursorganen van
VN-organisaties, bijvoorbeeld. Er worden wisselende allianties gevormd,
afhankelijk van de traditionele of minder traditionele breuklijnen.

Wat was de Belgische bijdrage aan de Raad van Bestuur in 2013?
Welke resultaten zou u naar voren willen brengen?
België heeft samen met andere landen uit zijn ambtsgebied (Oostenrijk,
Wit-Rusland, Tsjechische Republiek, Hongarije, Luxemburg, Kosovo, Slowakije, Slovenië en Turkije) recht op een zetel in de Raad van Bestuur. Deze
wordt momenteel ingenomen door de Belg Gino Alzetta.
Onze voorzitter beschikt over een team van raadsleden waar ik deel van
uitmaak. Het bureau van ons ambtsgebied heeft de reputatie om erg geëngageerd en veeleisend te zijn. Dankzij dossierkennis en kritische houding dragen wij bij aan de kwaliteitscontrole op de Wereldbank. Ook onze
contacten in de partnerlanden, zijn zeer nuttig. Tot slot hebben we in 2013
onze stempel gedrukt op de discussies van de Raad van Bestuur over o.a.
de regio van de Grote Meren en de garantieclausules van de Wereldbank.
We hebben er mee voor gezorgd dat de problematiek van seksueel geweld
in Oost-Congo werd geagendeerd en hebben geijverd voor het behoud van
het “do no harm”-beginsel van de Wereldbank.
Armoede blijft een grote uitdaging op wereldschaal. Wat is uw
beoordeling van de nieuwe strategie en wat zijn volgens u de
krachtlijnen van deze strategie? Wat zijn de opgelegde termijnen?
De bestuurders van de Wereldbank hebben de strategie goedgekeurd tijdens de jaarlijkse vergadering van de Wereldbank in oktober 2013. Parallel
aan deze strategie, is het de bedoeling om ambitieuze organisatorische
hervormingen door te voeren. Dit hervormingsproces is lopende en moet
binnen de twee jaar afgerond zijn. Belangrijk is dat men voor het allereerst
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INTERNATIONALE ONTWIKKELINGSASSOCIATIE
(IDA)
De Internationale Ontwikkelingsassociatie (International deve
lopment association - IDA) is een filiaal van de Wereldbank
groep. IDA werd in 1960 opgericht om de economische en
sociale ontwikkeling van de armste landen te ondersteunen
via leningen en subsidies. De Internationale Ontwikkelingsas
sociatie heeft als opdracht de armoedebestrijding, conform
de Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen (OMD) van de Ve
renigde Naties.
Tijdens de onderhandelingen werd er een strategisch
raamwerk opgesteld voor de 17de wedersamenstelling van de
werkmiddelen dat in de lijn ligt van de nieuwe strategie van
de Wereldbankgroep. Deze strategie wordt vertaald naar twee
algemene doelstellingen:
•

het wegwerken van extreme armoede door het percentage
mensen die moeten leven van 1,25 USD per dag tegen
2030 terug te brengen naar 3% van de wereldbevolking;

•

de bevordering van het gezamenlijke welzijn via een
inkomstenstijging van 40% voor de armste burgers van
elk land.

De Belgische participatie aan de wedersamenstelling van de
werkmiddelen bestrijkt de periode 2014-2017 en bedraagt
393,05 miljoen EUR. Het traditionele en officiële deel van
België bedraagt 1,55% van de bijdragen van de donoren, ver
meerderd met 1,71% voor de schuldverlichting via het HIPC,
de compensaties van de schenkingen en de aanzuivering van
achterstallige betalingen.

in de geschiedenis niet alleen armoedebestrijding, maar ook de herverdeling van de rijkdommen en de strijd tegen ongelijkheid in de doelstellingen
heeft opgenomen. De Wereldbank wil de armoedecijfers terugdringen tot
9% tegen 2020 en tot 3% tegen 2030. Tegelijkertijd moet het welzijn van
de extreem arme bevolking in elk land met 40% omhoog.
Daarnaast worden er plannen opgesteld om de betrokkenheid van alle verschillende entiteiten van de Wereldbank (IDA/BIRD, IFC en Amgi) te vergroten. De Wereldbank wil dat haar financiële hulp, competenties en inzet van
middelen op een meer geïntegreerde manier gebeurd, zodat de problemen
effectief kunnen worden opgelost. Dit gebeurt zeker niet over één nacht
ijs, alleen al omdat deze geïntegreerde aanpak ingrijpende veranderingen
vereist, zowel op structureel als op cultureel vlak. We moeten ons dus
volledig concentreren op de invoering van de strategie en de bijbehorende
hervormingen en constructief hieraan meewerken.
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De Wereldbank heeft voor de allereerste
keer een strategie goedgekeurd die heel
ambitieuze doelstellingen inhoudt in termen
van armoedebestrijding en herverdeling van de
rijkdommen.
Hoe verloopt een doordeweekse werkdag op de Wereldbank?
Het werkritme en de dagindeling worden bepaald door de agenda van de
Raad van Bestuur en de comités. Die is erg ruim, geografisch én thematisch. Dat maakt ons werk erg afwisselend.
Een typische dag kan beginnen met een consultatieronde met de Europese
Unie over controversiële kwesties. En dan volgt de voorbereiding van een
standpunt voor de Raad van Bestuur, bijvoorbeeld de strategie van de Wereldbank in Zuid-Afrika. Hiervoor analyseer ik de documenten van de Bank,
praat met onze ontwikkelingsattaché in Pretorio en de DGD in Brussel, en
bespreek dit met het team van de Bank. Vaak leg ik vervolgens op basis
hiervan een schriftelijke verklaring voor aan onze uitvoerend directeur.
Op de middag tracht ik een interessant seminarie of een boekvoorstelling
bij te wonen. Vervolgens bespreek ik met de Japanse raadgever de hervormingen binnen de Wereldbank naar aanleiding van de nieuwe strategie.
In de namiddag ga ik met onze bestuurder naar een Bestuursvergadering
over het nieuwe beleid van de Wereldbank inzake genderkwestie en breng
ik hiervan verslag uit aan de andere hoofden van ons ambtsgebied. Hierbij
moet ik een kritische houding aan de dag leggen, over goede communicatieve vaardigheden beschikken, coalities vormen, een consensus weten te
bereiken, overtuigen en onderhandelen.

B. Beleidscoherentie voor ontwikkeling

In deze multipolaire en geglobaliseerde wereld, is de ontwikkeling in landen met lage inkomens afhankelijk van veel gebieden
die niet onder ontwikkelingssamenwerking stricto sensu vallen. Het is daarom van cruciaal belang dat andere beleidsterreinen
(economie, handel, landbouw, financiën, energie ...) van de geïndustrialiseerde landen consistent zijn met de ontwikkelingssamenwerking. België is van mening dat beleidscoherentie een topprioriteit is, zowel op nationaal als op internationaal niveau.

1. Een samenwerking die ijvert voor
beleidscoherentie ten voordele van ontwikkeling

De sterkere verwevenheid van de economische banden heeft ook tot gevolg dat de ontwikkelingskansen in landen met lage inkomens steeds meer
worden bepaald door andere beleidsterreinen dan enkel de ontwikkelingssamenwerking. Daarom moet het hedendaagse ontwikkelingsbeleid
veel meer aandacht besteden aan de mogelijke impact van andere
beleidsgebieden zoals handel, financiën, energie, klimaat, migratie,
enz. op de ontwikkelingslanden.

De interministeriële Conferentie over de Beleidscoherentie voor Ontwikkeling (BCO) heeft groen licht gekregen van de ministerraad. Tewerkstelling, klimaatverandering, (on)verdraagzaamheid en (on)veiligheid, migratie,
markten, investeringen, braindrain en kapitaalvlucht, energieprijzen, enz.
... vrijwel elke beslissing op plaatselijk niveau houdt tegenwoordig verband
met wat er zich in het buitenland afspeelt. Deze wederzijdse afhankelijkheid gaat des te meer op in ontwikkelingslanden. Ontwikkelingssamenwerking kan pas doeltreffend zijn als zij niet langer als een alleenstaande
bevoegdheid wordt gezien, maar als een groter geheel samen met andere
federale beleidsdomeinen. Beslissingen over economie, landbouw, buitenlandse handel, migratie, leefmilieu, duurzame ontwikkeling of energie hebben een directe impact op de ontwikkeling van derde landen. Al deze domeinen zouden daarom de “samenwerkingsreflex” dienen te ontwikkelen.
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De mondialisering van de economie heeft een grote impact op de
ontwikkelingslanden. Een aantal onder hen kunnen ten volle profiteren van de nieuwe kansen, terwijl anderen er maar niet in slagen om
zich uit hun kwetsbare of marginale positie los te rukken.
De politieke context van de ontwikkelingssamenwerking is hierdoor sterk
veranderd. De context wordt vandaag sterk gekleurd door het bewustzijn
van de opkomende economieën en in het bijzonder van de BRIC-landen
(Brazilië, Rusland, Indië, China, Zuid-Afrika).
De oude visie op ontwikkelingssamenwerking in termen van Noord/
Zuid-polarisatie is voorbijgestreefd en moet worden vervangen door
een nieuwe benadering die rekening houdt met de multipolaire context.

De Belgische overheid heeft deze bekommernis uitdrukkelijk beklemtoond in het Coalitieakkoord van 1 december 2011 en in haar algemene beleidsverklaringen inzake ontwikkelingssamenwerking.
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking moet daarom streven
naar een grotere beleidscoherentie voor ontwikkeling. De StatenGeneraal van de Ontwikkelingssamenwerking van 2012 was volledig gewijd aan dit thema. Ze hebben geleid tot de oprichting van een gemengde
werkgroep waarin ngo’s zijn opgenomen, die zich moet buigen over concrete maatregelen om dit te verwezenlijken.
Een nieuw wettelijk kader om de beleidscoherentie voor
ontwikkeling te versterken en te waarborgen.
Verschillende artikels uit de nieuwe wet van 2013 betreffende de
ontwikkelingssamenwerking zijn bedoeld om een goede beleidscoherentie voor ontwikkeling te realiseren:
•
Artikel 8 onderstreept dat beleidscoherentie voor ontwikkeling een
absolute voorwaarde is voor een meer doeltreffende hulpverlening;
•
Artikel 31 bepaalt dat beslissingen van de ministerraad eerst moeten
worden getoetst op hun impact op de ontwikkeling;
•
Artikel 35 stelt dat rapportering voortaan wettelijk verplicht is.
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In de nieuwe wet betreffende de
ontwikkelingssamenwerking werden verschillende
artikelen opgenomen die bedoeld zijn om concreet
werk te maken van de beleidscoherentie voor
ontwikkeling.

Een toolkit voor meer beleidscoherentie,
met het oog op:
• De oprichting van een platform voor niet-gouvernementele
actoren dat de beleidscoherentie voor ontwikkeling moet
bevorderen;
• Een nieuw, inclusiever en toegankelijker systeem voor de
impactanalyse van de federale regelgeving is sinds 1 ja
nuari 2014 van kracht. De KAFKA-tests (administratieve
belasting van een wetsontwerp) en de DOEB-test (duur
zaamheidstest) werden hervormd en geharmoniseerd zo
dat zij voortaan rekening houden met de impactanalyse
van regelgevingen op de man-vrouw-verhoudingen (gen
dertest), op de werking van kleine en middelgrote onder
nemingen en de ontwikkeling van landen in het Zuiden.
De impactanalyse zal via één enkele procedure gebeuren,
door het online invullen van een inclusief formulier, dat
via één ingreep de impact van een regelgeving nagaat op
verschillende gebieden (administratieve lasten, duurzame
ontwikkeling, gender, kmo’s en beleidscoherentie voor
ontwikkeling);
• De Belgische samenwerking analyseert ook de beleidscohe
rentie van instellingen als Finexpo (promotie buitenlandse
handel), Ducroire (financiering exportactiviteiten) en wint re
gelmatig advies in van de financiële diensten om zich ervan
te verzekeren dat de standpunten van instellingen als Bret
ton Woods (Internationaal monetair fonds en Wereldbank)
voldoende aandacht besteden aan de ontwikkelingsbehoef
ten van de partnerlanden;
• De DGD voorziet ook de oprichting van een specifieke cel
met ambtenaren die belast zijn met het toezicht op de be
leidscoherentie voor ontwikkeling.

De ministerraad heeft eind 2013 twee koninklijke besluiten goedgekeurd voor de oprichting van twee institutionele organen die de
beleidscoherentie voor ontwikkeling moeten bevorderen:
•

•

Het eerste is een commissie die tot taak heeft de federale afdelingen
bewust te maken van de beleidscoherentie voor ontwikkeling en bij
te dragen tot een beter begrip van de belangen van de ontwikkelingslanden in de verschillende beleidsterreinen;
Het tweede is een onafhankelijk adviesorgaan dat toezicht moet houden op de werking van de institutionele mechanismen in het kader
van beleidscoherentie en moet helpen om deze doeltreffender te
maken.

Er werd ook een comité voor impactanalyse opgericht. Dit comité
heeft een bijstands- en rapporteringsopdracht en is samengesteld uit vertegenwoordigers van de betrokken sectoren. Het is operationeel sinds 1
januari 2014.
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Prioriteit op internationaal niveau
Ook op internationaal niveau staat beleidscoherentie bovenaan de
lijst met prioriteiten. De Organisatie voor Economische Samenwerking
en Ontwikkeling (OESO) is op dit vlak nog steeds heel actief en heeft ook
verschillende initiatieven in die zin uitgewerkt.
In het tweejaarlijks verslag van de Europese Unie werd een volledig overzicht gegeven van de verschillende acties van de lidstaten ter bevordering
van de beleidscoherentie voor ontwikkeling. Er werd op vijf prioritaire domeinen gefocust: handel en financiën, klimaatverandering, voedselzekerheid, migratie en veiligheid.
België hecht overigens veel belang aan de integratie van de beleidscoherentie in de VN-ontwikkelingsagenda na 2015.

2. Een gezamenlijk Europees programma

Context en ontwerp van het gezamenlijk
programma

De ontwikkeling van een gezamenlijk programma ging van start in 2012
onder leiding van de Europese ministers bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking. Het ontwerpprogramma is in overeenstemming met de
Agenda van Parijs over de doelmatigheid van de ontwikkelingshulp (2005)
en brengt de volgende beginselen naar voren:
•
ownership door de partnerlanden;
•
harmonisatie van de donoren;
•
afstemming van de ontwikkelingsagenda;
•
wederzijdse verantwoordingsplicht tussen de partnerlanden;
•
resultaatgericht engagement.
Het gezamenlijke programma moet deze beginselen naleven en minstens
de harmonisatie vergroten.
Voorts zal het programma ook de volgende beginselen naleven: het betreft een proces dat van op het terrein wordt geleid; de deelname
is vrijwillig; de Europese Unie (een delegatie of een lidstaat) leidt
het proces in goede banen. Tot slot is het proces ook toegankelijk voor
donoren die geen deel uitmaken van de Europese Unie. De doelstelling is
immers dat de lidstaten van de EU in elk ontwikkelingsland waar zij
aanwezig zijn een gezamenlijk programma opstellen.
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Hoe wordt dit gezamenlijke programma opgesteld?
Eerst wordt er een gezamenlijke contextanalyse gemaakt van het land en
van de plaatselijke ontwikkelingsbehoeften.
Vervolgens worden de taken verdeeld, op basis van de behoeften van het
betrokken land en de expertise van de donoren, die zich kunnen richten
op de sectoren waarin zij gespecialiseerd zijn. Deze methode voorkomt
de versnippering van de beschikbare middelen. Dan worden de sectoren
bepaald waarin de verschillende donoren hun activiteiten zullen ontplooien,
voor een maximale impact.

In dit stadium is het mogelijk om bepaalde activiteiten over te hevelen naar
andere donoren of om een gezamenlijke financiering te voorzien voor sommige interventies. Tot slot kunnen de resultaten desgevallend samengelegd
worden om te worden geëvalueerd en verbeterd.
Het vertrekpunt van deze oefening is het nationale ontwikkelingsplan van het betrokken partnerland. Het is dus zaak om programmacycli
aan te nemen die overeenstemmen met die van de ontwikkelingslanden,
zodat de overheden van het betrokken land en van de Europese donoren
hun interventies voor de komende jaren synchroniseren.

Uitvoering en stand van zaken

In 2012 werden 11 pilootprojecten op de rails gezet, waarbij Rwanda en
Mali als partnerlanden van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking fungeerden. Eind 2013 werd dit proces in meer dan 40 landen gelanceerd. Tijdens de eerste uitvoeringsfase stelde elk land, bij gebrek aan
een sleutel-op-de-deur-model of nauwkeurige instructies, naargelang de
context een eigen stappenplan op voor wat betreft de vorm van deze gezamenlijke programmering.
Sindsdien zijn de onzekerheden verdwenen en hebben de lidstaten duidelijk aangegeven dat ze vooruit willen. In een aantal landen neemt dit
proces duidelijk vorm en kan de gezamenlijke programmering nog
in de loop van 2014 worden uitgevoerd. Andere landen ondervinden
meer moeilijkheden en zullen pas in de komende jaren tot een effectieve
programmering komen.
We stellen niettemin vast dat de oefening een positief effect heeft op
de coördinatie tussen de Europese donoren en de overeenstemming
met de behoeften van de partnerlanden.

Het engagement van België in de
gezamenlijke programmering:
België heeft van meet af aan gepleit voor een gezamenlijke
programmering en heeft hierin een voortrekkersrol gespeeld.
Dit engagement werd vertolkt in de nieuwe wet op de ontwik
kelingssamenwerking als ook in de laatste strategische do
cumenten.
Intussen is de gezamenlijke programmering al van start ge
gaan in 14 van de 18 partnerlanden van de Belgische Ont
wikkelingssamenwerking. De Belgische Ontwikkelings
samenwerking zal als gevolg van deze oefening in bepaalde
landen een aantal veranderingen ondergaan, zodat de hulpver
lening doelmatiger wordt. Het is een proces van lange adem,
dat in 2014 wordt voortgezet.
België zal daarnaast ook in samenwerking met Nederland,
de Europese Commissie en de Dienst voor Extern Optreden
één van de vijf regionale workshops (over Midden-, West-, en
Zuid-Afrika) rond gezamenlijke programmering organiseren in
2014. Deze workshops bieden deelnemers de gelegenheid om
ervaringen en kennis uit te wisselen en de beste praktijken op
het terrein te bevorderen.
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C. Thematische benaderingen

In 2013 waren de acties van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking gebaseerd op diverse thematische benaderingen die
de huidige uitdagingen en prioriteiten van het ontwikkelingsbeleid weerspiegelen. De nieuwe wet benadrukt het belang van de
eerbiediging en de bevordering van de mensenrechten in het ontwikkelingsbeleid.
De prioritaire thema’s van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking zijn sociale bescherming voor iedereen, maatschappijopbouw in de partnerlanden, duurzame, solidaire en rechtvaardige groei, landbouw en voedselzekerheid.
De genderproblematiek - en in het bijzonder de situatie van vrouwen in de partnerlanden - en de bescherming van het milieu,
zijn thema’s die duidelijk aanwezig zijn in alle strategieën en acties van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.

1. Een ontwikkelingsbeleid dat gericht is
op de bevordering en bescherming van de mensenrechten
De wet van 19 maart 2013 op de ontwikkelingssamenwerking definieert een ontwikkelingsbeleid dat meer gericht is op mensenrechten,
zowel in beginsel als wat betreft doelstellingen.

thematische optie en niet langer enkel een sectorale optie. Dit betekent dat er een transversale benadering wordt nagestreefd en dat de mensenrechten ook in verband worden gebracht met andere thema’s (milieu,
inclusieve groei, rechtsstaat, ...) en met “klassieke” prioritaire sectoren.

De wet van 1999 maakte ook al melding van de mensenrechten als algemene doelstelling, interventiezone of keuzecriterium voor hulpverlening.
In navolging van de wet van 2013 werden de mensenrechten een
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Bengalezen wachten op nieuws van hun vermist familielid aan de afsluiting rond het ingestorte Rana Pazagebouw.
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De artikelen van de nieuwe wet op de
ontwikkelingssamenwerking die betrekking
hebben op de mensenrechten.
ARTIKEL 2:
§ 14 «Het goed bestuur is het bestuur dat de optimalisering
beoogt van het beheer van de institutionele capaciteiten, de
besluitvormingsprocessen van de overheden en het beheer
van het overheidsgeld, met respect voor democratie, rechts
staat, alsook mensenrechten, fundamentele vrijheden en ge
lijkheid tussen mannen en vrouwen;»
§ 18 «De universele en onvervreemdbare rechten worden be
paald door
• de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van
1948;
• de verdragen van 1966;
• de Verklaring inzake recht op ontwikkeling van 4 december
1986.
ART.4:
“De Ontwikkelingssamenwerking draagt in dit kader bij tot het
respecteren van de menselijke waardigheid, van de rechten
van de mens in al hun dimensies en van de fundamentele vrij
heden, met een bijzondere aandacht voor het bestrijden van
elke vorm van discriminatie.»
ART. 9:
“De ontwikkelingssamenwerking schrijft zich in, in de princi
pes, verklaringen en verdragen van de Verenigde Naties be
treffende ontwikkeling en leefmilieu, alsook mensenrechten in
al hun dimensies.»
ART.11:
“De Ontwikkelingssamenwerking integreert als prioritaire
thema’s: 1° de mensenrechten (met inbegrip van de rechten
van het kind); 2° waardig en duurzaam werk: 3° maatschap
pijopbouw.

Drie generaties van mensenrechten:
De eerste generatie: politieke rechten en burgerrechten;
De tweede generatie: economische, sociale en culturele
rechten;
De derde generatie: een reeks recentere rechten, zoals het
recht op ontwikkeling.

De wet van 2013 is het instrument van de drie categorieën mensenrechten (de 3 generaties) in alle dimensies, wat reflectie en sturing
mogelijk maakt.
De vier subthema’s van de mensenrechten die reeds goed geïntegreerd zijn in de Belgische Ontwikkelingssamenwerking zijn:
•
de rechten en bescherming van de vrouw (billijke toegang tot
werk, een politiek ambt, seksuele en reproductieve rechten, rehabilitatie van vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld, ...);
•
de rechten van het kind en de jongere (kinderarbeid, bescherming
van minderjarigen, jeugd en justitie, sociaal-economische inclusie
van jongeren, …);
•
recht op waardig werk (sociale bescherming, gelijk loon voor mannen en vrouwen, beroepsopleidingen, ...);
•
recht op justitie (voorlopige hechtenis, toegang tot justitie, slachtoffer- en getuigenbescherming, overgangs- en herstelrecht, …).
Deze subthema’s zijn onderling met elkaar verbonden en hebben een impact op specifieke “doelgroepen” (migranten, minderjarigen, ontheemden/
vluchtelingen ...).
De rechten van de eerste generatie (politieke rechten en burgerrechten)
moeten van nabij worden opgevolgd omdat ze kunnen samenhangen
met de andere voornoemde rechten. Bijvoorbeeld: de bescherming van
de rechten van homoseksuelen kan benaderd worden vanuit het recht op
billijke toegang tot waardig werk voor iedereen, vanuit slachtofferbescherming, toegang tot justitie en zelfs kinderarbeid.
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking deelt de prioriteiten van
het Hoog Commissariaat voor de Mensenrechten van de Verenigde
Naties (OHCHR), namelijk:
•
Strijd tegen elke vorm van discriminatie;
•
Strijd tegen straffeloosheid, versterking van de rechtsstaat, opkomst
van een democratische samenleving;
•
Armoedebestrijding en versterking van de sociale, economische en
culturele rechten;
•
Bescherming van migranten;
•
Bestrijding van geweld en onzekerheid in conflictsituaties;
•
Versterking van de internationale mechanismen van bescherming
van de mensenrechten en steun aan het ontstaan van een internationaal recht inzake mensenrechten.
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2. Een gewaarborgde sociale bescherming
voor iedereen in arme en kwetsbare landen

Sociale bescherming en sociale dialoog

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking heeft sociale bescherming als één van haar beleidsprioriteiten gesteld Dit resulteerde in
een vrijwillige bijdrage van 13,3 miljoen EUR aan de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) voor de periode 2013-2015. Deze bijdrage was bestemd
voor twee thema’s: sociale bescherming en sociale dialoog. Deze twee
thema’s zijn complementair; alleen door de betrokkenheid van de bevolking bij het beleid en de implementatie van een beschermingssysteem kan
de duurzaamheid ervan gewaarborgd worden.
Los van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft België
in samenwerking met de ILO het evenement “Tackling inequalities
through social protection” (ongelijkheid bestrijden via sociale bescherming) georganiseerd in september 2013.
Ter gelegenheid daarvan heeft de Belgische minister van Ontwikkelingssamenwerking Jean-Pascal Labille in zijn toespraak gepleit
voor een universele sociale bescherming.
Sociale bescherming is een mensenrecht en is aldus opgenomen in
artikels 22, 25 en 26 van de Universele Verklaring van de Rechten van
de Mens. België wil de capaciteit van de meest kwetsbare en arme
personen verhogen. Ook de informele sector van de ontwikkelingslanden,
waartoe de meeste arbeiders behoren die vaak de drijvende kracht van de
economie van deze landen zijn, moet kunnen genieten van het recht op
sociale bescherming.
De sociale bescherming vormt een volledig nieuwe benadering van
het ontwikkelingsbeleid, omdat nu de “persoon en zijn/haar kwetsbaarheid” prioritair worden behandeld. De sociale bescherming richt
zich tot iedereen, ook tot de minder armen. Zij biedt een garantie aan
zieken, personen die zonder werk vallen of die het slachtoffer worden van
andere ongelukkige omstandigheden die hen in een situatie van extreme
armoede hebben gebracht.

20%

Van de wereldbevolking geniet van een
toereikende sociale bescherming.
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"Leave nobody behind ” (Laat niemand achter) is
het motto van de sociale bescherming.

Sociale bescherming is meer dan een opvangnet, het is een nood
zakelijk instrument voor inclusieve groei dat armoede kan terugdringen:
•
De garantie op een basisinkomen maakt het immers mogelijk om
basisgoederen aan te kopen;
•
Toegang tot essentiële diensten zoals onderwijs en een toereikende
gezondheidszorg dragen bij tot het welzijn van de bevolking, verhogen de kans op toetreding tot de arbeidsmarkt en steunen bedrijven,
die op hun beurt profiteren van de hogere koopkracht;
•
De sociale bescherming biedt jongeren de kans om de vicieuze cirkel
van generatiearmoede te doorbreken.

Kwaliteitsvolle dienstverlening

Toegang tot sociale bescherming volstaat niet. Er moeten kwaliteitsvolle essentiële diensten worden ingericht.
Velen denken nog dat sociale bescherming de economische groei
ondermijnt omdat het een dure aangelegenheid is. Niets is minder
waar. Volgens de Wereldbank zou een slechts een klein percentage van
het bruto nationaal product volstaan om een “nationale drempel voor sociale bescherming” te financieren. Het is een kwestie van keuzes maken.
Een kwestie van politieke wil.
Landen met een gemiddeld inkomen beschikken over voldoende middelen om deze nationale drempels van sociale bescherming in te stellen,
voor zover zij bereid zijn om hierin te investeren. Dit sluit echter niet uit dat
zij nog steeds steunbehoevend zijn in termen van know-how.
Landen met een laag inkomen daarentegen moeten financieel ondersteund worden om de vereiste capaciteiten (juridisch, fiscaal) te
verwerven voor de oprichting van een systeem van sociale bescherming. Dit betekent niet dat de Belgische samenwerking rechtstreeks de
sociale bescherming in deze landen zal financieren. Dat is de taak van de
betrokken Staat. Toch kan er een financiële ondersteuning worden toegekend of kunnen er projecten en programma’s gefinancierd worden als
steun aan de oprichting van een systeem van sociale bescherming.
©©DGD - J.Tabury

De overgrote meerderheid van de wereldbevolking geniet
geen sociale bescherming. België en de Belgische Ontwikkelingssamenwerking hebben van deze problematiek een van
de pijlers van hun ontwikkelingsbeleid gemaakt en willen dit
op internationaal niveau brengen.
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Tot slot pleit België voor de integratie
van de sociale bescherming in de VNontwikkelingsagenda na 2015.

Ook kan de oprichting van geïntegreerde organisaties zoals gezondheidsfondsen financieel ondersteund worden. België kan bogen op een lange
geschiedenis van sociale bescherming en is bijgevolg bijzonder goed geplaatst om haar expertise te delen, rekening houdend met het welzijnsmodel dat de voorkeur geniet van de autoriteiten van het betrokken land.

Universele dekking van de gezondheidszorg

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie, tuimelen ongeveer 100
miljoen mensen per jaar onder de armoedegrens (leven van minder
dan twee US dollar per dag), omdat ze zich niet langer medische
zorgen kunnen veroorloven. Enkel een gezonde bevolking kan een land
ontplooien tot zijn volle economische potentieel. Daarom heeft België zich
geëngageerd in het kader van de “Universal Health coverage” (Universele
dekking van de gezondheidszorg).

De meeste bilaterale en multilaterale stimuli van de DGD op het gebied van
gezondheidszorg financieren activiteiten die gericht zijn op de ontwikkeling
van de sociale bescherming.
In het kader van de samenwerking met de NGA’s wordt er veel aandacht
besteed aan het garanderen van toegang tot gezondheidszorg. In deze
context steunt de DGD twee organisaties die opgericht zijn door leden
van de Afrikaanse diaspora in België en die actief zijn op het gebied
van gezondheidszorg en sociale bescherming:
•
het programma van Benelux Afro Center voor 2013-2015 ten behoeve van 5 provincies in de DRC (Neder-Congo, Bandundu, Maniema,
Noord-Kivu en Orientale) (kreeg een subsidiebedrag van 1.274.734
EUR toegekend);
•
het programma “Cap Santé” dat zich richt op de versterking van
de ‘Zone de Santé’ van Kabinda en de uitbreiding hiervan naar de
‘Zone de Santé’ van Ngandajika (totaal subsidiebedrag van de DGD:
1.274.390 EUR).
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3. Maatschappijopbouw in de partnerlanden

Het is belangrijk om de partnerlanden te helpen om efficiënte bestuursinstrumenten te ontwikkelen die beantwoorden
aan de criteria van een democratie en een rechtsstaat, zodat
Ontwikkelingssamenwerking duurzame resultaten kan opleveren. België werkt samen met het Verenigde Naties-Ontwikkelingsprogramma (UNDP) mee aan de ondersteuning van de
democratische transitie in de Arabische wereld en de respectieve opbouw van de maatschappij.

Arabische lente: goed bestuur als cruciale factor
Goed bestuur is een bepalende factor voor een efficiënte en duurzame ontwikkelingssamenwerking, zoals ook de nieuwe wet van 2013
stelt.
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De Belgische regering is een belangrijke partner van het Verenigde
Naties-Ontwikkelingsprogramma (UNDP) inzake de bevordering van
‘goed bestuur.’

UNDP in een notendop
Het UNDP is de centrale schakel binnen het wereldnetwerk van
de VN die zich bezighoudt met ontwikkelingshulp. De organi
satie heeft haar prioriteiten vastgesteld in een strategisch plan
voor 2008-2013 waarin vijf doelstellingen worden beschreven:
•

armoedebestrijding en de Millenniumdoelstellingen;

•

democratisch bestuur;

•

crisispreventie en herstel;

•

leefmilieu en energie voor een duurzame ontwikkeling;

•

HIV/Aids-bestrijding.

Armoedebestrijding staat centraal in alles wat het UNDP
onderneemt om voortgang te boeken op het vlak van men
selijke waardigheid en inclusieve ontwikkeling. Het UNDP
ijvert voor toegang tot bestaansmiddelen, duurzame bevoor
radingsbronnen, betere gezondheidszorg en een hogere le
vensstandaard. Voorbeeld: UNDP ondersteunt de ontwikkeling
van regionale waardeketens tussen Burkina Faso, Ivoorkust,
Ghana, Kenia, Mali, Oeganda en Tanzania. Meer dan 10.500
kleine boeren en 80 kleine en middelgrote ondernemingen
produceren en wisselen grondstoffen uit zoals sorghum, uien
en mango’s en worden hierbij gesteund door betere voor
lichtingsdiensten en technologieën dankzij dewelke zij meer
kwaliteit en minder verlies na oogst hebben. Betere bestaans
middelen en beschikbaarheid van nieuwe banen hebben ge
leid tot meer inkomsten.
Bij de uitvoering van zijn ontwikkelingsprogramma is het UNDP
begaan met de bescherming van de mensenrechten en de
gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Anti-corruptie, steun aan democratiseringsprocessen en versterking
van de justitie zijn essentieel voor het succes van de democratische
transitie in landen die uit een conflictsituatie komen.
Autoritair bestuur, gebrek aan vrijheid en gendergelijkheid, demografische
druk, hoge werkloosheid en weinig perspectieven voor een jonge bevolking, zijn problemen waar ook de Arabische wereld mee kampt.
In de nasleep van de revolutie in de Arabische wereld zetten de
meeste landen in de regio zich in voor de opbouw van hun nieuwe
overheidsinstellingen. Hun grootste uitdaging is om instellingen en besluitvormingsprocessen te creëren die echt rekening houden met burgers
en in het bijzonder met de armsten onder hen.
Op 21 en 22 mei 2013 vond een gedachtewisseling plaats tussen de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en het UNDP. Er werd gedebatteerd
over het toekomstige strategische kader van het UNDP voor 2014-2017
en de post-2015 ontwikkelingsagenda.
Naast deze besprekingen tussen de Belgische Samenwerking en het
UNDP, werd op 22 mei gedebatteerd over het thema “Democratische
transitie na de Arabische Lente: goed bestuur als cruciale factor.” Tijdens deze besprekingen werden de huidige uitdagingen en politieke opties
voor de toekomst besproken.
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Het UNDP is niet enkel uitvoerder maar ook beheerder van het
‘Resident coordinator system’ dat waakt over de coherentie en
coördinatie van de ontwikkelingsactiviteiten van de fondsen,
programma’s en gespecialiseerde agentschappen van de VN.

De wet van 2013 op de Ontwikkelingssamenwerking
beschrijft goed bestuur als “het bestuur dat
de optimalisering beoogt van het beheer van
institutionele capaciteiten, besluitvormingsprocessen
van overheden en beheer van het overheidsgeld,
met respect voor democratie, rechtsstaat, alsmede
mensenrechten, fundamentele vrijheden en gelijkheid
tussen mannen en vrouwen.

4. Een inclusieve, eerlijke en duurzame groei

Een ontwikkelingsbeleid dat gebaseerd is op de mensenrechten impliceert:
•
bevordering van een ontwikkeling die de drie dimensies van duurzame ontwikkeling verenigt: de sociale, ecologische en economische
•
toepassing van het principe van gelijkheid van kansen, in de gelijkheid van gender, een transversale verplichting van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking
•
voorrang geven aan criteria van sociale economie.

De ontwikkeling van de economie en
van de lokale privésector zijn geen
doelstellingen op zich, maar twee
essentiële hefbomen om materiële
en sociale levensomstandigheden
van wereldburgers te verbeteren
die leven van 1 tot 2 US dollar per
dag.

De strategie van ondersteuning aan de lokale privésector maakt dan
ook deel uit van de algemene strategie die kadert binnen het recht op
duurzame ontwikkeling en de consolidering van de democratie, met
inbegrip van goed bestuur.
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking verdedigt deze waarden niet
enkel via directe interventies maar ook in haar relaties en overleg met haar
Europese partners, zoals de Europese Commissie en haar multilaterale
partners, zoals de Wereldbank.
Concreet hielden verschillende projecten die de Belgische Ontwikkelingssamenwerking in de loop van 2013 hebben geïnitieerd rechtstreeks verband met inclusieve groei:
•
de hervorming van BIO
•
de voorbereiding, in samenwerking met de BTC, van een nieuwe
overeenkomst voor het beheer van het Trade for Development Center,
een programma dat directe steun verleent aan de organisaties van
landbouwproducenten en dat ijvert voor eerlijke handel. De nieuwe
overeenkomst zou gelden voor de periode 2014-2017
•
de onderhandeling en voorbereiding - in samenwerking met de Thesaurie van de FOD Financiën - van de deelname van België aan de
17de wedersamenstelling van de werkingsmiddelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie (IDA17)
•
de redactie van een strategienota “Steun aan de ontwikkeling van de
privésector” dat begin 2014 ter goedkeuring aan de minister wordt
voorgelegd.
©©CTB - Josiane Droeghag

Economische groei moet inclusief, eerlijk en duurzaam zijn zodat
iedereen, ook de armsten, ervan kunnen genieten en eraan kunnen
meewerken. De Belgische Ontwikkelingssamenwerking beschouwt steun
aan de privésector van deze landen als een middel om deze doelstelling
te bereiken.
De nieuwe wet op ontwikkelingssamenwerking bevordert activiteiten die bijdragen tot een inclusieve, eerlijke en duurzame economische groei en geeft de voorrang aan lokaal ondernemerschap, sociale
economie en duurzame en waardige tewerkstelling, in overeenstemming
met de fundamentele verdragen en de Waardig Werk Agenda van de ILO.
In de nieuwe wet krijgt de lokale private sector daarom een belangrijke
plaats toebedeeld. De wet geeft ook aan wat de doelstellingen, beginselen
en basiswaarden zijn die van toepassing zijn op alle samenwerkingsinterventies.
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5. De landbouw en voedselzekerheid versterken

Een van de prioritaire opdrachten van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking is ervoor te zorgen dat kwetsbare bevolkingsgroepen
dagelijks toegang hebben tot gezond en voldoende voedsel. In november laatstleden trok de werkgroep van het Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid (BFVZ) - een initiatief van het Belgische Parlement - één week
naar de heuvels van Burundi om er de activiteiten van het Fonds waar te
nemen en de lancering van het BFVZ-programma in Burundi bij te wonen.

volumes te stockeren om ze te kunnen verkopen tijdens droge periodes en
zaden en meststoffen uit te delen aan arme boeren. De delegatie nam ook
deel aan een alfabetiseringssessie voor vrouwen uit de hoogvlakten.
Verder brachten de deelnemers een bezoek aan andere projecten met betrekking tot gezondheidszorg, hygiëne, onderwijs en beroepsopleidingen
onder leiding van de ngo Wereldsolidariteit, het Belgische Rode Kruis en
het Internationaal Fonds voor Landbouwontwikkeling.

Het Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid brengt
een bezoek aan Burundi.

De werkgroep van de BFVZ bracht een bezoek aan de projecten LIAM en
PIADSA onder leiding van de respectieve ngo’s Louvain Coopération en
Caritas International België. Deze projecten helpen kwetsbare families om
eigen groenten te kweken en kleinveeactiviteiten uit te bouwen, grotere

De bewustwording van federale parlementsleden
rond de voedselproblematiek is een van de
primaire doelstellingen van dit soort missies.
Het is belangrijk dat beleidsmakers zich bewust
zijn van de terugkerende uitdagingen waar
ontwikkelingsprojecten mee geconfronteerd
worden, zodat zij met kennis van zaken politieke
keuzes kunnen maken en passende maatregelen
treffen.

Een plechtig moment voor de delegatie: de officiële ceremonie voor de lancering van het nieuwe BFVZ-programma in Burundi.
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De werkgroep van het Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid (BFVZ)
heeft een werkbezoek gebracht aan partnerland Burundi, om er de
activiteiten die het Fonds financiert op het terrein waar te nemen. Een
grote delegatie, samengesteld uit Belgische parlementsleden, ngo-verantwoordelijken, internationale organisaties, afgevaardigden van de BTC,
leden van de Beleidscel van de minister en de overheid, heeft er diverse
ontwikkelingsprojecten bezocht.

Eerste ronde tafel van de Coalitie tegen de Honger
Belgisch fonds voor voedselzekerheid
Het Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid is een financie
ringsinstrument dat inspanningen levert voor de verbetering
van de voedselzekerheid in de meest kwetsbare gebieden van
Sub-Saharisch Afrika.
Het Fonds werd in 2010 opgericht middels een wet van het
Belgisch parlement en wordt gefinancierd door de Nationale
Loterij en aanvullend door de Directie-generaal Ontwikkelings
samenwerking en Humanitaire hulp (DGD).
Het BFVZ is de opvolger van het Belgisch Overlevingsfonds
(opgericht in 1999) dat op zijn beurt het Overlevingsfonds
voor de Derde Wereld (1983) verving dat werd opgericht naar
aanleiding van de zware voedselcrisis die Oost-Afrika trof in de
jaren ‘80. Elk van deze fondsen kwam er op initiatief van het
Belgisch parlement.
Het BFVZ is verantwoordelijk voor de invoering van de lan
denprogramma’s. Het koos bewust voor multidimensionale
programma’s waarbij verschillende ontwikkelingsactoren
samenwerken en elk hun expertise aanwenden voor een spe
cifiek onderdeel van het programma.
Toezicht op het fonds gebeurt door een parlementaire werk
groep. Deze BFVZ-werkgroep komt minstens één keer per jaar
samen. Zij bestaat uit vertegenwoordigers van elke politieke
strekking, de minister en zijn administratie, Belgische ngo’s
en multilaterale partnerorganisaties (het Internationaal Fonds
voor Landbouwontwikkeling, het Wereldvoedselprogramma en
het United Nations Capital Development Fund).
De opdracht van de werkgroep van het BFVZ luidt: "aanbe
velingen formuleren over de strategische krachtlijnen van het
BFVZ".

Oprichting van het Burundi-programma van het
Fonds

Een van de hoogtepunten van het bezoek van het BFVZ was de ceremonie
voor de lancering van het landenprogramma voor Burundi. Dit programma, waarvoor zeven partnerorganisaties een gezamenlijke aanpak van
de voedselzekerheid ontwikkelen, loopt van 2013 tot 2018 in het oosten
van Burundi, in de regio van Moso. In het kader van dit programma wordt
zo’n 14 miljoen EUR geïnvesteerd in de gemeenten Cendajuru, Gisuru
en Kinyinya. Het bestrijkt verschillende domeinen: landbouw (verbeterde
vruchtbaarheid, bestrijding van erosie, verstrekken van zaden en meststoffen, enz.), water, gezondheidszorg, beroepsopleiding, toegang tot krediet,
ondersteuning van landbouworganisaties, solidariteitsgroepen en lokale
overheden.

Het bezoek van de werkgroep van het BFVZ in Burundi werd afgesloten
met een ronde tafel van de Coalitie tegen de Honger - de eerste ronde tafel
die in het Zuiden plaatsvond. Op de agenda stond de financiering van de
landbouw en de ontwikkelingssamenwerking.

Voedselzekerheid: meer dan een
landbouwkwestie
Het eerste beeld dat opkomt als men over voedselzekerheid
spreekt, is de voedselhulp in de vorm van voedselpakketten.
De bedeling van voedselhulp valt echter onder het interven
tiedomein van de humanitaire hulp, terwijl het BFVZ eerder
structurele interventies beoogt. Het streeft naar ontwikkeling
op lange termijn en naar meer voedselzekerheid via capaci
teitsopbouw van de landbouwers. De voedselzekerheid kan
gedefinieerd worden als «de beschikbaarheid van en dage
lijkse toegang tot gezond en voldoende voedsel.

De voedselzekerheid in Mali verbeteren

In februari 2012 lanceerde het Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid voor het eerst een vijfjarenprogramma in Mali. Doel is de verbetering van de voedselzekerheid in de 27 gemeenten van de districten Nara
en Nioro du Sahel.
Dit programma is uniek omdat het verschillende actoren samenbrengt rond een multidimensionaal project. Zeven partnerorganisaties
(SOS Faim, Dierenartsen Zonder Grenzen, Wereldsolidariteit, Rode Kruis
van België, PROTOS, UNCDF en FAO) werken complementair en synergetisch, elk binnen hun bevoegdheidsgebied.
Hiervoor werd een budget van 15,75 miljoen EUR vrijgemaakt, waarvan
11,92 miljoen EUR gefinancierd wordt door het Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid en 3,83 miljoen EUR door de partnerorganisaties.
Het programma heeft een moeilijke start gekend door de instabiele
politieke situatie en de onveiligheid in Mali, waardoor het eerste programmajaar nog in 2013 doorliep. De partners besloten zich in eerste
instantie te richten op het district Nioro, in de hoop het programma geleidelijk uit te kunnen breiden naar Nara tijdens het tweede projectjaar.
Belangrijk is de “coördinatie” binnen het programma.
Elke vertraging binnen één of ander luik van het programma heeft immers
een directe impact op andere onderdelen en kan de verwezenlijking van de
doelstellingen in gevaar brengen. Alle componenten zijn onderling afhankelijk: een goede coördinatie is onontbeerlijk.
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Het centrum voor beroepsopleidingen - hier de naailes - in Gisuru (Burundi). Jongeren zonder scholing kunnen er een technisch beroep leren.

Op 12 december 2013 heeft het platform Landbouw en Voedselzekerheid
de visie goedgekeurd voor de projecten en programma’s in de agrarische
sector. Dit document is het resultaat van een lang proces dat tot stand is
gekomen via de samenwerking van vele actoren met een complementair
profiel (DGD, BTC, ngo’s, universiteiten, enz.).
Het moet worden beschouwd als het instrument voor de uitvoering van de
beginselen van de Strategienota voor de sector landbouw en voedselzekerheid. Doel van deze visie is vooreerst te bepalen of de verschillende acties
in lijn zijn met en beantwoorden aan de doelstellingen van de Belgische
Ontwikkelingssamenwerking en aan de vier prioriteiten die gedefinieerd
worden in de strategienota zodat de interne coherentie verzekerd blijft.

Deze visie zal telkens op een andere manier worden toegepast, afhankelijk
van het betrokken samenwerkingskanaal:
--

----

Zij is geenszins bedoeld om andere analytische benaderingen van de DGD
of BTC te vervangen, maar dient eerder als aanvulling hierop. Deze visie
moet een gerichte dialoog over de ontwikkeling van projecten en programma’s in de landbouwsector mogelijk maken en
 dient als basis voor
besprekingen en evaluaties tussen de betrokken partners.

---
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Gouvernementele samenwerking: deze visie wordt vooral gebruikt bij
de voorbereiding van de PIC tussen de DGD en het partnerland en
bij het opstellen van de identificatiefiche van de programma’s. BTC
zal ook nagaan of de criteria van deze visie worden nageleefd bij het
opstellen van financiële en technische dossiers;
BFVZ: deze visie wordt gebruikt bij de identificatie en analyse van de
projecten/programma’s;
NGA: deze visie wordt gebruikt bij beleidsdialogen over de projecten/
programma’s;
Multilaterale partners: deze visie dient als analysekader om de Belgische standpunten uit te werken. De DGD belast haar attachés met
de bewustmaking van de multilaterale partnerorganisaties van België
van het bestaan deze visie;
Humanitaire hulp: deze visie moet bijdragen tot de analyse van de
hulpprojecten in de landbouwsector (cluster voedselzekerheid);
Partnerlanden: deze visie dient als informatiebron over de Belgische
strategie inzake landbouw en voedselzekerheid.

6. Gender en de bescherming van het leefmilieu,
twee transversale thema’s van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

Bestrijding van discriminatie op grond van gender
Wat is de definitie van gender?
De biologische verschillen tussen mannen en vrouwen veran
deren niet.
De sociale rollen zijn echter verworven en niet aangeboren. Ze
evolueren in de tijd en verschillen van maatschappij tot maat
schappij. De term «gender» verwijst naar de economische,
sociale, politieke en culturele invulling van de verwachtingen
ten aanzien van mannen en vrouwen. Om de genderkwestie
te benaderen, moet men kijken naar de discriminatievormen in
de maatschappij en deze trachten uit te bannen.

De wet kadert in een wereldwijde consensus.
De nieuwe wet op de Ontwikkelingssamenwerking stelt dat de genderkwestie een transversaal thema is. Dit betekent dat de genderdimensie weliswaar geïntegreerd wordt in specifieke sectoren, maar
ook dat België deze sectoren wil overstijgen om de bewustmaking
rond de genderkwestie te versterken. Deze benadering kadert binnen
de Belgische wet op de mainstreaming van gender van 2007, krachtens
dewelke de Belgische overheid de genderdimensie moet opnemen in al
haar beleidsdomeinen, maatregelen en interventies en moet ijveren voor
de uitbanning van elke vorm van discriminatie tussen mannen en vrouwen.
Bijzonder aandacht voor de situatie van de vrouwen
Met name de dossierbeheerders van interventies van de Ontwikkelingssamenwerking zorgen voor een gepaste benadering van de
situatie van de vrouwen in de sector of de regio waarvoor ze verantwoordelijk zijn.
Via een adequate analyse worden de obstakels geïdentificeerd die vrouwen
de toegang tot diensten en faciliteiten ontzeggen die België nastreeft in
samenwerking met de partnerlanden.
Als men bijvoorbeeld de gezondheidszorg voor de bevolking wil verbeteren,
dan moeten de culturele barrières geïdentificeerd en weggewerkt worden,
zodat vrouwen ook toegang krijgen tot deze zorgverstrekking. Deze obstakels staan immers de bestrijding van moedersterfte in de weg. Ook is het
van essentieel belang dat vrouwen toegang krijgen tot voorbehoedsmiddelen en informatie over geboortebeperking en HIV.
Op het vlak van landbouw, milieu en technologie moeten vrouwen toegang
hebben tot diensten en diverse vormen van ondersteuning via de overheid
en de ontwikkelingssamenwerking.
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Krachtens de wet van 19 maart 2013 moet de Ontwikkelingssamenwerking de volgende twee transversale thema’s prioritair in al haar
interventies integreren:
1/ de genderdimensie, die de empowerment van vrouwen en de gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de samenleving beoogt;
2/ de bescherming van het leefmilieu en van de natuurlijke hulpbronnen, met inbegrip van de strijd tegen klimaatverandering, droogte en
wereldwijde ontbossing.

L'oiseaux bleu de la Paix
Ariane Bourlard
Het werk is de artistieke uitdrukking
van een humanstisch verlangen,
van de wens om vorm te geven aan
de woorden "Vrede", "Vrouwen" en
"Aarde", met als parallel de natuur
die staat voor de levengevende
aarde en de leven schenkende
vrouw. Aldus ontstaat uit de balans
tussen mens en natuur een wereld
in harmonie.
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De Ontwikkelingssamenwerking integreert
empowerment van vrouwen in elke sector
en in elke regio waarin zij werkzaam is.

Bestrijding van geweld tegen vrouwen
Geweld tegen vrouwen is de meest extreme uitdrukking van de
ontkenning van de autonomie van de vrouw. Deze problema
tiek werd in 2013 als prioritair gedefinieerd door de nationale
en internationale instellingen ter gelegenheid van de 57e zit
ting van de commissie over het statuut van de vrouwen. Deze
commissie heeft zich via een unanieme en gedetailleerde ver
klaring geëngageerd om de strijd aan te gaan tegen geweld
tegen vrouwen.
De bestrijding van geweld tegen vrouwen staat continu op de
agenda, zowel wat betreft de ontwikkelingssamenwerking als
in de dialoog tussen België en haar partnerlanden.
De aandachtsgebieden zijn:
• huiselijk geweld;
• de erkenning van geweld tegen vrouwen en de strafrechte
lijke sancties;
• de strijd tegen gevaarlijke en schadelijke praktijken zoals
vrouwelijke genitale verminking;
• de strijd tegen geweld tegen vrouwen in conflictzones en de
gevolgen daarvan.
In 2013 stelde België zijn tweede nationaal actieplan ‘Vrouwen, Vrede en Veiligheid’ (2013 - 2016) ter uitvoering van
VN Veiligheidsraadresolutie 1325 voor, die de bevordering
en bescherming van de rechten van vrouwen beoogt in conflict- en post-conflictsituaties.
In overeenstemming met deze resolutie stelt België een
andere benadering voor waarbij vrouwen niet enkel als
slachtoffers gezien worden, maar ook actief kunnen deelnemen aan conflictpreventie en -oplossing, vredesopbouw
en herstel en versterking van de democratie na een conflict.
Dit plan biedt een nieuwe structuur en methodologie en
stelt zes prioriteiten voorop: het internationale normatieve
kader, de integratie van de genderdimensie in het kader van
resolutie 1325, de bescherming van vrouwen en meisjes
tegen alle vormen van geweld, met inbegrip van seksueel
geweld, de deelname van vrouwen aan vredesprocessen en
processen van wederopbouw, de steun voor de uitvoering
van resolutie 1325 en het nationale actieplan: opvolging,
rapportage en monitoring. Dit plan wil ook de coherentie
verbeteren tussen de verschillende beleidsterreinen die betrokken zijn bij preventie en bij de bescherming van vrouwen en meisjes die slachtoffer zijn van geweld.
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De genderproblematiek speelt ook een belangrijke rol in de gesprekken
tussen België en de partnerlanden op het vlak van humanitaire kwesties
zoals oorlog en vrede en de justitie-opbouw, die moet leiden tot de oprichting van een rechtstaat.

Bescherming van het leefmilieu, een
transversaal thema van de Belgische
Ontwikkelingssamenwerking.
De impact van de strategienota van 2002 over de integratie van milieu-thema’s in de interventies van de Ontwikkelingssamenwerking
werd in 2013 geëvalueerd.
Uit deze evaluatie is gebleken dat de integratie van het thema leefmilieu in de interventies van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking
de laatste jaren is toegenomen. Er is meer aandacht besteed aan de
gevolgen van klimaatverandering.
Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe strategienota. Deze nieuwe
strategie beoogt:
1. de opstelling van een richtlijn voor alle Belgische actoren op het vlak
van leefmilieu en ontwikkeling;
2. een sterke nadruk op het milieu in de planning en uitvoering van alle
interventies van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking;
3. een leidraad te zijn voor de integratie van het aspect leefmilieu in de
beleidsdialoog met de partners van de ontwikkelingssamenwerking;
4. het voorstellen van een aanpak voor de integratie van het aspect leefmilieu en duurzaamheid in de millenniumontwikkelingsdoelstellingen
bij internationale onderhandelingen en gesprekken;
5. het opstellen van een referentiekader voor de toekenning van middelen;
6. een instrument aan te reiken voor de bevordering van de beleidscoherentie voor ontwikkeling;
7. de toolkit KLIMOS uit te bouwen tot een institutioneel instrument voor
duurzame ontwikkeling.
Deze methode berust op een participatieve benadering die door het O*platform KLIMOS wordt ondersteund. De samenwerkingsattachés hebben
massaal deelgenomen aan het onderzoek en alle actoren van de Belgische
Ontwikkelingssamenwerking hebben een constructieve bijdrage geleverd.
De voorbereidende dossiers van de gemengde commissies en de projectvoorstellen werden systematisch geanalyseerd in functie van hun relevantie
op het vlak van leefmilieu. Een voorbeeld: het samenwerkingsprogramma
met Algerije hield rekening met de specifieke milieukennis van de betrokken diensten.

Een strategie ter bescherming van de biodiversiteit

In mei 2013 keurde Jean-Pascal Labille, minister van Ontwikkelingssamenwerking, de strategie van het Koninklijk Belgisch Instituut voor
Natuurwetenschappen voor 2014-2023 goed.
Het is een ambitieuze strategie die rekening houdt met de prioriteiten van
de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en met alle overeenkomsten die
België is aangegaan ten voordele van ontwikkelingslanden in het kader van
het Verdrag inzake de biologische diversiteit.

6 miljoen EUR

In de geest van de hervorming van de DGD is deze strategie het resultaat
van een participatief proces met verschillende afdelingen van de DGD, het
Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO), attachés van de Ontwikkelingssamenwerking en de FOD Leefmilieu.
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De algemene doelstelling van deze strategie is de “versterking van
de wetenschappelijke en technische capaciteiten voor een effectievere uitvoering van het Verdrag inzake biologische diversiteit en haar
Strategieplan voor biodiversiteit 2011-2020 als bijdrage aan armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling in de wereld.”
Zij stelt hiertoe zes concrete doelstellingen voorop:
•
Het versterken van de wetenschappelijke en technische kennis over
biodiversiteit en van de relaties met diensten actief in armoedebestrijding en de ecosysteemelementen;
•
Het verbeteren van de informatie over biodiversiteit, over de relaties
met de ecosysteemelementen en diensten actief in armoedebestrijding en de hieraan verbonden processen van goed bestuur;
•
Bijdragen aan de bewustwording en communicatie over het belang
van biodiversiteit en ecosysteemelementen voor armoedebestrijding
en duurzame ontwikkeling, en de processen van goed bestuur die
hiermee samenhangen;
•
Het verbeteren van de ‘mainstreaming’ van biodiversiteit en ecosysteemelementen in beleidsterreinen die te maken hebben met ontwikkeling;
•
Het verbeteren van de kennis over de meting, rapportage en verificatie van beleidskeuzes en activiteiten met betrekking tot biodiversiteit
en ecosysteemelementen;
•
Bewustmaking van het publiek en capaciteitsopbouw in ontwikkelingslanden en in België voor de uitvoering van het Protocol van
Nagoya inzake toegang tot genetische hulpbronnen en de eerlijke en
billijke verdeling van de baten die voortvloeien uit het gebruik ervan.

In overeenstemming met het engagement dat België op tafel legde in het kader van het akkoord van
Kopenhagen betreffende de financiering van de strijd
tegen klimaatverandering, heeft België 6 miljoen EUR
vrijgemaakt voor het Adaptatiefonds van de kleine
landbouwers.»
Dit fonds valt onder het Internationaal Fonds voor
Landbouwontwikkeling (IFAD) voor de steun aan het
Adaptatieprogramma voor de kleine landbouwers
(Adaptation for Smallholders Agriculture Programme ASAP)
Twee prioriteiten van de Belgische ontwikkelingssamenwerking worden hier aangetroffen: de aanpassing
aan de klimaatverandering en de familiale landbouw,
twee thema’s waar IFAD een toegevoegde waarde kan
betekenen.
Twee ASAP-projecten staan momenteel in de steigers
in twee partnerlanden van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking: in de provincie Gaza in Mozambique en in de provincies Kayes en Sikasso in Mali.
Later zullen er ook projecten worden opgestart in
andere partnerlanden zoals Bolivia, Vietnam en Niger.
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D. De publieke opinie bewust maken
en informeren over ontwikkelingsthema’s

In tijden van economische crisis lijkt de steun van de publieke opinie voor Ontwikkelingssamenwerking een dalende trend te
vertonen. Meer dan ooit moet de publieke opinie geïnformeerd worden en gesensibiliseerd voor de uitdagingen van de ontwikkeling, de noodzaak om te ijveren voor rechtvaardige relaties tussen Noord en Zuid en de inspanningen die België ter zake
levert. Dat is één van de opdrachten van de DGD.

1. Ontwikkelingseducatie voor iedereen
De strategie voor Ontwikkelingssamenwerking die de minister in
2012 goedkeurde, is nu in uitvoering. Deze strategie beoogt de toegang
van elke Belgische burger tot Ontwikkelingseducatie (OE).
Een van de prioriteiten van de dienst OE van de DGD is bijgevolg
ervoor te zorgen dat geen enkele groep van burgers over het hoofd
wordt gezien of onvoldoende wordt betrokken bij educatieve activiteiten en dat de prioritaire doelgroepen een multiplicatie effect hebben naar andere doelgroepen.
Ook moet zij waken over de kwaliteit en de doelmatigheid van de activiteiten en de over de wettigheid van de communicatie. Zij moet de actoren
op het vlak van ontwikkelingseducatie stimuleren om ook het Zuiden te
betrekken in de communicatie en de interventies van de OE.
Tot slot wordt de noodzaak van meer complementariteit en synergie tussen
de diverse actoren benadrukt.

België neemt actief deel aan internationale
milieuprogramma’s
In 2013 besteedde de Belgische Ontwikkelingssamenwerking
53 miljoen EUR aan internationale milieuprogramma’s als die
van IFAD-ASAP, GEF en UNEP.
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In 2013 vervolgde het Wereldmilieufonds (GEF – Global Environment Facility) zijn steun aan ontwikkelingslanden op het vlak van klimaatverandering,
biodiversiteit, woestijnvorming, internationale wateren en chemische producten. Het Fonds is het financiële mechanisme van het Klimaatverdrag, de
Conventie Biodiversiteit, het Verdrag ter bestrijding van Woestijnvorming,
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en het Verdrag van Stockholm. Het werkt in het kader van de richtlijnen van
de respectievelijke partijconferenties, financiert terreinacties in ontwikkelingslanden, en draagt de kosten die gepaard gaan met de verplichting tot
informatieverstrekking voorzien in de conventies. Via zijn jaarlijkse bijdrage
aan de GEF kwijt België zich grotendeels van zijn financiële verplichtingen
die voortvloeien uit de conventies. Het neemt ook actief deel aan de Raad
van de GEF, die de acties evalueert en erover waakt dat ze in overeenstemming blijven met de richtlijnen van de conventies op het vlak van programmastrategie en -prioriteiten. In 2013 voegden zich bij de routineactiviteiten
de onderhandelingen met het oog op de zesde wedersamenstelling van
de werkmiddelen van de GEF (FEM-6, van 1 juli 2014 tot 30 juni 2018).
In deze context werden de strategieën met betrekking tot de verschillende
actieterreinen van de GEF opnieuw geëvalueerd en aangepast, werden de
operationele modaliteiten verbeterd, en werd de structuur van de actiedomeinen hertekend. De doelstelling? De implementatie van het nieuwe
Minamata-Verdrag inzake Kwik mogelijk maken.
In het systeem van de Verenigde Naties is het VN-Milieuprogramma (UNEP)
de belangrijkste autoriteit op milieuvlak. Zijn mandaat bestaat in de bepaling van de internationale normen die als referentie dienen voor milieubeleid en de sturing van de internationale actie op basis van wetenschappelijke kennis. Zijn prioriteiten zijn geformuleerd in de strategiedocumenten
2010-2013 en 2014-2017. Ze zijn volledig conform de Belgische strategische prioriteiten op het vlak van milieu en ontwikkelingssamenwerking:
klimaatverandering, rampen en conflicten, ecosystemen, chemische producten en chemisch afval, (inter-)nationaal milieubeheer, alsook duurzame
productie en consumptie. Inzake klimaatverandering is een evolutie merkbaar sinds 2008: behalve het accent op de vermindering van de uitstoot
van broeikasgassen, krijgen ook de aanpassingsmaatregelen steeds meer
aandacht. Deze tendens vertaalt zich zowel in de strategie en het werkprogramma van het UNEP als in de strategische keuzen van België. In de
toekomst hoort het UNEP nog meer in te zetten op duurzame productie en
consumptie. Om bij te dragen tot een efficiëntere, meer doeltreffende, en
proactievere samenwerking opteerde ons land in 2009 voor een beleid
van exclusieve financiering van het algemene budget (full core) van de
multilaterale partners. Daartoe behoort ook het UNEP - overigens een van
de drie belangrijkste uitvoeringsagentschappen van het Wereldmilieufonds.
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2. Bewustmaking en voorlichting in
2013: een brede waaier van acties

• In 2013 heeft de DGD samengewerkt met het team van Niouzz van
de RTBF en een reeks van vijf afleveringen van “Code aventure ” mee
gefinancierd. Dat is een programma waarbij 5 twaalfjarigen op ontdekkingsreis gaan naar ontwikkelingslanden. Deze reeksen haalden in totaal zo’n 10.000-tal kijkers. Daarnaast worden de uitzendingen vaak
gebruikt tijdens de lessen in het reguliere onderwijs, wat het doelpubliek
aanzienlijk uitbreidt (maar wat tegelijkertijd erg moeilijk kwantificeerbaar
is).Inhoudelijk richtte de reeks zich tot kinderen van 8 tot 12 jaar. De programma’s zijn ontworpen op een participatieve wijze, zijn speels en interactief en geven de jeugd een beter beeld van de ontwikkelingslanden,
die soms als gevaarlijk, smerig en deprimerend worden afgeschilderd.
De programma’s trachten een positieve kijk op de jeugd en op ontwikkeling te brengen. In plaats van de wereld te percipiëren als tweeledig
- de rijke landen en de arme landen - worden de jongeren aangemoedigd om de wereld als een globale entiteit te zien. De uitzendingen van
“Code Aventure” worden benaderd vanuit een participatief oogpunt. De
5 programma’s worden gepresenteerd door een jonge reporter (jongen
of meisje). Voor de jonge reporters van “Niouzz Trotter”, bieden deze
reizen de gelegenheid om zich helemaal onder te dompelen in het
land van bestemming. Zij ontmoetten jongeren van dezelfde leeftijd en
maken kennis met de realiteit “op het terrein. De uitzendingen werden
opgenomen in Ghana (fair trade met Max Havelaar), Burundi (Ontdek
de wereldklassen met UNICEF), Peru (Armoede- Vredeseilanden), Haïti (Straatkinderen-Geomoun) en Suriname (Biodiversiteit en duurzame
ontwikkeling met WWF).
• Er werd ook een eerste oproep gelanceerd aan de bedrijfswereld tot
het indienen van voorstellen, omdat de zakelijke wereld doorgaans
weinig wordt betrokken bij de acties van de OE. Het thema - dat tot
nu toe slechts weinig in de aandacht kwam - is de achtste Millennium
Ontwikkelingsdoelstelling: “Een wereldpartnerschap voor ontwikkeling
creëren.” De activiteiten die via dit nieuwe instrument mee worden
gefinancierd zullen plaatshebben in de loop van 2014 en begin 2015.
• De VRT-zender Eén heeft “Missie Mosango” uitgezonden, een programma dat mee gefinancierd wordt door de DGD. De serie heeft een gemiddeld kijkerspubliek van 240.826 kijkers per aflevering, met inbegrip van
15,9% ‘vertraagde’ kijkers. “Missie Mosango” brengt het verhaal van
zes studenten en jonggediplomeerden in geneeskunde en paramedische wetenschappen die werken in het hospitaal van Mosango in de Democratische Republiek Congo. Zij hebben allen een medische of paramedische opleiding gevolgd. Al snel worden ze echter met moeilijkheden
geconfronteerd. Met “Missie Mosango” wil productiehuis Breedbeeld de
complexe situatie van de gezondheidszorg in Afrika tonen en wijzen op
het belang van initiatieven van de bevolking ter plaatse. De motivatie en
het engagement van de zes studenten brengen een positieve en hoopvolle kijk op deze problematiek en zijn van die aard dat ze het grote
publiek wel kunnen sensibiliseren voor dit thema.
• Begin 2013 werd de DGD betrokken bij het project “Move for Africa,”
een initiatief van de krant “La Libre Belgique.” Dit project heeft meer
dan honderd jongeren uit het vierde tot het zesde middelbaar de kans

geboden om ontwikkelingsprojecten te bezoeken in Afrika, onder leiding van 8 deelnemende ngo’s en de BTC. De jongeren werden tijdens
hun verblijf en tijdens de voorbereiding en de opvolging van hun reis
geconfronteerd met andere wereldculturen en levenswijzen en konden
hun “maatschappelijke verantwoordelijkheden” op de proef stellen. Het
project kende een ongemeen succes en wordt dan ook vervolgd. De
tweede editie gaat van start in 2014 en is getiteld “Move with Africa.”
©©vsf-belgium

Naast tal van initiatieven vanuit de ngo’s die mede gefinancierd werden door de DGD, werden er heel wat terugkerende en evenementsgebonden sensibiliseringsacties georganiseerd (filmfestivals, expo’s,
…) die de financiële steun genoten van de DGD, alsook een vijftiental
radio- , tv- en filmprogramma’s.

• Voor de vierde maal heeft de Belgische Ontwikkelingssamenwerking ter
gelegenheid van onze nationale feestdag op 21 juli haar kraam opgesteld in de Regentstraat. In een enquête verklaarde 90% van de deelnemers aan de 8 activiteiten rond de Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen dat zij inderdaad door deze activiteiten bewust waren geworden
van de ontwikkelingsproblematiek.
• De Belgische Ontwikkelingssamenwerking heeft deelgenomen aan 75
gratis tentoonstellingen over thema’s als moedersterfte, de Millennium
Ontwikkelingsdoelstellingen en “landbouw en voedselzekerheid”. De
doelgroepen van deze tentoonstellingen waren scholen, verenigingen,
gemeenten, bedrijven, enz www.dg-d.be (tab “sensibilisering”)

Nieuwe formules voor de informatiecyclus
en het programma “Kleur bekennen:”
• De Informatiecyclus is bedoeld voor wie wenst te werken in de
ontwikkelingssamenwerking. Van 2008 tot 2013 hebben ongeveer 5.000 mensen zich verdiept in de ontwikkelingsproblematiek en kennis hieromtrent opgedaan. De Informatiecyclus
zal voor de periode 2014-2018 een nieuwe formule krijgen.
Deze houdt zowel inhoudelijke als vormelijke verschillen in ten
opzichte van de vorige editie: concepten van samenwerking
en ontwikkeling, een keuze tussen verschillende onderwerpen,
een zeer participatieve en interactieve pedagogie met deelnemers van diverse achtergronden, een betere omkadering
en monitoring van de programmakwaliteit door het coördinatieteam, meer diversificatie van het publiek via een formule
zonder verplichte accommodatie, ... . Het duizendtal jaarlijkse
deelnemers moet kunnen genieten van een stimulerend bezinningspakket dat aanzet tot stellingname en betrokkenheid.
• Het vijfjarig programma "Kleur bekennen" dat zich richt tot jongeren en scholen ging in 2013 zijn laatste schooljaar in. De
nieuwe formule is nu in voorbereiding en zal vooral gericht
zijn op de complementariteit van de actoren en de OE in de
scholen (ANGS, enz.)
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Kleur Bekennen - Annoncer la Couleur in 2013
Kleur Bekennen - Annoncer la Couleur (KLB/ALC) is het federale programma voor mondiale vorming en wereldburgerschap van de Belgische
Ontwikkelingssamenwerking. Het stelt aan lesgevers, animators en opvoeders participatieve pedagogische acties voor om samen met jongeren van
tien tot achttien jaar maatschappelijke kwesties met werelddimensie te
benaderen.
Tot de thema’s die de vormingsprofessionals in België in de loop van 2013
aan bod brachten, behoren internationale migratie, burgermobilisatie, toegang tot middelen, duurzame ontwikkeling, verantwoorde handel, culturele
diversiteit, en conflictpreventie.
Enkele cijfers voor 2012-2013
In 2012-2013 vonden in de Franstalige provincies en in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest vijftig vormingsdagen plaats. Meer dan vierhonderd
lesgevers, animators en opvoeders in de Franse Gemeenschap WB werkten eraan mee en bereikten in totaal twaalfduizend jongeren.
‘Kleur Bekennen’ biedt keuze aan verplichte en facultatieve aanvullende
cursussen. Het programma organiseert facultatieve aanvullende cursussen
in bredere samenwerking met ngo’s, vormingsorganen en provincies.
‘Kleur Bekennen’ organiseerde 98 verplichte en 58 facultatieve aanvullende cursussen voor ongeveer 3100 lesgevers.
Via een onlinerepertorium met meer dan tweehonderd werkmiddelen bevordert het programma nog sterker de toegang tot pedagogische tools voor
vorming in wereldburgerschap.
De collectie van ‘Kleur Bekennen’ breidde met 157 materiaalkits uit in
Gent, en met 197 in Antwerpen.
Sinds zijn lancering in september 2012 biedt de nieuwe website aan geregistreerde personen de mogelijkheid om online te werken via een gebruikersaccount. Eind 2013 telde de KLB/ALC-site ongeveer achttienhonderd
geregistreerde gebruikers met gemengde profielen.
Focus in 2013
• Op 25 november 2013 bracht het programma in het Egmontpaleis 216
vormingsprofessionals en ngo’s bijeen voor de conferentie ‘School 2.0 &
wereldburgerschap: een creatieve ontmoeting. De deelnemers konden
het bestaande numerieke educatieve materiaal en zijn pedagogische
mogelijkheden verkennen. De tijdens die dag opgedane inspiratie werd
vervolgens gedeeld via de creatie van een Scoop.IT-account voor verdere reflectie.
Op 15 oktober 2013 organiseerde ‘Kleur Bekennen’ in Gent zijn tweede
Inspiratiedag. Als keynote werd gekozen voor een lezing over de stereotypen van Chokri Ben Chikhaa.

Die dag ontmoetten meer dan 100 lesgevers en ongeveer 25 vormingsorganismen elkaar, en wisselden ze voorbeelden van goede praktijk uit.
• ‘Kleur Bekennen’ gaat verder met de vorming rond Mijn vriend Paco,
een boek over migratie en onthaal voor kinderen van tien tot twaalf jaar:
eind 2013 verscheen het pedagogische dossier Mijn vriend Paco: migratie en onthaal via het geïllustreerde dagboek van een klein meisje.
‘Kleur Bekennen’ actualiseerde vorm en inhoud van de verplichte aanvullende cursussen Kompas voor wereldburgerschap, VOET-koffer en
De kortste weg naar Timboektoe.
• Een nieuwe affiche zet de provinciale kredietcentra in de schijnwerper.
Er wordt getracht om een zo volledig mogelijke collectie aan te leggen
van pedagogische hulpmiddelen – didactische spelletjes, pedagogische
dossiers en tassen, dvd’s, cd-roms, stripverhalen en atlassen - voor acties op het vlak van wereldburgerschap. Om ze vlotter toegankelijk te
maken, werd de collectie onlangs opgenomen in bepaalde catalogi en
provinciale bibliotheken.
De documentatiecentra van ‘Kleur Bekennen’ in Gent en Antwerpen kregen
in totaal 3178 bezoekers over de vloer. Die ontleenden 4914 keer een
educatieve tool over wereldburgerschap.

Rond de tafel met het europese netwerk GENE
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking neemt sinds en
kele jaren deel aan de ronde tafels van het Global Education
Network Europe (GENE). GENE is een Europees netwerk dat op
globaal niveau ijvert voor educatie. Het bestaat uit afgevaar
digden van de ministeries en agentschappen die actief zijn op
dit gebied. GENE biedt haar leden de mogelijkheid om hun er
varingen, strategieën en praktijken uit te wisselen en te delen.
België was medeorganisator van de 30e editie van deze ronde
tafel die plaatsvond in Brussel in oktober 2013. De partners
van de Belgische samenwerking gaven naar aanleiding hier
van een aantal presentaties:
•

de BTC sprak over de nieuwe formule van de Informatie
cyclus;

•

de Katholieke Universiteit Leuven had het over de monito
ring en evaluatie van de interventies op het gebied van
educatie-ontwikkeling;

•

de krant «La Libre Belgique» bracht verslag uit van de
concrete acties op het terrein die samen met de stu
denten in het kader van «Move for Africa» op touw wer
den gezet.

©©foto ALC_KLB

Gezamenlijke conferentie ALC-KLB over digitale communicatie.
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3. Dimensie 3 - Het magazine van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking

Dimensie 3 is het gratis magazine van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Het geeft een algemeen overzicht van de verschillende
Belgische ontwikkelingsinterventies en brengt nieuws en informatie over
de uitdagingen van de ontwikkelingssamenwerking op mondiaal niveau.
Het blad biedt toegankelijke informatie voor leerkrachten en studenten uit
het middelbaar onderwijs die gemakkelijk kan gebruikt worden tijdens de
lessen, zoals blijkt uit een enquête van 2008.
www.dimensie-3.be

Gitti Van Cappellen (Heilig Hart College, Halle):
“Alle nummers die ik heb, werden uitgedeeld in het vijfde middelbaar
technisch onderwijs. We hebben de magazines gebruikt bij de les over
de mensenrechten, tijdens het uur godsdienst. De onderwerpen zijn overzichtelijk, de informatie toegankelijk en de voorbeelden duidelijk. Er is veel
voer voor discussie in de klas! De leerlingen waren unaniem positief over
dit nummer.”

@BelgiumMFA
en via
Facebookpagina
Diplomatie.
Belgium
In 2013 zette de DGD haar eerste stappen
op de sociale netwerken, via de Facebook
en Twitter-pagina’s van de FOD Buitenlandse Zaken. Sociale media gelden als het
communicatiemiddel bij uitstek om interactiviteit met de burgers te waarborgen.
Daarom publiceert de DGD op regelmatige
basis informatie over de activiteiten van
de Belgische Ontwikkelingssamenwerking
op haar Facebook-pagina. De pagina telt al
zo’n 1.500 vrienden. En de Twitter-account
@BelgiumMFA heeft al meer dan 2.000
volgers. Scan deze QR-code en volg ons op
Twitter of word fan van Diplomatie.Belgium.
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DEEL II:
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking
op het terrein
A. De Belgische ontwikkelingshulp
binnen de huidige begrotingscontext
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Overzichtstabel DGD-hulp per kanaal
(in miljoen EUR)

Directie-generaal Development

2010

2011

2012

2013

Gouvernementele samenwerking
- Technische samenwerking en beurzen
- Gedelegeerde samenwerking
- Regionale samenwerking

211,1

210,7

188,5

190,4

25,9

16,4

26,2

14,0

8,1

13,7

5,0

9,9

- Algemene en sectoriële begrotingshulp

47,2

25,1

25,8

25,7

- Beheerskosten BTC

21,4

21,8

21,6

22,1

- Leningen van staat tot staat

32,9

4,2

2,3

13,1

346,7

292,0

269,5

275,2

117,8

122,9

119,1

116,2

Subtotaal Gouvernementele samenwerking
Niet-gouvernementele samenwerking
- NGO-programmafinanciering
- VVOB

9,2

9,5

9,5

9,5

- APEFE

9,2

9,5

9,5

9,5

30,7

33,6

33,8

31,7

- VLIR - Vlaamse interuniversitaire raad
- CIUF/CUD - Interuniversitair centrum van CFWB

28,0

28,8

29,3

28,3

- Wetenschappelijke instellingen

17,2

17,0

17,1

17,4

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

2,1

1,5

2,2

2,2

13,8

15,1

8,4

15,6

228,1

238,0

228,9

230,3

Multilaterale samenwerking
- Verplichte multilaterale bijdragen

10,9

10,6

10,2

10,5

- Vrijwillige multilaterale bijdragen

113,2

121,1

103,8

92,2

- Europees ontwikkelingsfonds en Bank

146,6

119,9

102,8

114,0

- Wereldbankgroep

109,3

132,4

142,1

130,1

27,7

62,5

1,9

50,0

- Regionale ontwikkelingsbanken
- Milieuverdragen

38,3

38,3

32,5

48,5

- Multilaterale Schuldkwijtschelding

16,2

18,3

20,6

22,0

Subtotaal Multilaterale samenwerking

462,1

503,1

413,9

467,1

Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid

16,5

21,3

22,8

20,5

Maatschappijopbouw

35,2

48,9

14,4

26,4

Humanitaire en voedselhulp

98,0

106,9

69,2

103,5

118,3

120,4

5,9

26,0

Sensibilisering in België (excl. ngo's)

Steun aan de privésector, BIO

9,9

7,4

5,9

6,0

Administratie, evaluatie, andere

2,7

2,2

1,7

1,9

1.317,6

1.340,2

1.032,2

1.156,8

Totaal DGD
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Regionale verdeling DGD-hulp
Absolute cijfers in miljoen EUR
AFRIKA ............................................................. 387,71 miljoen

1400
1200

1317,60

1340,50
1156,85

AZIË ................................................................... 86,01 miljoen
AMERIKA ........................................................... 51,98 miljoen
UNIVERSEEL/ONBEPAALD/BELGIË .................. 631,15 miljoen
TOTAAL

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

1000

1032,20

800
600
400
200
0

2010

2011

2012

2013

269,50

275,32

2012

2013

2012

2013

Regionale verdeling gouvernementele DGD-hulp
Absolute cijfers in miljoen EUR
AFRIKA .............................................................................. 182,41 miljoen

400
350

346,70
292,00

300

AZIË

......................................................................................33,41 miljoen

AMERIKA

.............................................................................15,46 miljoen

250
200
150

UNIVERSEEL/ONBEPAALD/BELGIË
TOTAAL

......................... 43,87 miljoen

............................................................................ 275,15 miljoen

100
50
0

2010

2011

Verdeling niet-gouvernementele DGD-hulp per kanaal
Absolute cijfers in miljoen EUR
AFRIKA ................................................................................ 80,79 miljoen

300
250
200

AZIË

.......................................................................................17,77 miljoen
150

AMERIKA

............................................................................ 33,32 miljoen

UNIVERSEEL/ONBEPAALD/BELGIË
TOTAAL

50

......................... 98,43 miljoen

.............................................................................. 98,43 miljoen

100
50
0

2010

2011

Noord-Afrika

4%

Relatieve cijfers in %
NOORD-AFRIKA ................................................................................4,27%

29%

AFRIKA SUB-SAHARA................................................................. 29,24%
AZIË........................................................................................................7,43%
AMERIKA

Universeel/
onbepaald/België

Afrika
Sub-Sahara

55%

............................................................................................ 4,49%

7%

UNIVERSEEL/ONBEPAALD/BELGIË........................................ 54,56%

Azië

5%
Amerika

Noord-Afrika

Universeel/
onbepaald/België

1%
4%

Relatieve cijfers in %
NOORD-AFRIKA.................................................................................0,91%
AFRIKA SUB-SAHARA.................................................................. 14,86%

Amerika

Azië

1%

15%

Afrika
Sub-Sahara

3%

AZIË....................................................................................................... 2,89%
AMERIKA

............................................................................................. 1,34%

UNIVERSEEL/ONBEPAALD/BELGIË

..........................................3,79%

Noord-Afrika

0,2%

Relatieve cijfers in %
NOORD-AFRIKA ................................................................................0,21%
AFRIKA SUB-SAHARA..................................................................... 6,77%
AZIË........................................................................................................1,54%
AMERIKA

Universeel/
onbepaald/België

6,8%

8,5%

............................................................................................ 2,88%

UNIVERSEEL/ONBEPAALD/BELGIË............................................ 8,51%

Afrika
Sub-Sahara

1,5%
3%

Azië

Amerika
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0,5%

DGD-hulp per kanaal

0,2%

2,2%

Gouvernementele samenwerking

23,8 %

Niet-gouvernementele samenwerking

19,9 %

Multilaterale samenwerking

40,4 %

Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid

1,8 %

Maatschappijopbouw

2,3 %

Humanitaire en voedsehulp

8,9 %

Steun aan de privésector, bio

2,2 %

Sensibilisering in België (excl. ngo’s)

0,5 %

Administratie, evaluatie, andere

0,2 %

2,3%

8,9%

23,8%

1,8%

40,4%

19,9%

DGD-hulp per sector
Onderwijs

121,5 mil.

Gezondheid

111,1 mil.

Bevolking en reproductieve gezondheid

28,7 mil.

Water en sanering

40,5 mil.

Overheid en civiele maatschappij

73,8 mil.

Conflict, vrede, veiligheid
Sociale diensten

44,0 mil.

Transport en opslag

56,5 mil.

Communicatie

53,3 mil.

Banken en financiële diensten

29,2 mil.

Land-en bosbouw, visvangst
Industrie, mijnbouw en constructie

9,6

2,5

11,7

3,5

0,7 mil.
135,7 mil.
10,1 mil.

Handel en toerisme

5,2 mil.

Milieubescherming

54,2 mil.

Multisector

72,0 mil.

Humanitaire hulp

135,8 mil.

Schuldverlichting

23,9 mil.

Sensibilisering in België

25,7 mil.

Administratiekosten

25,4 mil.

Sector niet gespecificeerd

10,5

9,2
2,2
2,2
2,1

0,1 mil.

Energie
Ondernemingen
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2,6 mil.

107,0 mil.

6,4

6,2
3,8

4,7
4,9
11,7

0,4%

2,5

4,6
0,0%

0,8%
0,0%

0,2%

B. Geografische programma’s
Er worden meerjarige samenwerkingsprogramma’s uitgewerkt met de 18 partnerlanden. Deze programma’s schetsen
het kader waarbinnen de specifieke projecten en programma’s
van de gouvernementele samenwerking worden uitgewerkt.
Het is onmogelijk om hier de volledige lijst op te nemen van
alle interventies van de gouvernementele samenwerking in
Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Het is dan ook niet de bedoeling van dit jaarverslag om een bloemlezing te maken van alle
projecten van de gouvernementele samenwerking. We willen
hier eerder de grote dossiers en de belangrijke verwezen
lijkingen van onze samenwerking in 2013 toelichten.

©©Saskia Bruynooghe

Sinds de hervorming van de DGD in 2012 wordt de gouvernementele samenwerking aangestuurd door een geografische
directie (D1) die per regio wordt georganiseerd. Dit betekent
concreet dat de prioriteiten, activiteiten en resultaten van de
gouvernementele samenwerking volgens een geografische
benadering per regio worden bepaald. Er geldt m.a.w. een
"regionale aanpak." Deze aanpak draagt bij tot meer coherentie en complementariteit tussen de verschillende instrumenten
van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking op het terrein.
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1. Noord-Afrika

In Noord-Afrika werkt de Belgische Ontwikkelingssamenwerking samen met twee partnerlanden: Marokko en Algerije.
Beide zijn landen met een gemiddeld inkomen. De huidige
samenwerking met Marokko is in volle gang en spitst zich
toe op landbouw en water. In 2013 werd er een nieuwe gouvernementele samenwerkingsovereenkomst afgesloten met
Algerije, die in het verlengde ligt van de specifieke samenwerking die België onlangs op touw heeft gezet ten voordele
van landen met een gemiddeld inkomen.

Het nieuwe programma voor Algerije kadert binnen
de nieuwe strategie voor landen met een gemiddeld
inkomen.

Het nieuwe samenwerkingsprogramma tussen Algerije en België
voor 2014-2017 stelt slechts één prioritaire sector voorop, nl. het
leefmilieu. Het omvat:
-- een programma ter ondersteuning van een geïntegreerd afvalbeheer;
-- een programma voor de versterking van de competenties op het vlak
van leefmilieu.
Daarnaast is er ook een gedelegeerde samenwerking ten voordele van
VN-Vrouwen voorzien, met de overgang naar een groene en inclusieve
economie en beroepsopleidingen.
Dit samenwerkingsprogramma is een overgangsprogramma, dat
de weg vrijmaakt voor nieuwe samenwerkingen die het kader van
de ontwikkelingshulp overstijgen. Het moet nieuwe kansen creëren in
termen van uitwisselingen en partnerschappen met actoren uit de private
sector en de civiele maatschappij die betrokken zijn bij het leefmilieu.

©©DGD M.Laplasse

Op 10 december 2013 hebben België en Algerije een nieuw
Samenwerkingsprogramma voor 2014-2017 afgesloten. Dit gebeurde
ter gelegenheid van de tweede zitting van de Gemengde Commissie die
plaatsvond in Algiers.
Dit programma ter waarde van 20 miljoen EUR is het allereerste
samenwerkingsprogramma dat kadert binnen de nieuwe strategie

van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking in landen met een
gemiddeld inkomen, (Middle Income Countries, MIC), de categorie waartoe Algerije behoort.
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BELGIË EN DE MILIEUSECTOR IN ALGERIJE
België weerhield het milieu als enige interventiesector in het
kader van zijn ontwikkelingssamenwerking met Algerije. Het is
er reeds sterk aanwezig in deze sector met vele uitdagingen
voor zijn Algerijnse partner.
In het kader van de PIC 2003-2007 financierde ons land twee
belangrijke milieu-interventies: de ene betrof het beheer van
ziekenhuisafval – de verbrandingsoven in het ziekenhuis van
Kouba was een première in Algerije – en de andere het beheer
van huishoudelijk afval in de wilaya* van Mascara.
De Algerijnse autoriteiten bevestigden deze sector, en in het
bijzonder de subsector afvalbeheer, als prioritair in het kader
van de Belgisch-Algerijnse ontwikkelingssamenwerking. Ze
rekenen vooral op de steun van België op het vlak van ca
paciteitsverhoging, technische expertise en ontwikkeling van
samenwerkingsverbanden tussen instellingen van de twee
landen.

1
NOORD-AFRIKA

2

1. Marokko
2. Algerije

* Algerije is verdeeld in 48 territoriale publieke gemeenschappen, wilaya’s ge
noemd

Het samenwerkingsprogramma met Algerije
is een concrete toepassing van de nieuwe
strategie voor landen met een gemiddeld
inkomen. Het is een overgangsprogramma dat
de weg vrijmaakt voor partnerschappen die het
ontwikkelingskader overstijgen.
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2. West-Afrika

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking telt vier partnerlanden in West-Afrika: Benin, Mali, Nigeria en Senegal. De
kernsectoren van de ontwikkeling in deze regio zijn landbouw,
voedselzekerheid en basisgezondheidszorg. In dit verslag bespreken we de gouvernementele samenwerkingsprogramma’s die we in de loop van 2013 in Benin hebben gelanceerd,
de hervatting van onze samenwerking met Mali en onze opvolgingszending in Burkina Faso.

België steunt het verkiezingsproces en de
terugkeer naar de grondwettelijke orde in Mali.

Op 29 januari 2013 hebben de Europese Unie en een aantal lidstaten,
waaronder België, uiteindelijk besloten om de ontwikkelingshulp aan Mali
geleidelijk aan te hervatten.
Om de overgangsregering van Mali bij te staan bij de organisatie
van een harmonieus verkiezingsproces, hebben en aantal donoren,
waaronder de EU en België, zich bereid verklaard een bijdrage te
leveren aan een gemeenschappelijk fonds van het United Nations
Development Programme (UNDP) voor de financiering van een pro©©DGD - C. Simoens

De meeste donorlanden, waaronder België, hebben hun hulpverlening gedeeltelijk opgeschort vanaf maart 2012 tot februari 2013 naar aanleiding
van een staatsgreep en de bezetting van een deel van het Noorden door
gewapende groeperingen van diverse pluimage.

De internationale militaire interventie ter ondersteuning van de Malinese strijdkrachten in de strijd tegen terrorisme heeft samen met
de goedkeuring van de roadmap voor transitie door het Malinese parlement in 2013 en het hervormingsproces van de internationale missie
onder Afrikaanse leiding in Mali (MISMA) met de steun van de VN opnieuw
een gunstig klimaat gecreëerd. Er werd een overgangsregering aangesteld om de situatie weer onder controle te krijgen.

De presidents- en parlementsverkiezingen
van 2013 werden positief onthaald door
de internationale gemeenschap. Ze
betekenden een grote stap voorwaarts in
het herstel van de grondwettelijke orde in
Mali.
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ject voor financieel-technische ondersteuning van het verkiezingsproces. Dit programma heeft een dubbele doelstelling:
•
de organisatie van democratische en transparante verkiezingen
in overeenstemming met de internationale normen en regionale instrumenten en met respect voor de gendergelijkheid;
•
de duurzame versterking van de nationale institutionele capaciteit om electorale processen te beheren in het kader van de
algemene versterking van het democratisch bestuur, zodat Mali snel
een legitieme regering kan aanstellen.
Om succesvol te zijn, moet dit project ten voordele van heel de Malinese
maatschappij op drie pijlers berusten:
•
capaciteitsopbouw van het ministerie van Territoriale Administratie,
Decentralisatie en Ruimtelijke Ordening (Ministère de l’Administration
Territoriale, de la Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire)
om het verkiezingsproces te kunnen beheren en coördineren;
•
burgereducatie, communicatie/informatie en voorlichting aan de kiezers;
•
duurzaamheid van de resultaten en extra ondersteuning bij de administratieve civiele volkstelling.

Een deskundige "gender en verkiezingen" heeft in samenwerking met
VN Vrouwen een communicatiestrategie en activiteiten uitgewerkt die
gericht zijn op meer participatie van vrouwen in de politiek en in de
verkiezingen in de hoedanigheid van kiezer, kandidate, bemiddelaarster
of waarneemster.
De presidents- en parlementsverkiezingen vonden plaats in juli 2013
en in november 2013. Deze verkiezingen werden positief onthaald
door de internationale gemeenschap.
De presidentsverkiezingen verliepen in een sereen en rustig klimaat.
De nieuw verkozen president kan zich bijgevolg in alle legitimiteit
concentreren op de grote uitdagingen, die het land nog te wachten staan.
De parlementsverkiezingenvonden vonden plaats in november 2013.
Deze stembusgang, die ook in alle sereniteit verliep, was een cruciale
stap in de terugkeer naar de grondwettelijke orde in Mali.

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

4

5
6
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HERVATTING VAN DE SAMENWERKING MET
MALI
Mali is sinds 1981 een partner van de Belgische ontwikke
lingssamenwerking en de hulpvolumes zijn bijna verdubbeld
in het afgelopen decennium.
Door de ontwikkelingen die zich in 2012 in Mali hebben
voorgedaan (opstand in het Noorden, gevolgd door een staats
greep) hebben een flink aantal donoren, waaronder België,
hun hulp opgeschort van eind maart 2012 tot februari 2013.
Nadien werd de hulp geleidelijk aan hervat. De beslissing om
de ontwikkelingssamenwerking opnieuw op te starten was
ingegeven door de politieke wil om de overgangsregering te
steunen bij de uitvoering van haar «roadmap voortransitie”
met als prioriteiten: het herstel van de territoriale eenheid en
de organisatie van vrije en transparante verkiezingen.
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55
miljoen EUR
Voor het Indicatief Samenwerkingsprogramma met Benin wordt 55 miljoen EUR
vrijgemaakt over een periode van 5 jaar.
Dit bedrag dient voor de financiering van
projecten en programma’s in de volgende
prioritaire sectoren:
• landbouw (24 miljoen EUR);
• gezondheid (20 miljoen EUR)
Maar ook voor de financiering van:
• een beursprogramma waarvoor
600.000 EUR wordt uitgetrokken;
• de gedelegeerde samenwerking (2,5
miljoen EUR);
• een begrotingsreserve (2,5 miljoen
EUR).

Een nieuw programma van gouvernementele
samenwerking met Benin.
De vierde zitting van de Gemengde Commissie Benin-België keurde op
28 februari 2013 in Cotonou een Indicatief Samenwerkingsprogramma
(ISP) goed voor een bedrag van 55 miljoen EUR, dat een periode van
5 jaar bestrijkt (2013-2017).
De prioritaire sectoren van het ISP zijn landbouw en gezondheid. De
continuïteit met de voorgaande ISP’s blijft aldus gewaarborgd. De interventieregio’s zijn dezelfde gebleven als bij het voorgaande ISP, namelijk
Mono-Couffo in het Zuiden en Atacora-Donga in het Noorden.
De ondersteuning van de landbouwsector is gericht op:
•
het creëren van een gunstigere institutionele omgeving voor de
bevordering van sectoren die georiënteerd zijn op afzetkanalen en
markten;
•
het verbeteren van de productiviteit, de duurzaamheid en de winstgevendheid van de prioritaire en werkbevorderende landbouwsectoren
en van de afzetmarkten voor de producten en bijproducten.
Op het vlak van gezondheid, richt het project zich concreet op:
•
de verdere institutionele steun aan het ministerie van Gezondheid
door uit te breiden naar de gedecentraliseerde structuren;
•
de verdere steun aan de gezondheidszones en -districten van MonoCouffo en Atacora-Donga, buurtbegeleiding en facilitering, met bijzonder aandacht voor de obstetrische en neonatale spoedeisende zorg.
Er zal ook extra aandacht worden besteed aan bloedtransfusie (op
nationaal niveau), het chirurgische aanbod (een geschikt technisch
platform), het onderhoud van de apparatuur en het doorverwijzingssysteem.
Het ISP voorziet ook in een beursprogramma, een gedelegeerde samenwerking en een begrotingsreserve. Daarnaast integreert het ISP ook de
transversale thema’s gender, leefmilieu, de rechten van het kind, decentralisatie/deconcentratie en goed bestuur.

OPVOLGINGSZENDING VAN DE DIRECTIE CIVIELE
MAATSCHAPPIJ IN BURKINA FASO
In juli 2013 voerde een medewerker van de dienst «West-Afri
ka en de Arabische Wereld» van de directie Civiele Maatschap
pij een opvolgingszending uit voor de evaluatie van de pro
jecten en programma’s van ngo’s, vakbonden en andere
Belgische actoren van de niet-gouvernementele ontwikke
lingssamenwerking (ANGS).
Deze missie vond plaats met de hulp van de Belgische am
bassade in Ouagadougou twee maanden voor aanvang van de
evaluatie van de ANGS-programma’s voor 2014-2016 met het
oog op het verkrijgen van subsidies van DGD.
Er vonden ontmoetingen plaats met een twaalftal lokale ngo’s,
wat een eerste evaluatie van de lopende programma’s mo
gelijk maakte. Deze ontmoetingen waren ook bedoeld om een
idee te krijgen van hoe de ngo’s en hun partners de strategieën
en verschuivingen in het programma voor 2014-2016 zagen.
Er werd gesproken over de voornaamste lessen die zij uit de
huidige programma’s konden trekken en over de wijze waarop
toekomstige obstakels konden worden overwonnen. De missie
bood ook een uitstekende gelegenheid om met de doelgroe
pen en begunstigden van de programma’s te praten en te luis
teren naar hun getuigenissen en suggesties om de impact van
de programma’s op hun levensomstandigheden te verbeteren.
Verder werd er ook een stand van zaken gemaakt van een
aantal evoluties binnen de wetgeving op het vlak van de nietgouvernementele samenwerking. Deze treden waarschijnlijk
in 2017 in werking. Het was dan ook de ideale gelegenheid om
een aantal bekommernissen hieromtrent te bespreken.
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3. Arabische wereld

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking telt slechts één
partnerland in de Arabische wereld: het Palestijns Gebied.
Het programma van de gouvernementele samenwerking is er
vooral gericht op onderwijs en steun aan het lokale bestuur.
Wij belichten hier de Belgische steun aan het onderwijsprogramma voor de Palestijnse Autoriteit.

Onderwijs als ontwikkelingsinstrument in het
Palestijns Gebied

©©DGD - E. Pirsoul

Het nieuwe Indicatief Samenwerkingsprogramma 2012-2015 dat in
2011 werd afgesloten tussen België en de Palestijnse Autoriteit, bevestigt het belang van onderwijs als ontwikkelingsdoelstelling.
Na twee jaar voorbereiding heeft de Belgische Ontwikkelingssamenwerking via haar uitvoerend agentschap, de Belgische Technische Coöperatie
(BTC), in samenwerking met het Palestijnse ministerie van Onderwijs verschillende projecten gelanceerd in 2013.

E-learning en het betrekken van leerlingen in het leerproces
België heeft in haar beleidsdialoog met het Palestijnse ministerie van Onderwijs de nadruk gelegd op de verbetering van de onderwijskwaliteit. Dit
vraagt om een nieuwe pedagogische aanpak die een actieve betrokkenheid van leerlingen in het leerproces beoogt.
Na afronding van het secundair onderwijs moeten leerlingen in staat zijn
om een kritische houding aan te nemen en vaardigheden hebben verworven die voldoen aan de eisen van de moderne samenleving.
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking heeft hiertoe bijgedragen
via de lancering van het project “e-learning Curriculum In Palestinian
Primary And Secondary Education.” Dit project werd in 2009 gelanceerd met een budget van 4 miljoen EUR. Het heeft tot doel om leerlingen
via het gebruik van ICT nauwer te betrekken bij het leerproces. Het project
moet leerlingen helpen om hun leerstof op een kritische en autonome manier te benaderen, door hen te helpen om zelf hun kennis te vergroten en
autonome vaardigheden te ontwikkelen.
In deze context werden er meer dan 300 e-learning-initiatieven geselecteerd. De leerkrachten kregen technologische apparatuur ter
beschikking en konden rekenen op technische en pedagogische ondersteuning. Zo konden ze het technische potentieel van de apparatuur
ten volle benutten en kwaliteitsvolle Learning Objects (LO’s – leerobjecten)
ontwerpen.

Het is belangrijk dat leerlingen deze leermethode leren gebruiken. Maar
tegelijkertijd leren ze ook andere vaardigheden. De meeste kinderen hebben
geen computer thuis. De school is de enige plaats waar zij met ICT in contact
kunnen komen
AMANI ERIKAT is lerares in de ‘Aiysha om al Momenen’ school in Jericho.
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GETUIGENIS
Amani Erikat is lerares in de ‘Aiysha om al Momenen’
school in Jericho. Zij geeft er onder meer Engels.
“Al wie kinderen heeft, weet gewoon dat zij elk besef van
de buitenwereld verliezen als ze tekenfilms kijken. Bij mijn
kinderen is dat niet anders. Het verbaast met telkens hoe
geconcentreerd ze naar die tekenfilms kijken. En vooral wat ze
allemaal onthouden. Ik dacht dat ik deze wetenschap wel kon
toepassen op mijn lessen. Voor veel kinderen lijkt Engels leren
een onoverkomelijke taak, vooral in het begin. Daarom wilde ik
mijn lessen interactiever en speelser maken.
Ik heb me dus avonden lang beziggehouden met het internet
af te zoeken naar bruikbaar materiaal. Maar ik vond amper één
bruikbaar filmpje uit een vijftigtal films die ik heb bekeken. Nu,
ik vind het enorm belangrijk dat mijn leerlingen het middelpunt
van de les zijn en dat zij actief deelnemen aan de les. Ik heb
dus maar mijn eigen lesmateriaal ontwikkeld.
Maar het grote probleem was dat onze school geen ICT-infrastructuur had. We waren dus aangewezen op een computer
of projector die we gingen lenen bij een andere school. Of we
brachten onze eigen laptop mee. Daarin kwam verandering,
toen ons project werd geselecteerd en subsidies kreeg. Sindsdien hebben we onze eigen laptop, een printer, een projector,
...

33
miljoen EUR
Het belangrijkste domein van samenwerking tussen de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en het Palestijnse Gebied blijft
onderwijs.
Het nationale programma voor de Palestijnse onderwijssector richt zich op:
• infrastructuurprojecten, zoals de bouw
van scholen, ook in de zone C (die nog
steeds in handen is van Israël);
• projecten bedoeld om de zgn. soft
skills te ontwikkelen (efficiëntie, communicatie, flexibiliteit, creativiteit, zin
voor teamwork, initiatief ...) die de
kwaliteit van het onderwijs moeten
verbeteren via bijv. e-learning en
projecten in het technisch en beroepsonderwijs en de opleiding van leerkrachten;
• steun aan de uitvoering van het sectorplan van het ministerie van Onderwijs,
via financiële steun en een gezamenlijke financiële regeling (Joint Financing
Arrangement).

Tegenwoordig worden niet alleen Engels, maar ook de vakken
Arabisch en wetenschappen grotendeels via e-learning onderwezen. Het is belangrijk dat de kinderen deze methode leren
gebruiken, omdat het hen ook andere vaardigheden bijbrengt.
De meeste kinderen hebben geen computer thuis. De school
is de enige plaats waar zij met ICT in contact komen. Hier leren ze de basisvaardigheden van ICT. Dat is van onschatbare
waarde in onze huidige samenleving.»

MIDDEN-OOSTEN

14. Palestijns Gebied
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4. Centraal-Afrika

De Belgische samenwerking steunt onderwijs en
opleiding in Burundi

De Burundische regering heeft bij het Secretariaat voor het Global
Partnership for Education (GPE of Wereldwijd partnerschap voor onderwijs) een bijkomende envelop gevraagd om haar doelstellingen
te bereiken van het Sectorale ontwikkelingsplan voor onderwijs en
vorming.
De Burundische ministeries bevoegd voor onderwijs en vorming en
de technische en financiële sectorale partners hebben overeenstemming bereikt over het gezamenlijke onderwijsfonds, waartoe België
bijdraagt als bevoorrecht financieringsinstrument van het GPE.
Op 20 november 2012 keurde het GPE een toelage van 38,46 miljoen
euro goed. Deze extra bijdrage betekent een reële kans op verbetering van
het onderwijssysteem in Burundi. De Belgische Technische Coöperatie
voert in naam van de Belgische staat een superviserende functie uit
over de fondsen van het GPE.
Het algemene doel van het project is wat ook het Burundische sectorale plan vooropstelt: dat iedereen zijn basisschool afmaakt. Er worden drie prioritaire doelstellingen vooropgesteld:
-- een verbetering in de toegang tot onderwijs, met speciale aandacht voor de voltooiing en de uitvoering van de hervorming van het
basisonderwijs en de uitwerking van een opleidingsaanbod voor nietschoolgaande kinderen;
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In Centraal-Afrika heeft de (gouvernementele) Belgische samenwerking een vaste voet aan de grond. De 4 partnerlanden
van België zijn Burundi, DRC, Oeganda en Rwanda. De prioritaire sectoren waarin België actief is, zijn gezondheidszorg,
infrastructuur, landbouw en voedselzekerheid.
Dit gebeurt onder andere via een aantal kleinschaligere projecten zoals de strijd tegen corruptie, steun aan de ontwikkeling van een systeem voor toekenning van overheidsopdrachten, institutionele steun aan het ministerie van Justitie, de
artisanale bouw van lokale wegen en de participatie aan een
expertise- en studiefonds in Burundi. De Belgische bijdrage
heeft zich vooral ook toegespitst op het gemeenschappelijk
onderwijsfonds. Daarnaast werden er diverse samenwerkingsprojecten in Burundi voorbereid met een bijkomende
schijf van 50 miljoen EUR.
In de Democratische Republiek Congo werd er een bijzondere
inspanning geleverd om verschillende projecten op te starten
in het kader van het samenwerkingsprogramma.
In Rwanda werd er verder gewerkt aan de voorbereiding van
projecten in de energiesector en werd ook de steun aan het
decentraliseringsproces verder gezet. Voorts keurde België in
2013 ook een nieuwe bijdrage aan het gezondheidsbeleid in
Rwanda goed.
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---

een verbetering van de kwaliteit en de relevantie van het onderwijs op alle niveaus;
een verbetering van het beheer en de sturing van het onderwijs
stelsel.

Het samenwerkingsprogramma met Rwanda zit op
het goede spoor

De start van het Indicatief Samenwerkingsprogramma (ISP) 20112014 met Rwanda heeft vertraging opgelopen door tal van redenen
(begrotingsblokkering, complexiteit van het voorbereidingsproces). Maar
in 2013 zat het op kruissnelheid wat betreft de prioritaire sectoren en
thema’s: gezondheid, capaciteitsopbouw, energie en decentralisatie.
Capaciteitsopbouw is een transversale prioriteit van het ontwikkelingsprogramma in Rwanda. Rwanda is een van meest succesvolle ontwikkelingslanden ter wereld. Het land slaagt er regelmatig in zijn vooropgestelde
doelen te bereiken. Maar toch blijft de duurzaamheid van de interventies
België zorgen baren. Om die reden heeft België in 2013 een bijdrage van
4 miljoen EUR goedgekeurd ter ondersteuning van het National Capacity
Building Secretariat (NCBS), dat belast is met de monitoring van de interventies in Rwanda op het vlak van capaciteitsopbouw.
Tot slot kwam het Partnercomité voor het eerst in december 2013 samen
voor een stand van zaken over het partnerschap met Rwanda.

9miljoen EUR

Democratische Republiek Congo

In 2013 ging het Indicatief Samenwerkingsprogramma (ISP) 20102013 met de DRC effectief van start, met de ondertekening van verschillende specifieke overeenkomsten. In maart en juli 2013 werden
er specifieke overeenkomsten ter waarde van 88 miljoen EUR afgesloten ter gelegenheid van het bezoek van minister van Ontwikkelingssamenwerking Labille aan de DRC. Deze hadden betrekking op
opleidingsbeurzen, steun aan de sector van de zaadproductie, aan de
verbetering van de plantaardige productie, aan de studie- en planningdirectie van het ministerie van Volksgezondheid, aan een project
voor luchthaveninfrastructuur, een elektrificatieproject voor een wijk
in Lubumbashi, en steun aan prioritaire sectorale programma’s.
Het investeringspercentage van de 300 miljoen EUR die voorzien waren voor het ISP 2010-2013, bedroeg 63% eind 2013.
Naar aanleiding van de aanbevelingen die waren geformuleerd ter
verbetering van het beleid in de 3 prioritaire sectoren van onze samenwerking, werd er een “roadmap voor governance” opgesteld.
De gezamenlijke opvolging van deze aanbevelingen voor goed bestuur zijn voor de Belgische samenwerking van cruciaal belang.
Naar aanleiding van de follow-upvergaderingen die sinds december
2012 plaatsvonden, zijn gedetailleerde actieplannen opgesteld.
De coördinatie van onze samenwerkingskanalen werd op Belgisch
niveau verzekerd door het Forum van Belgische (ontwikkelings)actoren en alle andere donoren op nationaal (Coördinatiegroep van de
Partners) en sectoraal niveau (thematische werkgroep landbouw en
landelijke ontwikkeling onder leiding van België tot midden 2013,
onderwijs onder leiding van België, gezondheid, ...). België maakt
sinds september deel uit van het Uitvoerend comité van de Coördinatiegroep van de Partners.

CENTRAAL-AFRIKA
7. DR Congo
8. Rwanda
9. Burundi
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financiële steun aan de gezondheidssector
België steunt de gezondheidssector op
verschillende manieren, nl. zowel via
financiële bijdragen als via hulpprogramma’s en -projecten. Rwanda heeft dankzij
een envelop van 9 miljoen EUR voor het
Rwandese fiscale jaar 2013-2014 zijn eigen
gezondheidsbeleid kunnen uitvoeren, onder
eigen verantwoordelijkheid.
In 2013 leverde België een bijdrage van 1
miljoen EUR aan het Capacity Developement Pooled Fund, een fonds dat de bijdragen van de partners inzamelt ten voordele
van de capaciteitsopbouw van het land.
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Het corruptieschandaal in Oeganda heeft geleid tot een
versterking van de beleidsdialoog op het hoogste niveau en
corrigerende maatregelen. Als gevolg hiervan werd er een
eerste schijf van 4 miljoen EUR begrotingshulp uitgekeerd aan de
gezondheidssector.

Onderwijs en gezondheid, prioritaire sectoren van
de ontwikkelingssamenwerking met Oeganda

ARBEIDSINTENSIEVE WEGENBOUW IN BURUNDI
In het kader van het herstel van het intra-stedelijk netwerk
in de gemeenten Cibitoke, Kamenge en Kinama in Burundi,
hanteert het programma «Programme Pavage» de arbeidsintensieve benadering «Haute Intensité de Main d’Œuvre»
(HIMO) voor wegenbouw.

Overeenkomstig de verbintenissen in het kader van het nieuwe Indicatief
Samenwerkingsprogramma (ISP) 2012/13- 2014/5 dat in april 2012 werd
ondertekend, werd 2013 gekenmerkt door de voorbereiding van een
aantal interventies in de concentratiesectoren van België en Oeganda, vooral gezondheid en onderwijs, en rond het thema klimaatverandering.

Deze arbeidsintensieve (HIMO) benadering wordt
opgeworpen door het Internationaal Arbeidsbureau en
vertrekt vanuit de vaststelling dat het comparatieve
voordeel van de ontwikkelingslanden in de overvloed aan
lokale middelen ligt, die soms onvoldoende benut worden.
Het is dus zaak om de voorkeur te geven aan productietech
nieken die deze middelen inzetten, voor zover deze processen
technisch haalbaar en economisch rendabel zijn.

De Belgische steun aan de gezondheidssector vertaalt zich in projecten en sectorale begrotingshulp. Als onderdeel van het nieuwe nationale beleid van publieke-private samenwerking in de gezondheidssector,
formuleerde de Belgische Ontwikkelingssamenwerking in 2013 een
programma dat organisaties in de private non-profitsector ondersteunt. Het is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de prestaties
van deze organisaties en op de betaalbaarheid van de zorgvestrekking voor
de patiënten, via het versterken van de partnerrelaties met het ministerie
van Volksgezondheid.

De aanleg van verharde wegen is een ideaal project om
deze HIMO-benadering in de praktijk te brengen. Zo ge
beuren de meeste bestratingswerken (grondwerk, het leggen
van de handgemaakte natuurstenen, het zandstralen, ...) door
lokale mankracht, met beperkte middelen en beperkt gebruik
van dure apparatuur.

Wat betreft de begrotingshulp werd Oeganda eind 2012 opgeschrikt
door een corruptieschandaal, aan het licht gebracht door de procureurgeneraal. Als gevolg hiervan besloten de donoren, waaronder België, om
hun bijdragen op te schorten voor een periode van 6 maanden. Naar aanleiding van dit schandaal werd de politieke dialoog op het hoogste niveau
versterkt en werden er corrigerende maatregelen getroffen. Zo werd het
beheer van de staatsfinanciën verbeterd en werden de verantwoordelijken
berecht. Gelet op de inspanningen van de Oegandese autoriteiten op het
hoogste niveau om het vertrouwen te herstellen en om de juiste maatregelen te treffen, werd uiteindelijk de eerste schijf van 4 miljoen EUR
voor gezondheidssteun uitgekeerd aan Oegandese Schatkist. Deze
Belgische bijdrage ondersteunt het sectorale strategische plan waarvan
de al vrij ambitieuze doelstellingen onder druk komen te staan door de
bevolkingsaanwas.

Door het leerproces voor wegenbouw (en onderhoud van
de wegen) te koppelen aan een dagloon, bieden deze
werfscholen voor wegenbouw de arme bevolking een
reële kans om uit de armoede te geraken.

De projecten van arbeidsintensieve tewerkstelling beogen een
maximale tewerkstelling en herverdeling van de inkomsten,
zowel in stedelijke omgevingen als op het platteland. Zij zetten
lokale middelen in en bevorderen arbeidsintensieve techno
logieën. Op het terrein vormt deze aanpak een strategie
van duurzame ontwikkeling, versterking van de instellingen en lokale capaciteit, zonder dat het openstellen van de
economie in vraag wordt gesteld.
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De benadering van arbeidsintensieve tewerkstelling integreert
investeringen, werkgelegenheid en opleiding en geldt als een
van de meest efficiënte vormen van arbeidsmarktbeleid in ter
men van jobcreatie en armoedebestrijding.
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In de onderwijssector werd een nieuwe “beurs”interventie gelanceerd. Dit programma ter waarde van 8 miljoen EUR richt zich specifiek op de opbouw van de organisatorische capaciteiten van de Oegandese
partnerinstellingen, waarbij er wordt toegezien dat vrouwen positief gediscrimineerd worden. De interventies zouden begin 2014 van start gaan.
Verder blijven de Oegandese partners en het team van attachés ter plaatse
samenwerken aan de opstelling van een programma (8 miljoen EUR) voor
technische beroepsopleidingen, een van de prioritaire assen van België
in deze sector. Van zodra de kansrijke sectoren geïdentificeerd zijn, zullen jongeren dankzij deze interventie na voltooiing van hun opleiding meer
kans hebben op een baan.
In het verlengde van het “Clean Development Mechanism” programma
voor het milieu, werd er een gedelegeerde samenwerkingsovereenkomst

ondertekend met de Voedsel-en Landbouworganisatie van de Verenigde
Naties (FAO) op het vlak van landbouw en klimaatadaptatie. Dit multi-donor
project richt zich op kwetsbare bevolkingsgroepen die in gebieden wonen
die het sterkst getroffen worden door de effecten van klimaatsveranderingen.
Tot slot zal de aanvulling van het Studiefonds voor een bedrag van
1,5 miljoen EUR de Oegandese autoriteiten in staat stellen om de nodige
expertise op te bouwen voor de uitvoering van specifieke studies in de
voorgenoemde prioritaire domeinen, voor de ontwikkeling van een nieuw
beleid en voor de uitvoering van analyses en evaluaties van bepaalde aspecten van het nationale ontwikkelingsplan.
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5. Zuid-Oost Afrika

In zuidelijk Afrika behoren Mozambique, Tanzania en ZuidAfrika tot de partnerlanden van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. De samenwerkingsprogramma’s in Tanzania
zijn gericht op de versterking van de lokale besturen en het
beheer van natuurlijke hulpbronnen. Wat Mozambique betreft,
werd er in 2012 beslist om niet langer in de gezondheidssector te investeren maar om voortaan te focussen op de landbouwontwikkeling, in het bijzonder in de veeteeltsector en
de energievoorziening in landelijke gebieden. Dit programma
is in volle voorbereiding. Omdat Zuid-Afrika niet alleen een
land is met een gemiddeld inkomen, maar ook een regionale
macht binnen Afrika, behoort het tot een aparte categorie. We
belichten hierbij de Belgische hulpverlening in Zuid-Afrika, die
gericht is op het verbeteren van de dienstverlening aan de
bevolking.

De autoriteiten hebben verschillende beleidskaders gedefinieerd om de
openbare sector te hervormen.
Het programma “Public Service Improvement Facility» maakt deel uit
van dit proces. Het doel hiervan is om een aantal proefprojecten een
lening-instrument (grant facility) aan te reiken om de werkkracht van
de openbare diensten te verbeteren.
De verschillende geledingen van de Zuid-Afrikaanse overheid zullen toegang hebben tot deze leningen om studies uit te voeren, uitwisselingsprogramma’s uit te werken, studiereizen te maken, partnerschappen op te
zetten, technologische netwerken te integreren, consultancy-opdrachten
uit te schrijven en opleidingen, seminaries, conferenties en andere workshops te organiseren.
Op basis van de bevindingen van deze pilootprojecten zullen er meer overtuigende en beloftevolle initiatieven worden gelanceerd op grotere schaal.
Dit nieuwe programma past binnen de toezegging van België om landen
met een gemiddeld inkomen te ondersteunen. Het is een eerste stap
naar de oprichting van een innovatieve en flexibele samenwerking
op maat van de behoeften en verwachtingen van deze landen, waaronder Zuid-Afrika.
Er wordt ook nagedacht over een toekomstig samenwerkingsprogramma
met Zuid-Afrika, rekening houdend met deze nieuwe principes vanaf 2015.

België en Zuid-Afrika hebben in juni 2013 een akkoord ondertekend
over de lancering van een programma voor de verbetering van de
openbare diensten in ons partnerland. Het Public Service Improvement
Facility kreeg hiervoor een envelop van 11 miljoen EUR.
Zuid-Afrika is niet langer een ontwikkelingsland, maar een “opkomend” land. Dit heeft te maken met de vooruitgang op sociaal, economisch, politiek en zelfs technologisch vlak.
De verbetering van de kwaliteit van de openbare diensten is voor
Zuid-Afrika een wezenlijke uitdaging wil het de verwachtingen en
nieuwe behoeften van de burgers inlossen en de groei van het land bestendigen.
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Zuid-Afrika helpen om de openbare diensten te
verbeteren

Omdat de middelen hiervoor erg beperkt zijn, dient men creatieve en innovatieve strategieën te ontwikkelen om doeltreffende openbare diensten
te garanderen aan de Zuid-Afrikaanse bevolking.
De Zuid-Afrikaanse regering is van plan om een nieuwe

werkcultuur te
introduceren in de openbare diensten.

Dit programma ter ondersteuning van de hervorming van
de openbare diensten in Zuid-Afrika sluit aan bij de nieuwe
strategie van België voor een innovatieve en flexibele
samenwerking op maat van de behoeften van landen met
een gemiddeld inkomen.
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Mozambique
Voltooiing en lancering van diverse projecten
in Tanzania
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking met Tanzania in
2013 werd gekenmerkt door enerzijds de voltooiing van een
groot aantal projecten die voor 2009 van start gingen en
anderzijds de lancering van een aantal projecten die waren
goedgekeurd tijdens de laatste gemengde commissie in 2009.
De prioritaire sectoren van het Indicatief Samenwerkingspro
gramma 2010-2013 waren decentralisatie en duurzaam be
heer van natuurlijke hulpbronnen.
Er werd in de loop van 2013 ook een meerjarig beursprogram
ma goedgekeurd. Dit programma moet organisaties en natio
nale, regionale en lokale instellingen meer slagkracht geven
in de prioritaire sectoren van het huidige samenwerkingspro
gramma, zodat zij hun diensten aan bevolking kunnen verbe
teren. Doordat dit programma over meerdere jaren loopt, kan
er een intensieve samenwerking op langere termijn gebeuren
tussen het beursprogramma en de begunstigde instellingen.
België ondersteunt ook de sectoren transport en infrastructuur
in Tanzania via het Trade Mark East Africa (TMEA) dat meer
integratie en concurrentievermogen beoogt. In de komende ja
ren zal TMEA ijveren voor een verlaging van de transportkosten
op belangrijke wegen en in het bijzonder in de haven van Dar
es Salaam.
Het
nieuwe
Indicatief
Samenwerkingsprogram
ma dat in 2013 in voorbereiding ging, wordt wellicht
goedgekeurd op de Gemengde Commissie van maart 2014.
Opdat dit ISP zou beantwoorden aan de prioriteiten die
beschreven worden in de verschillende nationale ontwik
kelingsprogramma’s voor Tanzania, werd er in het kader van
de gezamenlijke programmatie van de EU beslist dat dit ISP
een overgangsprogramma wordt (2014-2015). Vanaf 2016
zal het Belgische programma aldus consistent zijn met de
planningscycli van de partnerlanden en de Europese landen
pro gramma’s.

In het verlengde van de Gemengde Commissie van 19 december
2012 hebben de volgende interventies plaatsgevonden in de sleutelsectoren landbouw en veeteelt:
Wat de landbouwsector betreft, een prioritaire sector voor de Mozambikaanse overheid, werd besloten om geen (sectorale) begrotingshulp toe te passen maar om het volledige bedrag van 25 miljoen
EUR te investeren in een tweeledig veeteeltprogramma: enerzijds de
institutionele hulp (centrale en lokale autoriteiten/instellingen) en
anderzijds een operationeel luik met betrekking tot productie, commercialisering, ziektepreventie, enz. Het programma strekt zich geografisch uit over de “Beira-corridor” (de provincies Sofala, Manica,
Tete) en de provincie Inhambane.
In de energiesector is het identificatiestadium van het luik “institutionele steun aan het ministerie van Energie” bereikt.
Op het vlak van de gedelegeerde samenwerking werd er een project goedgekeurd voor de versterking van de rol van de vrouw in de
landbouwproductie en het duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen, een project dat loopt in samenwerking met VN Vrouwen.
Dit project moet leiden tot een verbetering van de voedselzekerheid
en klimaatadaptatie. Bovendien biedt het vrouwen meer zelfverzekerdheid en inkomen en zorgt het voor minder ongelijkheid in de
genderverhoudingen.
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6. Azië

Waterbeheer in de Vietnamese provincie
Ninh Thuan.

In de kustzone van Zuid-Vietnam ligt Ninh Thuan, een van de armste
provincies van het land. Zij wordt geteisterd door lange periodes van
droogte, afgewisseld een met kort, krachtig regenseizoen. De Belgische
Ontwikkelingssamenwerking is er al lang actief en leidt momenteel
twee projecten rond waterbeheer. De regio waar de projecten zich afspelen, wordt bewoond door de Cham, een etnische minderheid in Vietnam.
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Het enige Aziatische partnerland van België is Vietnam. In
2013 werden samenwerkingsovereenkomsten ondertekend
op het gebied van waterbeheer en stedenbouw in drie provincies. Deze overeenkomsten vormen nu de hoekstenen van het
huidige samenwerkingsprogramma.
Via andere samenwerkingskanalen bereiken we echter heel
wat meer landen. We beperken ons daarom niet tot Vietnam,
maar belichten ook de samenwerking in Cambodja.
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In 2006 werd er een irrigatieproject opgestart om de landbouwproductie in het district Ninh Phuoc te vergroten. Er werden een dam, een
reservoir en een irrigatiesysteem gebouwd in de Lahn Ra vallei. Voortaan
wordt het water opgevangen tijdens het regenseizoen, wat de schade door overstromingen beperkt. Tijdens het droge seizoen wordt het
irrigatiesysteem gebruikt voor de landbouw.
Eind december 2013 werd dit systeem al twee jaar lang ten volle benut.
De landbouwers kunnen voortaan tweemaal per jaar oogsten terwijl dat
vroeger slechts één keer was. Dit levert uiteraard meer inkomsten op.
Het project “Capacity Development of Water Management and Services in Ninh Thuan Province” heeft betrekking op waterbeheer, sanering en een betere dienstverlening. Behalve opleidingen die de managementcapaciteiten van de partnerorganisaties hebben versterkt, werden er
infrastructuurwerken uitgevoerd, zoals de aanleg van drainagesystemen
in Phuoc Dan en Khanh Hai. Begin 2014 moeten de leidingen voor onbehandeld water geïnstalleerd zijn, een infrastructuur die circa 70.000 mensen ten goede komt. Voorts werden in zeven scholen en één marktplaats
sanitaire blokken gebouwd of gerenoveerd. Bij dit project werden ook de
begunstigden van de werkzaamheden betrokken. Het Community Advisory
Comittee organiseerde hierbij ook sensibiliseringscampagnes voor een
verantwoord watergebruik.
Ook in het kader van dit project, werd er een kredietprogramma gefinancierd ten voordele van het vrouwensyndicaat van de provincie.
Dankzij dit programma ontvingen 803 arme gezinnen een kleine lening om een septische wc te installeren. Zij werden hierin ook begeleid
met technisch advies. Het gebruik van een septische wc is beter voor het
milieu en voor de gezinshygiëne. Zo’n 1.500 gezinnen zullen binnenkort
over een septische wc beschikken.
Een ander - minder zichtbaar maar daarom niet minder belangrijk resultaat van dit project is de oprichting van een coördinatiebureau
van het geïntegreerd beheer van de watervoorraden (Integrated Water
Resources Management coordination office – IWRM ). Dit werd opgericht
binnen de provinciale afdeling natuurlijke hulpbronnen en milieu. Het thema ‘water’ raakt diverse beleidsterreinen (landbouw, milieu, volksgezondheid, ...) en verschillende afdelingen van het provinciale bestuur die elk
verschillende en soms tegenstrijdige functies vervullen. Het is dan ook van
groot belang dat een goede coördinatie conflicten voorkomt. Het coördinatiebureau IWRM bestudeert de gevraagde investeringen op het vlak van
waterbeheer vanuit de gemeenten en gemeenteraden en adviseert vervolgens het provinciale bestuur.

AZIË

18. Vietnam
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1500
families
Vietnam
Zo'n 1.500 gezinnen zullen binnenkort over
een septische wc beschikken
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WEERBAARHEID TEGEN KLIMAATVERANDERING
Het Community Advisory Comittee werd opgericht als
pijler van een nieuw project van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking in Ninh Thuan in 2013.
Dit project versterkt de institutionele capaciteit van het
partnerland om bij waterbeheer en stedenbouw rekening
te houden met klimaatveranderingen. De twee eerste pro
jectjaren worden besteed aan studies en metingen van de ef
fecten van de klimaatverandering op het Dinh-bekken.
Daarnaast zal er een plan worden opgesteld waarin wordt
aangegeven welke infrastructuurprojecten nodig zijn om de
gevolgen hiervan te beperken.
In een latere fase zijn er pilootinfrastructuren voorzien die
aansluiten op dit plan.

Hulp aan sociale bewegingen en onafhankelijke
vakbonden in Zuidoost-Azië.

Azië biedt misschien meer nog dan andere continenten de mogelijkheid om globalisering als een positieve kracht aan te wenden
en ervoor te zorgen dat winst eerlijk verdeeld wordt, met respect voor de
mensenrechten en het milieu en aandacht voor de inclusieve sociaaleconomische ontwikkeling. Deze evolutie is gekoppeld nieuwe krachtsverhoudingen, zoals de mensenrechtenverdedigers claimen.
Vanaf 2015 vormen de ASEAN-landen een eenheidsmarkt, wat zowel
opportuniteiten als gevaren inhoudt voor de werknemers. Sociale en
syndicale bewegingen zullen daarom moeten blijven ijveren voor menswaardige werkomstandigheden. De hulp aan lokale maatschappelijke organisaties en de bestaande netwerken met hun noordelijke partners moet
worden verstrekt en de internationale verdragen moeten worden nageleefd.

Steun aan vakbondsorganisaties die streven naar
waardig werk in Cambodja

Cambodja telt 7,5 miljoen arbeiders op een bevolking van 15 miljoen:
2 miljoen daarvan werken in de formele sector, 5,5 miljoen in de landbouw
en de informele sector. De macht is in handen van één partij, die ook alle
instellingen bestuurt en economische hervormingen aanstuurt om de groei
te versnellen.
De meeste vakbonden en federaties staan heel dicht bij de overheid en
vinden genade bij de autoriteiten en werkgevers. De overige vakbonden
- die minder talrijk zijn - hebben banden met de oppositie of zijn onafhankelijk. Het is voor deze vakbonden bijzonder moeilijk om vakbondsacties
te voeren. In de politieke context van Cambodja worden sociale, economische en politieke rechten regelmatig met de voeten getreden.
De civiele maatschappij heeft erg weinig armslag en tracht zich zo
goed als mogelijk te mobiliseren. Zij durft taboes te trotseren en riskeert hierbij vaak de levens van haar vertegenwoordigers.
Waardig werk vormt de hoeksteen van de programma’s van WSM
(Wereldsolidariteit/Solidarité Mondiale) en van Oxfam Solidariteit.
Terwijl WSM het werk van de vakbondsconfederatie Cambodian
Labour Confederation (CLC) en de textielfederatie C.CAWDU steunt,
biedt Oxfam Solidariteit steun aan de verschillende sectorfederaties.
CLC is een onafhankelijke vakbondsconfederatie die in 2006 werd opgericht en 80.000 leden telt in 10 provincies. Het leidende beginsel van CLC
is: “Labour justice for all.” De fundamentele principes die CLC verdedigt
zijn: onafhankelijkheid ten opzichte van overheid en werkgevers, een democratische structuur die gewaarborgd wordt door overleg en inspraak van
de arbeiders. Elk van de verschillende sectoren wordt vertegenwoordigd
door zijn federatie: textiel, toerisme, restauratie, bouw, openbare sector,
landbouw, bank en verzekeringen, de informele sector.
De textielsector telt op zich al zo’n 370.000 arbeiders, waarvan 50.000
lid zijn van C.CAWDU. De sector “toerisme” telt 14.000 leden op meer dan
300.000 arbeiders.
In de informele sector (tuk-tuk-bestuurders, kartrekkers straatventers, ...)
zijn 4.500 arbeiders lid van IDEA (Independent Democratic Informal Economic Association), waarvan 200 als huishoudhulp werken .
Arbeiders en arbeidsters beschrijven de moeilijkheden waarmee zij
worden geconfronteerd als volgt:
•
een kleine arbeidsmarkt die hen al te vaak verplicht om een baan aan
te nemen met erbarmelijke voorwaarden;
•
geen kennis van hun rechten;

Ontwikkeling is meer dan enkel de opkomst
van de middenklasse, het groeitempo,
de fabrieken, ... er moeten ook
toekomstperspectieven worden geboden.”
Rithy Panh, Cambodjaans filmmaker (uit:
“XXI”, herfst 2012).
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•

44
naar 58
EUR
het minimumloon van de textielarbeiders in
Cambodja
De pleitbezorgers van de arbeiders zijn
erin geslaagd om te onderhandelen over
het minimumloon in de textielsector. In mei
2013 werd het minimumloon opgetrokken
van 44 naar 58 EUR. Dat is echter slechts
een magere overwinning: zelfs dit nieuwe
minimumloon volstaat niet om aan de basisbehoeften te voldoen. De armoedegrens
in Cambodja is vastgesteld op 112 EUR

•
•

intimidatie en uitsluiting van de onafhankelijke vakbondsleden; straffeloosheid voor de daders
materiële en fysieke moeilijkheid om zich te verenigen;
precaire arbeidsovereenkomsten (korte termijn, verloning per stuk,
slechte werkomgeving en talrijke gevallen van flauwvallen, …).

De onafhankelijke vakbonden klagen over het “willekeurige” optreden van
het ministerie van Arbeid, de collusie tussen overheid en werkgevers en
het gebrek aan onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en de media.
Het gebeurt weleens dat CLC erin slaagt een goede vertegenwoordiging
te bereiken binnen een onderneming en om juridische kwesties in haar
voordeel te beslechten. Het gevolg hiervan is dat het bedrijf zich dan elders
vestigt. De nipte overwinning van de onafhankelijke vakbond wordt zo
volledig tenietgedaan en gaat ten koste van de arbeiders.
De hulp van ngo’s als Wereldsolidariteit biedt vooral meerwaarde
door een netwerk aan te bieden: door druk uit te oefenen op overheden/werkgevers dragen de internationale ngo’s bij tot een oplossing
van sommige conflicten op lokaal vlak.
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7. Latijns-Amerika

houdt tegelijk ook het risico in dat de capaciteitsopbouw en de lokale autonomie wordt afgeremd. Microkredieten kunnen voor de coöperatieve
verenigingen een alternatief bieden dat verankerd is in het lokale weefsel.
De vraag naar microkredieten in Ecuador blijft toenemen. De lokale bevolking begint er de vruchten van de plukken. Enkele voorbeelden hiervan zijn
het programma voor landelijke ontwikkeling van Noord-Ecuador (PDRN) dat uitgevoerd wordt door de BTC - en Refich - dat samenwerkt met Trias.
Naast het financiële luik organiseren deze organisaties opleidingen en een
concrete monitoring, waardoor zij bijdragen tot het succes van de kleine
ondernemers en aan het wegwerken van de ongelijkheden.

Capaciteitsopbouw van de bevolking en de overheid
in Ecuador

Bolivia, Peru en Ecuador, de laatste bilaterale partners van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking in Zuid-Amerika, maken voortaan
deel uit van de landen met een gemiddeld inkomen (Middle income
countries – MIC). Maar die groei van het bruto binnenlands product komt
niet noodzakelijk iedereen ten goede. Om sociale, culturele, politieke en
geografische redenen blijven de ongelijkheden bestaan. In de Andeslanden nemen ze zelfs toe.
In die landen, waaronder Ecuador, moeten de donoren hun werkmethode bijstellen. De DGD roept dan ook de partnerorganisaties op
om zoveel mogelijk duurzame oplossingen te zoeken om te kunnen
komen tot “capaciteitsopbouw.”
De actoren van de niet-gouvernementele samenwerking - die zich vaak
richten op minder begunstigde groepen en sectoren die nog geen enkele
groei hebben gekend - hebben een belangrijke rol te spelen op dit vlak.

De hulp aan lokale organisaties kan best een steuntje in de rug gebruiken via microkredieten ten voordelen van kleine ondernemers.
De banksector blijft nog altijd moeilijk toegankelijk voor kleine ondernemers. De economische groei van de MIC lag echter veel hoger dan in de
westerse landen. Ecuador is de laatste jaren dan ook onder de radar gekomen van economische en financiële actoren in het westen, waaronder de
Europese banken. Deze zien Ecuador als een markt met veel potentieel, die
meer concurrentievoordeel biedt dan de eigen markten.
Dit economische voordeel kan het land weliswaar ten goede komen, maar

De samenwerking in landen met een
gemiddeld inkomen, zoals de Andeslanden,
is in volle ontwikkeling door de groeiende
mogelijkheden in deze landen. Het leidend
beginsel van de DGD moet echter niet uit het
oog worden verloren: armoede bestrijden
waar nodig.
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Tal van andere actoren werken in Ecuador aan de zijde van de Belgische
Technische Coöperatie: ngo’s, universiteiten, steden en gemeenten, vakbonden... .
Organisaties als Trias en de Vredeseilanden werken samen met kleine coöperatieve verenigingen en dus rechtstreeks met kleine landbouwers en ondernemers. Door een kleinschalig familiaal landbouwbedrijf te helpen om zijn producten op de markt te brengen en zijn activiteiten
uit te bouwen, wordt er een directe bijdrage geleverd aan armoedebestrijding en aan de ontwikkelingskansen van een regio. Trias werkt onder
meer samen met aardappeltelers en caviafokkers en met de sector van
het agrotoerisme. De Vredeseilanden willen op hun beurt de kleinschalige
productie van koffie bevorderen. Protos is dan weer actief in de waterbevoorrading van de landbouwregio’s van Ecuador en doet dit vooral vanuit
een bezorgdheid voor de gezondheid.

In haar streven naar minder ongelijkheid tussen het platteland en
de stad, heeft de regering van Rafael Correa, die sinds 2007 aan de
macht is, een “Plan de Ordenamiento local” lopen voor decentralisatie
en responsabilisering van de verschillende beleidsniveaus. Deze decentrale aanpak blijkt vaak efficiënter en sneller omdat hij dichter bij de
doelgroepen staat.
De districts-, gemeentelijke/stedelijke en provinciale GAD (Gobiernos Autónomos Descentralisados – autonome gedecentraliseerde overheden)
krijgen hierdoor meer verantwoordelijkheden. DGD financiert de partnerschappen van de gemeenten Bierbeek en Evergem in het kader
van het programma van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
(VVSG) met de Ecuadoriaanse steden San Felipe de Oña en Guaranda,
dat tot doel heeft om de capaciteit van lokale overheden te versterken, zodat zij hun nieuwe verantwoordelijkheden kunnen opnemen
en voldoen aan hun plichten jegens de bevolking.
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De strijd tegen ondervoeding bij kinderen bijna
gewonnen in Bolivia
Bolivia kent een explosieve economische groei (4 tot 5%
per jaar). Armoede en ongelijkheid blijven er echter troef,
ondanks de sociale programma’s die de overheid heeft
gelanceerd met behulp van aanzienlijke financiële middelen afkomstig uit de gaswinning en de mijnbouw.
De uitdagingen op het vlak van gezondheid en toegang tot
drinkwater, blijven enorm. Ook ondervoeding blijft een grote
bedreiging voor de volksgezondheid. Dit thema vormt dan ook
een prioriteit voor de Boliviaanse regering.
België levert sinds 2009 samen met andere donoren strijd tegen ondervoeding bij jonge kinderen (jonger dan 5
jaar). Zij zijn immers de eerste slachtoffers van armoede, van
de lage scholingsgraad van hun ouders en van marginale le
vensomstandigheden in het algemeen.
De resul
taten van deze samenwerking zijn erg bemoedigend. Daarom
zal de Belgische bijdrage, die initieel voor 3 jaar gepland was,
hernieuwd worden vanaf 2014. Dit brengt de financiële steun
van België op zo’n 13,5 miljoen EUR.

Ook onderwijs is een belangrijke katalysator in de nationale
strijd tegen ongelijkheid. Organisaties als de vzw VVOB (Vlaamse
Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technisch
Bijstand) en Via Don Bosco dragen hier elk op hun manier toe bij. In
samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, gaat de VVOB op zoek
naar integratie- en emancipatiemethoden. Zij vertrekt hierbij vanuit het
principe dat verschillen in gender en etnische context factoren zijn die
bijdragen aan de ongelijkheid, zeker in landelijke gebieden.
Via Don Bosco wil onder andere straatkinderen opleidingsmogelijkheden
bieden. Technische en professionele opleidingen kunnen immers een
emancipatorische rol spelen en ongelijkheid helpen bestrijden.
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C. Humanitaire hulp
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In 2013 waren miljoenen mensen nog steeds het slachtoffer van gewapende conflicten en geweld dat massa’s mensen op de
vlucht joeg en zorgde voor een almaar toenemende vluchtelingenstroom in talrijke landen.
Ook natuurrampen hebben veel menselijke leed veroorzaakt in bepaalde regio’s van de wereld.
Tal van Afrikaanse landen werden getroffen door grote overstromingen en gewapende conflicten. Azië werd getroffen door
cyclonen, stormen en overstromingen. Epidemieën van cholera, meningitis en gele koorts braken uit in een aantal regio’s.
Kortom, de Belgische humanitaire hulp heeft niet stilgestaan. In talrijke crisissen hebben we bijgedragen tot de aangeboden
hulpverlening, in de Democratische Republiek Congo, Syrië, Mali, Centraal-Afrikaanse Republiek en Zuid-Soedan.

74

1. De grote humanitaire actieterreinen van 2013

Syrië. Meer dan twee jaar na het begin van de crisis blijft het gewapende
conflict verwoestende gevolgen hebben voor Syrië en buurlanden. In 2013
is de situatie van de bevolking er nog meer op achteruitgegaan. Er
werden ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht en
de mensenrechten gemeld, waaronder verkrachtingen, martelingen, bloedbaden, en gebruik van chemische wapens en clusterbommen. Het aantal
sterfgevallen als gevolg van het conflict bleef stijgen tot meer dan 100.000
doden medio 2013. Door de forse verslechtering van de veiligheidssituatie
wordt hulp aan de bevolking erg moeilijk en geraken hulporganisaties niet
tot bij de kwetsbare bevolkingsgroepen.
In 2013 is de toevloed van vluchtelingen in buurlanden meer dan verdubbeld. Meer dan twee miljoen Syriërs werden ondergebracht in het buitenland, voornamelijk in Libanon, Jordanië, Turkije, Irak en Egypte. In deze
context en rekening houdend met de schrijnende humanitaire behoeften,
hebben de Verenigde Naties in 2013 de grootste oproep in de geschiedenis van hun bestaan gelanceerd via het aangepaste plan voor humanitaire
hulp in Syrië (Sharp) voor een bedrag van 1 miljard EUR en het regionale
responsplan (RRP) voor een bedrag van 2,1 miljard EUR aan humanitaire
hulp aan Syrië en de buurlanden in 2013.
Mali. Mali wordt getroffen door een wijdverbreide politieke en humanitaire
crisis die een ernstige bedreiging vormt voor de veiligheid. Het gewapende
conflict dat sinds 2012 in de drie regio’s in het noorden van Mali woedt,
escaleerde in januari 2013, waardoor er een indrukwekkend vluchtelingenstroom op gang kwam vanuit de conflictgebieden. De humanitaire noden
als gevolg van het gewapende conflict zijn aanzienlijk en komen bovenop
de reeds bestaande noden als gevolg van de voedselcrisissen van 2012.
Centraal-Afrikaanse Republiek. De situatie in de Centraal-Afrikaanse
Republiek is in enkele maanden tijd uitgegroeid van een low-intensity conflict met grote humanitaire noden die zich in de minder bevolkte regio’s van
het land concentreerden, tot de volledige instorting van de Staat die het
volledige grondgebied treft. De volledige bevolking (4,6 miljoen mensen)
wordt getroffen door de crisis, onder wie 2 miljoen mensen dringend nood
hebben aan humanitaire hulp. Bijna 900.000 mensen zijn in eigen land
op de vlucht en 62.000 vluchtelingen werden over de landsgrenzen heen
gejaagd. De humanitaire noden zijn niet te overzien.
Het internationaal humanitair recht en de mensenrechten worden op grote
schaal geschonden (moord, verminkingen, verkrachtingen, ontvoeringen,
gedwongen rekrutering, met inbegrip van kinderen, vernietiging van scholen en medische voorzieningen). Door de onveiligheid is het voor humani-

taire organisaties bijzonder moeilijk om de getroffen bevolking te bereiken
en hulp en bescherming te bieden.
Zuid-Soedan. Na de significante achteruitgang als gevolg van de onafhankelijkheid in juli 2011, leek de humanitaire situatie weer vrij stabiel in 2013.
Maar half december 2013 flakkerde de strijd tussen de gemeenschappen
(de Nuers en de Dinka’s) plots weer op. Er vielen vele burgerslachtoffers;
bijna 900.000 burgers sloegen op de vlucht. De humanitaire behoeften
zijn schrijnend en dringend: meer dan 3 miljoen mensen hebben nood aan
humanitaire hulp.
Andere complexe crisissen van lange duur vergen nog steeds een
aanzienlijke humanitaire hulpverlening, vooral in het Palestijns Gebied en de Sahelregio.

ONVEILIGHEID, OBSTAKEL VOOR DE
HUMANITAIRE HULP
De toegang tot slachtoffers en de veiligheid van de humanitai
re actoren zijn op vele plaatsen ter wereld zo sterk achteruit
gegaan dat ze ronduit problematisch zijn. Het humanitair recht
wordt steeds vaker met de voeten getreden. Sommige regio’s
zijn zo onveilig dat humanitaire hulpverleners de bevolking niet
eens kunnen bereiken. Ook dit jaar hebben een aantal hulpver
leners hun inzet voor slachtoffers in conflictsituaties moeten
bekopen met hun leven... of hun vrijheid.
In Syrië werden gezondheidscentra, ziekenwagens, gezond
heidswerkers en humanitaire hulpverleners al te vaak als
doelschijf gebruikt. Inmiddels hebben niet minder dan 31
vrijwilligers het leven gelaten tijdens de uitoefening van hun
functie in Syrië.
In het noordwesten van de Centraal-Afrikaanse Republiek
werden burgers, medisch personeel en humanitaire hulpver
leners geconfronteerd met fysiek geweld bij gewelddadige en
dodelijke confrontaties in de regio.

©©UNHCR

Democratische Republiek Congo. De humanitaire situatie blijft hachelijk:
van de 78 miljoen inwoners, zijn er 2,5 miljoen vluchtelingen en hebben 6,3
miljoen mensen nood aan humanitaire hulp. Door het instabiele klimaat zijn
tienduizenden Congolezen gevlucht naar Oeganda, Rwanda en Burundi. De
crisis in de DRC blijft een veiligheidscrisis, omdat burgers sterk lijden onder
het geweld (met inbegrip van seksueel en gendergerelateerd geweld), de
wijdverbreide onveiligheid en de straffeloosheid van de rebellengroepen en
de FARDC (de strijdkrachten van de Democratische Republiek Congo). De
gewapende strijd tussen M23 en de FARDC eiste in 2013 veel media- en
politieke aandacht op, maar regio’s in het oosten van het land worden ook
nog steeds door andere conflicten bedreigd. De bestaansmiddelen van de
bevolking worden bedreigd door vlucht uit de conflictzones en instabiliteit,
wat een terugkeer naar hun gronden onmogelijk maakt.
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2. De financiering van de humanitaire hulp

De financiering van de Belgische humanitaire acties
In 2013 besteedde België 144.293.388 EUR aan humanitaire hulp (in vastleggingskredieten).
De DRC kreeg met meer dan 27 miljoen EUR de grootste
financiering in 2013. De bijdrage voor de activiteiten in
Syrië en buurlanden bedroeg ongeveer 11 miljoen EUR.
Ook de aanslepende crisissen in het Palestijns Gebied,
Zuid-Soedan, de Sahel en Mali hebben een groot deel van
deze financiering opgeslorpt.
De humanitaire hulp ten voordele van de Filippijnen en
de Centraal-Afrikaanse Republiek werden gefinancierd
door de verschillende humanitaire fondsen waartoe België
bijdraagt.
Financiële instrumenten geven België de mogelijkheid om
vier soorten humanitaire acties te financieren:
•

•
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De financiering van overgangsacties en strategische
humanitaire interventies bedoeld om de overgang van
een noodsituatie naar een ontwikkelingssituatie te
kaderen en om strategische programma’s te ontwikkelen binnen complexe humanitaire crisissen. In
2013 heeft België 32.845.514 EUR (committeringen)
vrijgemaakt voor een dertigtal overgangsacties en
strategische humanitaire interventies, voornamelijk in
de DRC, Mali, Niger en het Palestijns Gebied.
Vrijwillige meerjarige bijdragen aan internationale
humanitaire organisaties en aan flexibele humanitaire
fondsen. De partnerorganisaties van de Belgische
samenwerking die via dit financieel instrument steun
krijgen zijn ICRK, OCHA, UNHCR, WFP en UNRWA. In
2013 bedroeg de vrijwillige bijdrage van België aan
deze organisaties 50.984.835 EUR (in committeringen).

Het P4P-programma (Purchase for Progress) werd in 2008 gelanceerd in
verschillende landen, waaronder de DRC en is één van de innoverende
instrumenten die het Wereldvoedselprogramma (WFP) samen met zijn
partners heeft ontwikkeld ter bevordering van de landbouwmarkten. Het
helpt arme kleine boeren - meestal vrouwen - om overschotten te produceren, die ze vervolgens kunnen verkopen om hun inkomsten te verhogen.
Het maakt hierbij gebruik van een dubbele hefboom: (i) de aankoop van
levensmiddelen door het WFP (voedsel dat vervolgens wordt verspreid via
haar voedselhulpoperaties) en (ii) de expertise van een breed scala van
partners om boerenorganisaties te helpen om de toegang te krijgen tot
leningen, hun productie te verhogen en een kwalitatief hoogwaardig product te verkopen.
België is een wezenlijke donor binnen deze volledig nieuwe aanpak.
Zo heeft ons land het project P4P in de DRC ondersteund sinds de
lancering in 2008, met de financiering van een luik dat werd uitgevoerd door het WFP en van een tweede luik dat de FAO voor zijn
rekening nam. Het doel was de maximale bevordering van een geïntegreerde benadering van de problematiek van voedselzekerheid.
België hernieuwde haar medewerking aan P4P in 2013 ten voordele
van Katanga en Ecuador, met een bijdrage van 3 miljoen EUR (waarvan 2 miljoen EUR voor de FAO en 1 miljoen EUR voor het WFP).
In de DRC levert de FAO landbouwproductiemiddelen (zaden, landbouwwerktuigen en verwerkingseenheden) en organiseert opleidingen in landbouwtechnieken en buurtmonitoring. Het WFP van haar kant helpt begunstigden bij de opslag, het transport en het herstel van wegen en brengt producenten in contact met handelaren zodat de landbouwproducten lokaal
kunnen worden verkocht. Het WFP verbindt zich ook tot de aankoop van
een deel van de oogst als de gewassen niet op de lokale markten verkocht
geraken en zorgt hiermee voor gewaarborgde inkomsten.
P4P heeft sinds zijn lancering in de DRC heel bemoedigende resultaten
behaald in termen van productie en commercialisering van de
landbouwgewassen (maïs, rijst, zwartogenboon).
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144.293.388 EUR

Voedselhulp en voedselzekerheid: België steunt het project P4P van
WFB en de FAO in de Democratische Republiek Congo.

De humanitaire fondsen van OCHA
Het Bureau voor de coördinatie van humanitaire zaken van de VN
heeft drie soorten gemeenschappelijke financieringsfondsen gecreëerd om snel financiële middelen te kunnen inzetten bij noodsituaties
waarbij levens kunnen gered worden:
•
Het CERF (Central Emergency Response Fund) ging van start
in maart 2006 in het kader van de hervorming van de humanitaire hulp en de Millenniumtop. Het is een belangrijk multilateraal
instrument dat een grote rol speelt bij het verbeteren van de voorspelbaarheid van de humanitaire financiering. Het CERF moet snel
fondsen toekennen tijdens onverwachte crisissen en ook voorzien
in de humanitaire behoeften veroorzaakt door vergeten crisissen.
De vrijgemaakte fondsen ter waarde van 350,4 miljoen EUR hebben
in 2013 interventies mogelijk gemaakt in 45 landen. De 3 landen
die de meeste CERF-fondsen hebben ontvangen in 2013 zijn Soedan (47,4 miljoen EUR), Syrië (29,3 miljoen EUR) en de Filippijnen
(26,3 miljoen EUR).
•
De ERF (Emergency Response Funds) streven naar een snelle en
flexibele financiering van actoren (VN en ngo’s) die actief zijn in landen die geconfronteerd worden met een humanitaire crisis. De ERF
bieden opstartfondsen bij plotse noodsituaties waar geen rekening
mee werd gehouden in de gemeenschappelijke humanitaire actieplannen. Deze fondsen zijn vooral bedoeld voor ngo’s. Overheden en
de private sector kunnen hun bijdrage in een “ERF land” storten om
adequate humanitaire hulp te garanderen in noodsituaties.
•
De CHF (Common Humanitarian Funds ) zijn een nieuw type fonds
dat kadert binnen de hervorming van de humanitaire ontwikkelingshulp en dat bedoeld is om financiering flexibeler en voorspelbaarder
te maken. CHF zijn voorspelbare fondsen die snel vrijkomen om de
meest dringende humanitaire behoeften te dekken zoals bepaald
door een gemeenschappelijk humanitair actieplan. Deze CHF moeten
de humanitaire coördinator helpen om middelen toe te wijzen aan de
meest dringende behoeften, om bijdragen van de donorlanden aan
te moedigen en om een snel antwoord te bieden bij onverwachte
situaties. OCHA is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer (beslissing tot toewijzing), terwijl het UNDP de financiële aspecten beheert
(bijdragen van donoren).

België heeft in 2013 vier van deze instrumenten gefinancierd:
•
14 miljoen EUR aan het CERF;
•
4 miljoen EUR aan het Pooled Fund (een CHF) ten gunste van DRC;
•
4,5 miljoen EUR aan het ERF ten gunste van Syrië;
•
3 miljoen EUR aan het CHF voor Zuid-Soedan.

4,5 miljoen EUR
steun aan het Emergency Response Fund
voor Syrië
In 2013 heeft België voor 4,5 miljoen EUR bijgedragen aan het Emergency Response Fund (ERF) voor
Syrië, het VN Interventiefonds voor humanitaire
noodsituaties dat speciaal bestemd is voor Syrië.
Een dergelijk fonds wordt aangesproken bij een
onverwachte of plotselinge humanitaire crisis om
de meest schrijnende behoeften te dekken. De
ERF-formule wordt gebruikt om schenkingen op
een transparante en flexibele manier te verdelen
onder de ngo’s en VN-organisaties die het best
geplaatst zijn om resultaten op het terrein te
bereiken.
Sinds zijn oprichting in 2012 financierde het ERF
voor Syrië 38 miljoen EUR aan schenkingen voor
een 20-tal organisaties die ontheemden opvangen
(UNRWA, UNHCR), toegang tot gezondheidszorg
verschaffen (WGO, UNICEF) en voedsel uitdelen
(WFP). In Syrië, Jordanië, Libanon en Irak werden
124 projecten gefinancierd via deze formule. De
organisaties deelden ook non-food producten uit,
keukensets, matrassen en dekens. Ze zorgden ook
voor water- en voedselbedeling en toegang tot
gezondheidszorg voor de vele slachtoffers van het
conflict.
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Het programma bereikte zo’n 10.500 gezinnen.
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DEEL III:
Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen

De sociaal-economische ontwikkeling kan pas duurzaam
zijn als we de fundamentele ecosysteemelementen
in de wereld weten veilig te stellen (biodiversiteit,
klimaatstabiliteit, bossen, visbestanden, watercycli,
bodemvruchtbaarheid, mangroven, luchtkwaliteit, ... .
Het post-2015 ontwikkelingskader moet dit duidelijk
naar voren brengen.
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A. Stand van zaken:

In september 2000 keurden staats- en regeringsleiders van
de 189 lidstaten van de Verenigde Naties in New York de
Millenniumverklaring goed die aanleiding gaf tot de formulering van de acht Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen
(de MDG’s). Deze MDG’s moeten tegen 2015 bijdragen aan
een beter leven voor mannen, vrouwen en kinderen in de hele
wereld, door o.a. extreme armoede en honger uit te bannen.
De MDG’s hebben enorm bijgedragen tot de bewustwording
van de bevolking, de versterking van de politieke wil en de
mobilisering van middelen voor de bestrijding van armoede.
Er is zeker progressie gemaakt in de realisatie van de MDG’s.
De vooruitgang is echter ongelijk verdeeld over de regio’s en
de landen. De realisatie van de MDG’s blijft voor enorme uitdagingen zorgen, vooral in fragiele landen, staten die getroffen worden door conflicten en in de minst ontwikkelde landen
(MOL’s).

Hoever staat het debat over
de ontwikkeling na 2015?

Het debat over het ontwikkelingskader na 2015 is intussen al aan de gang.
Het werd gelanceerd ter gelegenheid van het speciale evenement met als
thema de opvolging van de MDG’s, dat op initiatief van de voorzitter van de
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties plaatsvond in New York op
25 september 2013.
Zoals verwacht bevestigt het eindrapport van het speciale evenement grotendeels de standpunten en toezeggingen van 2000. Het legt hierbij de
nadruk op de noodzaak om de huidige agenda af te maken. Voor wat
er na 2015 moet gebeuren, heeft men besloten om een universeel
kader voor armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling te creëren
dat de Millenniumdoelstellingen en de doelstellingen voor duurzame
ontwikkeling bundelt (Sustainable Development Goals of SDG zoals
overeengekomen in het kader van de Rio +20 conferentie over duurzame
ontwikkeling). Het eindrapport tekent ook de grote lijnen van het onderhandelingsproces uit:
-- Start van de onderhandelingen in 2014 en eindakkoord op de Top
van september 2015;
-- De secretaris-generaal wordt verzocht om de beschikbare informatie
samen te vatten (raadplegingen, bijdragen, resultaten van de voorbereidende processen, ...) en hier verslag van uit te brengen tegen
eind 2014.
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In dit multilaterale debat legt België de nadruk op een aantal prioriteiten,
zoals duurzame ontwikkeling, de strijd tegen ongelijkheid, de genderkwestie en waardig werk.

Deze inspanning moet vertrekken vanuit een op rechten gebaseerde
benadering voor alle dimensies van het post-2015 kader, zodat de ongelijkheid wordt tegengegaan.

De opstelling van de post 2015-agenda is een zeer complex proces. België
hanteert de volgende leidende beginselen voor zijn interventies:

Op Europees niveau heeft de Europese Commissie een nieuwe communicatie over de post-2015 ontwikkelingsagenda voorgesteld. Deze
communicatie werd bekrachtigd door de Raad van Ministers van de Europese Unie en de Europese Raad in juni en december 2013. De Europese
Unie benadrukt hierin enkele algemene beginselen zoals de integratie van
de aspecten armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling, de universaliteit van de nieuwe ontwikkelingsagenda en het belang van beleidscoherentie.

--

--

In België heeft de Federale Raad voor Duurzame
Ontwikkeling reeds twee adviezen over dit onderwerp
voorgesteld.

DGD heeft van haar kant een vrij ruime visieverklaring opgesteld
in samenspraak met de civiele maatschappij. Daarnaast werd er een
transdirectioneel team (TST) “post-2015» gevormd om rond de post-2015
ontwikkelingsagenda te werken. Dit team concentreert zich op twee thema’s:
-- alle aspecten van ongelijkheid;
-- sociale bescherming, met extra aandacht voor waardig werk.
©©DGD M.Laplasse

--

De uitdaging is niet zozeer om te zorgen voor samenhang tussen
de verschillende processen en kanalen, maar om het debat te laten
evolueren naar een uniek en holistisch kader dat armoedebestrijding
en duurzame ontwikkeling beoogt. Dit kader moet relevant zijn voor
alle landen, zowel in het Noorden als in het Zuiden, en moet gedragen worden door een doeltreffende institutionele architectuur en een
gemeenschappelijke benadering inzake financiering;
De Millenniumverklaring als politieke consensustekst van de internationale ontwikkelingsagenda blijft de basis van alle interventies, maar
er moet ook een directe link worden gecreëerd met het mandaat van
de Rio +20 conferentie. Hieruit volgt dat de nieuwe agenda ruimer
wordt dan die van de huidige MDG’s, evenwel met behoud van de
typische elementen die hebben bijgedragen aan het succes van de
MDG’s, zoals hun eenvoudige, transparante en inspirerende karakter;
De drie dimensies van de duurzame ontwikkeling - sociale, economische en ecologische - moeten op een evenwichtige wijze geïntegreerd worden, met extra aandacht voor de aspecten vrede en veiligheid, goed bestuur en nationale verantwoordelijkheid.
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Dit team werkt ook samen met de Interdepartementale Commissie
Duurzame Ontwikkeling, om samen een coherente stellingname voor
België te ontwikkelen in dit cruciale debat. De echte onderhandelingen beginnen echter pas in september 2014, nadat de secretarisgeneraal een samenvattend verslag heeft opgesteld van alle bijdragen die
tot hiertoe zijn geformuleerd, in het bijzonder van het verslag van de Open
Working group on the Sustainable Development Goals (OWG-SDG). Dit is
voorzien voor september 2014, net als het verslag van het Expert committee on sustainable development financing.

Een ambitieus, coherent en universeel kader
definiëren

In de komende maanden zullen talrijke fora de discussie over de post2015 ontwikkelingsagenda blijven voeden. De VN-organisaties zullen elk
een standpunt innemen binnen het kader van hun activiteiten en mandaat.
Hetzelfde geldt voor de diverse sectoren en thematische drukkingsgroepen
die op internationaal niveau actief zijn.
De uitdaging is nu om al deze kostbare kwaliteitsbijdragen op een
evenwichtige manier te bundelen. Nadien dient men ervoor te zorgen
dat de structuur en de logica van het nieuwe kader aantrekkelijk en overtuigend genoeg is. De post-2015 ontwikkelingsagenda moet voldoende
operationeel blijven om als referentiekader te dienen voor zowel de rijke als
de opkomende én de arme landen.

Wat is de beste benadering?

Wat is het Belgische standpunt in dit debat?
België legt de nadruk op een aantal punten:
Minister van Ontwikkelingssamenwerking Jean-Pascal
Labille gaf toelichting over de standpunten die België wil
verdedigen in het debat over het post-2015 ontwikkelingskader. Hij bracht de volgende punten naar voren:
--

een benadering op basis van de mensenrechten;

--

het belang van de genderkwestie, capaciteitsopbouw en
empowerment van meisjes en vrouwen;

--

de bestrijding van ongelijkheid;

--

de vier pijlers van waardig werk, met inbegrip van de
sociale bescherming;

--

de noodzaak om onze productiemethodes en consump
tiepatronen radicaal te veranderen en de beleidscohe
rentie voor ontwikkeling;

--

de noodzaak om een internationaal controle- en ve
rantwoordingsmechanisme op te zetten;

--

een ambitieus en transparant financieel kader dat
aansluit op de beoogde ontwikkelingsdoelstellingen.

Welke benadering krijgt de overhand en bepaalt binnenkort het post2015 ontwikkelingskader? De meest voor de hand liggende optie zou
zijn om het bestaande model van de MDG’s te kopiëren en hierbij algemene doelstellingen, specifieke doelstellingen en indicatoren te bepalen.
Dat is de aanpak die volgens een VN-enquête de voorkeur geniet van meer
dan één miljoen mensen wereldwijd. Uit de resultaten van deze bevraging
blijkt dat onderwijs de grootste prioriteit is, gevolgd door toegang tot kwalitatieve gezondheidszorg, goed bestuur en waardig werk.
Een andere benadering zou erin bestaan om algemene principes te
bepalen waarbinnen op een minder normatieve wijze doelstellingen
worden geformuleerd die moduleerbaar zijn naargelang de specifieke regionale en nationale context. Deze optie geniet de voorkeur van
een aantal deskundigen die pleiten voor een gemeenschappelijk «narratief» alvorens de concrete doelstellingen worden gedefinieerd.
Het Europese verslag over de ontwikkelingssamenwerking van 2013 stelt
voor om in eerste instantie enkele algemene doelstellingen te bepalen voor
de post-2015 agenda en die vervolgens, in de mate van het mogelijke, te
vertalen naar concrete doelstellingen waarvan de inhoud in de komende
jaren wordt ingevuld.

België dringt aan op de integratie van de sociale
bescherming in het thematische debat, als een van
de vier pijlers van waardig werk, naast jobcreatie,
de rechten van de werknemers en de sociale
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B. De Belgische bijdrage aan de MDG’s

De Belgische ontwikkelingssamenwerking integreert MDG 1
in al haar interventies in de partnerlanden: extreme armoede
en honger moeten worden uitgebannen. Landbouw en voedselzekerheid zijn twee van de vier prioritaire sectoren die bijdragen tot de verwezenlijking van MDG 1.
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Het jaarverslag van DGD geeft al sinds een aantal jaren een
overzicht van de activiteiten in het teken van de Millennium
Ontwikkelingsdoelstellingen. Elk jaar worden er één of twee
MDG’s uitgekozen. Dit jaar worden MDG 1 en MDG 2 belicht.
Er wordt geen balans opgemaakt van de 8 MDG’s.
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1. Doelstelling 1: extreme honger en armoede bestrijden

Eén doelstellingen, drie streefdoelen

Elk van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling bestaat uit
verschillende doelen. De eerste doelstelling, de bestrijding van extreme honger en armoede, berust op drie doelen.
•
Het eerste is het aantal mensen dat moet leven van minder dan
één US Dollar per dag met de helft terug te brengen tussen
1990 (referentiejaar) en 2015. Volgens de Wereldbank leefden in
2005, 1,4 miljard mensen in extreme armoede. De Wereldbank stelde ook dat de voedselcrisis van 2008 als gevolg van de stijging van
de grondstofprijzen (met inbegrip van landbouwproducten) ongeveer
100 miljoen mensen extra in extreme armoede heeft doen belanden.
De VN stelt dat de vooruitgang grotendeels te danken is aan de snelle
economische groei in Azië, met China en India als koplopers. De situatie in Subsaharaans Afrika daarentegen, wordt het halen van de
millenniumdoelstelling moeilijk.
•
Het tweede streefdoel is instaan voor waardig en productief
werk voor iedereen, ook vrouwen en jongeren. Door de verviervoudiging van de productiviteit is het aantal werkende armen in verschillende delen van Azië en Oost-Europa in tien jaar tijd aanzienlijk
gedaald. Maar volgens de Verenigde Naties blijft Subsaharaans Afrika
nog achterop hinken: meer dan de helft van de werkende bevolking
leeft nog steeds van minder dan één US Dollar per dag.
•
Het derde streefdoel, tot slot, is het percentage van mensen die
honger lijden (malnutritie en ondervoeding) met de helft verminderen tussen 1990 en 2015. Dit streefdoel is moeilijk te bereiken als gevolg van de stijgende grondstofprijzen, de veranderingen in
voedingspatronen, de verstedelijking, het gebruik van percelen landbouwgrond voor de productie van biobrandstoffen of naar aanleiding
van de subsidiekwestie in de agrarische sector in geïndustrialiseerde
en ontwikkelde landen. Zuid-Azië en Subsaharaans Afrika zijn de regio’s die het meest getroffen worden door ondervoeding bij kinderen.

De Belgische bijdrage aan MDG 1:

De uitbanning van armoede is een belangrijke doelstelling van de
Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Landbouw en voedselzekerheid behoren tot de vier prioritaire sectoren die bijdragen tot de
verwezenlijking van deze doelstelling, vooral via interventies ten
voordele van kleinschalige landbouw.
De doelstellingen van de DGD worden onder andere beschreven in de
strategienota “Landbouw en Voedselzekerheid” van 2010.
Er werd een platform “Landbouw en Voedselzekerheid” gecreëerd
voor de concrete uitvoering van deze strategie. Dit platform verenigt
de verschillende diensten van de DGD en andere Belgische actoren die
betrokken zijn bij de toepassing van de ontwikkelingsstrategie inzake
voedselzekerheid, zoals de BTC, ANGS, universiteiten, BIO, enz. Het doet
dienst als platform voor informatie, coördinatie en overleg tussen de
Belgische actoren.
In 2013 kwam het vier keer samen en gaf het onder andere een advies
over het document “Responsible Agricultural Investment” van de VN-Voedsel-en Landbouworganisatie (FAO).
Het platform Landbouw en Voedselzekerheid heeft de analyse- en evaluatiemethode voor de financiering van projecten en programma’s uitgewerkt.
Deze methode werd in december 2013 goedgekeurd en dient voortaan
als instrument om te evalueren of de acties aansluiten bij de algemene
doelstellingen van de Belgische samenwerking en de vier prioriteiten die
beschreven worden in de strategienota. Zij is van toepassing op alle kanalen van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.
Met het oog op specialisatie worden vier bevoorrechte interventieassen
weerhouden en hieronder beschreven:
1.

2.
3.
4.

Er is zeker progressie gemaakt in de realisatie
van de eerste millenniumdoelstelling, maar de
vooruitgang is ongelijk verdeeld.

Landbouwproductie: Verbetering en beveiliging van de landbouwproductie en -productiviteit in een perspectief van duurzame ontwikkeling;
Commercialisering van de productie: Verbetering van de landbouwvalorisatie en toegang tot de afzetmarkten;
Governance van de landbouwsector: versterking van de Staat, van de
civiele maatschappij en van de landbouwersorganisaties;
Plattelandsvrouwen: Individuele en collectieve emancipatie van de
plattelandsvrouwen.

De nieuwe wet op de Belgische Ontwikkelingssamenwerking beoogt
de duurzame menselijke ontwikkeling en benadrukt de noodzaak om
goede en duurzame werkgelegenheid te creëren, in overeenstemming
met de Waardig Werk Agenda van de Internationale Arbeidsorganisatie
(IAO).
In 2008 beloofde de toenmalige minister van Ontwikkelingssamenwerking dat in 2010, 10% van de totale uitgaven van de DGD naar
landbouw en voedselzekerheid zouden gaan – tegen 2015 zou dit percentage worden opgetrokken tot 15%.
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DGD neemt deel aan diverse fora over
landbouw en voedselzekerheid op Europees
niveau en wereldwijd:
--

--

De DGD is lid van het European initiative for agriculture
research development (EIARD), de EU heads of agriculture and rural development meeting (HARDs), ERA-ARD,
de EU Coordination Working Party (FAO), en Nexus Agriculture & Food security and nutrition - Water – Energy;
DGD is ook betrokken bij de Voedsel-en Landbouworga
nisatie van de Verenigde Naties (FAO) en bij het Comité
voor de voedselzekerheid voor wat betreft de “principes
voor verantwoorde investeringen in de landvouw (RAI),”
de “vrijwillige richtsnoeren voor verantwoord bestuur van
het grondgebruiksregime toepasbaar op het land, de visserij en de bossen in het kader van de nationale voedselzekerheid (VGT)” en de verhouding “voedselzekerheid en
biobrandstoffen;”

--

DGD neemt deel aan gesprekken over landbouwinveste
ringen binnen de Organisatie voor Economische Samen
werking en Ontwikkeling (OESO);

--

DGD neemt ook deel aan debatten over de doelstellingen
en de impact van ontwikkeling via de Consultative Group
on International Agricultural Research.

--

Wereldvoedselprogramma: 1 miljoen EUR voor het pro
ject “Purchase for Progress” (P4P) in de Democratische
Republiek Congo;

--

Internationaal Fonds voor Landbouwontwikkeling:
een participatie van 24 miljoen EUR in de 9de weder
samenstelling van de werkmiddelen van de Internatio
nale Ontwikkelingsassociatie (of 8 miljoen EUR per jaar
voor 2013, 2014 en 2015), plus 6 miljoen EUR voor Asap
(Adaptation for Smallholder Agriculture Programme). Dit
alles vertegenwoordigt een envelop 14 miljoen EUR in
2013.

--

CGIAR: 8,1 miljoen EUR voor research in de agrarische
sector en op het vlak van voedselzekerheid en voeding
en voor het gebruik en de bescherming van natuurlijke
hulpbronnen en biodiversiteit. Dit engagement zal naar
alle verwachtingen uitkomen op een totaal van 9,3 mil
joen EUR voor 2014 en 2015.

--

FAO: ongeveer 2,5 miljoen EUR vrijwillige bijdrage aan
de algemene middelen ter ondersteuning van de reali
satie van de 5 strategische doelstellingen (uitbannen
honger, voedselonzekerheid en ondervoeding; landbouw,
bosbouw en visserij productiever en duurzamer maken;
armoede op het platteland terugdringen; open en effici
ënte landbouw- en voedselsystemen helpen ontwikke
len; het verbeteren van de weerbaarheid van bestaans
middelen bij rampen).
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Dit streven naar een betere coördinatie en harmonisatie van
de Europese programma’s voor landbouwonderzoek voor de
ontwikkeling is duidelijk aanwezig op alle niveaus: van weten
schappers tot producenten, van onderzoekers tot consumen
ten over besluitvormers.

Enkele toezeggingen van de Belgische
Ontwikkelingssamenwerking in 2013:
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2. Doelstelling 2: Basisonderwijs voor iedereen
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Sinds 2002 sluiten alle interventies van de DGD in de onderwijssector aan op de Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen.
In 2013 stelde de DGD de balans op van haar initiatieven op dit
gebied, met de bedoeling om de samenhang en de complementariteit van de interventies te vergroten via een toenadering tot de actoren van het maatschappelijk middenveld. Deze
reflectie heeft uiteindelijk geleid tot een nieuwe onderwijsstrategie, zoals eerder beschreven in dit verslag (deel 1 “De
krachtlijnen van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking in
2013.” Titel 4 “Twee nieuwe samenwerkingsstrategieën.”
De tweede Millennium Ontwikkelingsdoelstelling wil ervoor instaan
dat alle jongens en meisjes, overal ter wereld, de nodige middelen aangereikt krijgen om een basiseducatie af te maken.
Om dit doel te bereiken, wilde DGD meer middelen vrijmaken voor onderwijs, voornamelijk het basisonderwijs en de doelmatigheid van zijn hulpverlening vergroten, m.a.w. meer resultaten behalen met de beschikbare
middelen.

Meer middelen voor basisonderwijs
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België verdedigde de laatste jaren het standpunt dat de middelen die vrijkomen als gevolg van de schuldverlichting via bijvoorbeeld het initiatief
‘Heavily Indebted Poor Countries’ (HIPC) naar de sociale sectoren moeten
gaan, waaronder de onderwijssector.
Sinds 2002 financiert België het Fast Track Initiative dat omgedoopt werd
tot “Global Partnership for Education” (GPE). Dit initiatief helpt de minst
ontwikkelde landen om hun eigen nationale strategie voor de onderwijssector op te stellen en implementeren. Met de oprichting, samen met
Nederland, Noorwegen en Italië, van een ‘Trust Fund’ dat interventies van
GPE mogelijk maakt, heeft België bijgedragen tot een positieve beweging
onder de donoren. Het ‘Trust Fund’ heeft inmiddels een kapitaal van
2,2 miljard EUR aangezogen. Dankzij dit fonds heeft het basisonderwijs in 57 landen steun gekregen. De Belgische bijdrage aan het Fonds
neemt overhand toe: in 2013 keerde ons land niet minder dan 9 miljoen
EUR uit aan het fonds.

De doelmatigheid van de hulp vergroten
Op Belgisch niveau: De toepassing van de doelmatigheidsbeginselen op de bilaterale samenwerking en meer samenwerking met het
maatschappelijk middenveld:
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking was zeer proactief in het verbeteren van de doelmatigheid van haar hulpverlening. Zij nam deel aan
partnerschappen in alle landen waar zij actief is, stemde haar interventies
af op de nationale strategieën en gaf sectorale begrotingshulp wanneer
de voorwaarden hiervoor vervuld waren. De Belgische Ontwikkelingssamenwerking steunde het nationale beleid en de strategieën voor de onderwijssector in de DRC en in Burundi. De DGD doet ook aan gedelegeerde
samenwerking met het Verenigd Koninkrijk in Rwanda (België financiert en
het VK zorgt voor de uitvoering).
DGD zorgde voor een toenadering tussen alle actoren van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking die actief zijn in de onderwijssector. Deze actoren (DGD, BTC, ANGS, universiteiten, WBI, Vlaams Gewest,
vierde pijler). hebben zich verenigd in het platform Educaid, dat door DGD
gefinancierd wordt via programma’s van APEFE en VVOB4. Dit platform bevordert de coherentie en de complementariteit van de Belgische interventies in deze sector. Het bood partners de kans om samen na te denken over
de nieuwe strategie voor de sector (zie Deel I). Deze werd uiteindelijk in
mei 2013 goedgekeurd door de minister van Ontwikkelingssamenwerking.
Deze strategie neemt de doelmatigheid van de ontwikkelingshulp op als
één van de drie richtsnoeren van het onderwijsbeleid.
Op multilateraal niveau: het Global Partnership for Education
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking is betrokken bij het “Global
Partnership for Education” (GPE) dat het basisonderwijs in ontwikkelingslanden wil verbeteren. Het stuurcomité bestaat uit vertegenwoordigers van
de partnerlanden, de civiele maatschappij en de donoren.
Dit internationale initiatief biedt directe steun aan de ontwikkeling van
onderwijssystemen in de partnerlanden en bevordert de eigenmaking

4

APEFE: Association pour la Promotion et la Formation à l’Etranger
VVOB: Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische
Bijstand
DGD: Directie-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking
BTC: Belgische Technische Coöperatie (Belgisch Ontwikkelingsagentschap)
WBI: Wallonie – Bruxelles International
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van de principes van doelmatigheid van de ontwikkelingshulp door de
donoren en de partners. Het heeft ook bijgedragen tot de responsabilisering van de partnerlanden bij de uitwerking en toepassing van
nationale onderwijsstrategieën.
Positief is dat dit initiatief de toepassing van nationale onderwijsplannen financiert via mechanismen die door de lokale partner zelf worden bepaald. Het GPE
vertrouwt de supervisie op de toegekende fondsen toe aan één van de donoren binnen het partnerschap. Zo werd de supervisie over de besteding van 52
miljoen EUR ten voordele van Burundi in 2013 aan België toevertrouwd.

De vijf doelstellingen van het strategisch plan
2012-2015 van het Global Partnership for
Education zijn:
Ondersteuning van het onderwijs in fragiele staten en
landen in conflictsituaties;

--

Bevordering van onderwijs voor meisjes;

--

Verbetering van de prestaties van de leerlingen bij het
verwerven van elementaire taal- en wiskundevaardighe
den in het basisonderwijs;

--

Verbetering van de efficiëntie van leerkrachten via oplei
ding, wervingsbeleid en - behoud;

--

Vergroten van het volume en de doelmatigheid van de
hulp aan de sector en een billijke verdeling van financie
ring uit binnen - en buitenland.

©©DGD M.Van Aken

--

Kortom, DGD heeft sinds de Millenniumverklaring getracht om
de doelmatigheid van haar interventies in de onderwijssector te
verbeteren en de aan het GDE toegewezen middelen, te verhogen.
Maar het werk is niet af. Begin 2013 toonde de studie ‘Belgian Support
to Education: Mapping the Way Forward’ – besteld door Plan België en
uitgevoerd door HIVA-KULeuven – aan dat het aandeel van vorming, in het
bijzonder dat van basisvorming, in de partnerlanden is verkleind, en dat
de coherentie en/of complementariteit van de actoren vatbaar zijn/is voor
verbetering. Uit de studie bleek ook dat de samenwerking in de vormingssector sterk werd gedomineerd door de universitaire samenwerking - 56%
van het vormingsbudget – en dat de boekingsmethode voor de steun aan
elke subsector, vooral aan het basisonderwijs, ook kan worden verbeterd.
Ook de toetreding van de Belgische vormingsactoren tot het EDUCAIDplatform zou de steun doeltreffender kunnen maken.
DGD tracht deze tekortkomingen en incoherenties te verhelpen. We hebben
reeds melding gemaakt van de toenadering tussen de Belgische actoren
op het vlak van onderwijs via het EDUCAID-platform. In 2014, zullen DGD,
de BTC en EDUCAID samenwerken om de inboeking van de onderwijshulp
te verbeteren. Tot slot: basisonderwijs is een van de grootste prioriteiten
van de nieuwe onderwijsstrategie. Deze strategie omvat drie prioriteiten
voor de samenwerking in de onderwijssector: focus op basisonderwijs en
professionele opleiding; focus op de minst ontwikkelde landen met meer
dan 10% niet-schoolgaande kinderen en/of minder dan 60% van de
kinderen die de basisschool afmaken; focus op het evenwicht ToegangKwaliteit-Gelijkheid.
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