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1. Overzicht van het land 
 
1.1. Profiel 
 
Ethiopië strekt zich uit over een oppervlakte van 1.127.000 km2. Eritrea bevindt zich in 
het noorden en het westen, Djibouti in het oosten, Somalië in het oosten en het zuiden, 
Kenia in het zuiden en Soedan in het westen. Ethiopië is rondom door land ingesloten en 
voor zijn in- en uitvoer grotendeels aangewezen op de haven van Djibouti, die door 
middel van een spoorweg verbonden is met Addis Abeba. Het is een bergachtig land met 
drie klimaatzones en twee regenseizoenen. Het veranderende klimaat en milieu hebben de 
toegepaste productiewijzen in de verschillende landstreken beïnvloed: sedentaire, 
ploegende landbouwers in het noordelijke bergland; veefokkers en nomadisch levende 
groepen in de laaggelegen gebieden in het oosten en zuidwesten en schoffelende 
tuinbouwers in de gebieden in het zuiden en zuidwesten. 
 
Woestijnvorming en erosie zijn grote problemen in Ethiopië. Het gebrek aan en de 
onvoorspelbare neerslag leidt tot droogte en hongersnood en treft dus ook de bevolking. 
Voedseltekorten leidden tot de ontwikkeling van informele loonarbeid en 
hervestigingsprogramma’s. 
 
Tabel 1. Ethiopië – Algemene feiten 
 

Oppervlakte 1,1 miljoen km2 
Totale bevolking (2001) 65,9 miljoen 
Stedelijke bevolking 16,3% 
Jaarlijkse bevolkingstoename (gemiddelde 1994-2000) 3,1% 
“Human development index” 2001 (op 162 landen) 158 
Bevolking onder de nationale armoedegrens (USD 1,00 
per dag) 

44,2 % 

Voedselonzekere mensen (2001) 6,2 miljoen 
Wegen per persoon (km/1.000 mensen) (1996) 0,5 
Telefoonlijnen per 1.000 mensen) (1998) 2,8 
Bevolking/bebouwbare ha & permanent oogstland 4,7 

 
Ethiopië herbergt zo’n 80 verschillende etnieën en linguïstische en religieuze 
gemeenschappen. Zo’n 75% van de bevolking bestaat uit Oromo (32,15%), Amhara 
(30,13%), Tigray (6,18%) en Somali’s (5,95%). Er zijn ongeveer even veel orthodoxe 
christenen als moslims. De menselijke bevolking in de gebieden met grasland schommelt 
tussen 12 en 15 %. 
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1.2. Historisch overzicht 
 
Ethiopië is de bakermat van een van de oudste beschavingen ter wereld. Het is ook de 
enige staat in Afrika die nooit een buitenlandse kolonisator had, afgezien dan van de 
Italiaanse bezetting tussen 1936 en 1941.  
 
Ethiopië gaat terug op de oorspronkelijke staat van het oude koninkrijk Axum, van 300 
voor Christus. De koninkrijken van Axum waren vanaf de 4e eeuw uitsluitend christelijk 
maar vanaf de 7e eeuw deed de Islam zijn intrede. 
 
De regering van Ethiopië in de periode na Axum werd gekenmerkt door voortdurende, niet aflatende 
plunderingen. We hebben plunderingen en verwoestingen gekend (...) gedurende de hele periode (...) van de 
veertiende eeuw, onder de opeenvolgende keizers, helemaal tot aan Keizer Menelik in de twintigste eeuw. 
(...) De kater van die eeuwige plunderingen is tot op vandaag zichtbaar in de resolute weigerachtigheid van 
kleine pachters en boeren om rijkdommen en in het bijzonder kapitaal te accumuleren, al zou het hen nu 
goed van pas komen om bij voorbeeld op krediet kunstmest aan te kopen. Bron: Forum for Environment, 
2001. 
 
Het moderne Ethiopië gaat terug tot de tweede helft van de 19e eeuw, wanneer het gros 
van het huidige Ethiopië verenigd werd in één natie, onder één bestuur. Keizer Menelik 
(1889-1913) was de eerste keizer die regeerde over het hele grondgebied van het huidige 
Ethiopië. Veel mensen in het zuiden en westen van het land ervaren die expansie van de 
door Amhara gedomineerde Abessijnse staatsstructuur tot op vandaag als een vorm van 
binnenlandse kolonisering. Menelik kreeg af te rekenen met de Italiaanse bezetting van 
Eritrea. In 1896 versloeg hij de Italianen in Adwa, wat zijn macht en prestige duidelijk ten 
goede kwam. 
 
De officiële Ethiopische geschiedenis die ... het tijdperk van Menelik voorstelt als “de eenmaking van 
Ethiopië” is zonder meer een fictieve constructie. Zoals in de rest van Afrika werden de Oromo en andere 
volkeren in het zuiden onderworpen en beroofd van hun vrede, culturele identiteit en menselijke 
waardigheid. De Oromo en andere volkeren in het zuiden die de genocide overleefden werden door 
Menelik onderworpen aan de meest mensonterende vormen van overheersing. Hun land werd in beslag 
genomen en verdeeld onder de krijgsheren van Menelik, de clerus en de plaatselijke “koloniale troepen” 
die bekend stonden als “neftegna”. Bron: Tronvoll, 2000. 
 
Haile Selassie I sloeg tijdens zijn heerschappij, die de facto duurde van 1916 tot 1974, de 
brug tussen het eeuwenoude verleden van Ethiopië en de moderne tijd. Hij zette het beleid 
van centralisatie en natievorming voort, richtte nationale instellingen op en ontwikkelde 
moderne vormen van communicatie. Groeiende economische problemen, droogte en 
hongersnood, politieke onrust en een overgeërfd bestuurssysteem dat zichzelf overleefd 
had, leidden tot het omverwerpen van het regime door de militairen, in 1974. 
 
Het nieuwe bewind, bekend als de Derg, zag vanaf 1977 Mengistu Haile Mariam opstaan 
als onbetwiste leider. De marxist Mengistu was in de eerste plaats een nationalist die zich 
tot de Sovjet-Unie richtte, nadat de VS hem vanwege de mensenrechtensituatie hadden 
laten vallen. Een radicale landhervorming was een eerste uiting van een openlijk 
marxistische koers : staatseigendom, centrale planning en het opleggen van een systeem 
van gedwongen inkoop aan gecontroleerde prijzen. Gebruik makend van de 
administratieve staatsstructuur die het Ethiopische leven beheerste tot in de kleinste 
steden en dorpjes op het platteland, wist het regime van Mengistu op twee fronten een 
wrede en bloedige burgeroorlog te voeren tegen tegenstanders van zijn regering. Zijn 
regime stortte in mei 1991 in elkaar. 
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Met de val van het regime van Mengistu, kwam het “Ethiopian People’s Revolutionary 
Democratic Front” of EPRDF aan de macht, een coalitie van etnisch georganiseerde 
politieke groeperingen. Eritrea werd een onafhankelijke staat en de binnen- en 
buitengrenzen van Ethiopië werden hertekend. Hierdoor evolueerde Ethiopië van een 
eenheidsstaat naar een etnische federatie van negen federale staten. 
 
In 1998 brak een nieuwe oorlog uit tussen Ethiopië en Eritrea, tot in december 2000 een 
vredesovereenkomst werd ondertekend. 
 
1.3. Politieke context en perspectieven 
 
Internationaal 
 
Ethiopië neemt in de Hoorn van Afrika een centrale plaats in. Als zetel van de OAE, 
speelt het ook een belangrijke rol in het hele continent. Tot mei 1998, toen het conflict 
met Eritrea losbarstte, werd Ethiopië door Westerse leiders geprezen als een land waar 
gestreefd werd naar een good governance, vrije handel en democratie.  
 
Het gebruik van de haven van Djibouti is van cruciaal belang voor Ethiopië en er blijven 
spanningen bestaan rond de implementering van uiteenlopende regelingen op het vlak van 
transport en handel. Ethiopië’s betrekkingen met de zelf uitgeroepen republiek 
Somaliland zijn goed en gebaseerd op het verlangen van Somaliland naar formele 
erkenning en Ethiopië’s belangen in de haven van Berbera. Ethiopië is herhaaldelijk in 
Somalië tussengekomen via acties die verantwoord werden als wettige zelfverdediging. 
De spanningen langs de Ethiopisch-Keniaanse grens, terug te voeren op vee dat graast aan 
beide kanten van de grens, en de operaties van het Oromo Liberation Front (OLF) zijn 
afgenomen. In de Ogaden stellen zich veiligheidsproblemen vanwege relletjes met het 
Ogaden National Liberation Front (ONLF). De relaties tussen Soedan en Ethiopië zijn 
verbeterd. 
 
Ethiopië hanteert een agenda van economische diplomatie met Westerse landen (met 
name de VS) en andere welvarende gebieden, zoals het Midden-Oosten. De regering 
beschouwt een grotere stabiliteit in de Hoorn van Afrika ook als de sleutel tot het 
economisch aantrekkelijker maken van Ethiopië en streeft ernaar de betrekkingen met 
Kenya, Soedan en Djibouti aan te halen en betrokken te blijven bij de oplossing van de 
problemen die Somalië treffen. 
 
Nationaal 
 
Politieke instellingen 
Ethiopië is georganiseerd als een etnische federatie van negen etnisch gevormde lidstaten 
(“regions” genoemd) en twee administraties met zelfbestuur (waaronder de Federale 
hoofdstad Addis Abeba). De federale regering wordt gecontroleerd door het Huis van 
Volksvertegenwoordigers en het Huis van de Federatie. De negen lidstaten worden geacht 
elk hun eigen wetgevende, uitvoerende en gerechtelijke macht te hebben, of beter gezegd 
te ontwikkelen. 
 
De inwoners van een “region” verkiezen een Regionale Raad en stellen een Uitvoerend 
comité aan dat belast is met het dagelijks bestuur van de regio. De Raad benoemt ook een 
President die hoofd is van de uitvoerende macht en een aantal “Bureau Heads” die de 
functie vervullen van een soort regionale ministers. Alle regio’s  hebben een Financieel en 
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een Planbureau, alsook Sectorale bureaus voor landbouw, onderwijs, gezondheid en 
wegen. Ze hebben ook hun eigen ambtenarij.  
 
De grondwet van Ethiopië, aangenomen in december 1994, voorziet een scheiding der 
machten, voert een parlementaire democratie in en onderstreept het belang van de 
culturele identiteit, door een fundamentele gelijkwaardigheid van de talen. Sindsdien zijn 
amendementen goedgekeurd die gaan in de richting van een nog sterkere decentralisatie. 
De praktische implementatie van de Grondwet blijft een belangrijke uitdaging voor de 
autoriteiten en veel van ‘s lands wetten moeten nog met de Grondwet in overeenstemming 
worden gebracht.  
 
Sinds de recentste herschikking van het kabinet (oktober 2001), staan uitvoerende 
groepen in voor een van de volgende organen: het Bureau voor de Coördinatie van de 
kennisopbouw, het Ministerie van Handel en Industrie, het Ministerie van 
Plattelandsontwikkeling en het Ministerie van Infrastructuur. Het Ministerie waarmee de 
samenwerkingsakkoorden ondertekend worden is het Ministerie van Financiën en 
Economische Ontwikkeling. 
 
Veranderingen leiden tot belangrijke wijzigingen in de institutionele patronen en zijn 
bedoeld om de marktoriëntatie van het economische beleid van de regering te versterken. 
 
Politieke leven 
 
De huidige politieke context in Ethiopië is eerder nieuw in vergelijking met twee jaar 
geleden. Om te beginnen hebben Ethiopië en Eritrea in december 2000 een vredesakkoord 
afgesloten en sinds april 2001 opereert in de “Temporary Security Zone” langs de grens 
een UNO-interventiemacht (UNMEE). Ten tweede is de binnenlandse politieke situatie 
wezenlijk veranderd na de algemene verkiezingen van 2000, met een nieuw intern 
evenwicht binnen de regerende partij en een vernieuwde regering vanaf 2001. Eerste 
minister Meles Zenawi heeft zijn greep op de militaire en burgerlijke veiligheidsdiensten 
en op de TPLF zelf versterkt.  
 
De Oppositiepartijen zijn doorgaans verdeeld, vaak langs etnische breuklijnen en zijn 
financieel noch operationeel sterk genoeg om voor de regeringspartijen een echte dreiging 
te vormen. Ze trokken zich na grootschalige intimidatie en pesterijen terug uit de lokale 
verkiezingen van begin 2001. Het zuiden, Oromiya en de Somalische regio blijven 
rumoerig. In april 2001 braken in de straten van Addis Abeba studentenopstanden los. 
Sindsdien zijn die echter weer bedaard en honderden van de oppositieaanhangers die na 
de rellen werden aangehouden zijn inmiddels weer vrij. Toch is niet in alle gevallen iets 
gedaan aan de diepere oorzaken van de opstootjes en van de studenteneisen werden er 
maar weinig ingewilligd. De Onderwijsminister heeft de rellen verkeerd aangepakt, zoals 
de regering ook toegeeft, maar toch volgde in oktober 2001 een nieuwe aanstelling. 
 
1.4. Sociale en menselijke context en perspectieven 
 
Ethiopië’s indicatoren inzake sociale ontwikkeling zijn bij de laagste in de hele wereld. 
Qua menselijke ontwikkelingsindex (Human Development Index) kwam Ethiopië in 2001 
uit op de 158e plaats (op 162 landen). Ondanks dit negatieve beeld zijn de meeste sociale 
indicatoren gunstig geëvolueerd, vooral tijdens de jaren 1990. 
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Gezondheid 
 
Een aantal gezondheidsindicatoren toonde een verbetering tijdens de jaren 1990 maar 
ging de voorbije jaren weer achteruit, vanwege de implementatieproblemen in het 
ontwikkelingsprogramma voor de gezondheidszorg en budgettaire besparingen in de 
gezondheidszorg tijdens het militaire conflict met Eritrea. Ook het verlies aan 
gekwalificeerd medisch personeel in het openbare gezondheidssysteem, hoofdzakelijk 
vanwege de lage bezoldiging, is er niet los van te zien,. De voorbije drie jaar alleen al, is 
het aantal dokters met 15,5% teruggelopen. Dit versterkt nog het effect van de 
decentralisatie van veel gezondheidsprogramma’s, waardoor het schaarse medische en 
gezondheidstechnische personeel zich verspreidde over de regio’s. Een van de gevolgen is 
de onmogelijkheid om malaria onder controle te krijgen. Malaria is de voorbije 5 jaar 
blijven toenemen en is een van de belangrijkste ziekten van het land. 
 
Tabel 2. Gezondheidsindicatoren voor Ethiopië 
 

Gezondheid  Jaar 
Levensverwachting bij de geboorte 44,68 2001 
Vruchtbaarheidscijfer (%) 6,4 1998 
Toegang tot zuiver water (%) 25 1998 
Toegang tot gezondheidszorg (%) 55 1998 
Toegang tot riolering (%) 18 1998 
Zuigelingensterfte (per 1.000) 99,96 2001 
Kindersterfte < 5 (per 1.000) 175 1998 
< 5-jarigen met abnormaal laag gewicht (%) 48 1998 

 
Vroeg huwen stelt vrouwen bloot aan de gezondheidsrisico’s van veelvuldige 
zwangerschappen en geboorten. In de minst welvarende regio’s en de conservatievere 
samenlevingen, zoals de Afar, blijkt de uiterst slechte gezondheidstoestand van vrouwen 
uit wat de “Ethiopische anomalie” wordt genoemd. Die komt erop neer dat het 
sterftecijfer onder vrouwen hoger is en hun levensverwachting uitzonderlijk lager dan die 
van de mannen. 
Toegang tot basisgezondheidszorg is overal in het land moeilijk maar vooral in de 
graslandgebieden, aangezien voor die streken geen afzonderlijk beleid wordt gevoerd en 
geen specifieke pakketten aan gezondheidsdiensten werden ontwikkeld. De hoogste 
(kinder)sterftecijfers worden echter geregistreerd in Benishangul-Gumuz, Tigray en 
SNNPR. 
 
Onderwijs 
 
Het Ethiopische onderwijssysteem heeft te lijden onder een gebrekkige toegankelijkheid, 
een slechte kwaliteit, ongelijke verspreiding van de mogelijkheden, zeker op het 
platteland en wat de meisjes betreft, een inefficiënte administratie en een te laag 
bestedingsniveau. De slechte kwaliteit draagt bij tot het hoge schoolverzuim en de grote 
aantallen zittenblijvers, zeker bij de meisjes. Ze houdt verband met de ontoereikende en 
onaangepaste infrastructuur, de veel te grote klassen, het tekort aan didactisch materiaal, 
de gebrekkige  leerkrachtenopleiding en het onvoldoende praktische karakter van het 
onderwijsprogramma.  Zowat 96% van de onderwijzers, 21% van de leerkrachten in de 
middenschool en 37% van hun collega’s in de bovenbouw zijn gekwalificeerd voor hun 
job. 
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In totaal zijn in het hele onderwijssysteem zowat 8 miljoen leerlingen ingeschreven, 
waarvan 7,5 miljoen in het basisonderwijs. Er bestaan grote verschillen in 
onderwijskansen tussen de landstreken, tussen de stad en het platteland (in Addis Abeba 
volgt 75% basisonderwijs tegenover respectievelijk 9,1 en 8% in Afar en Somali) en 
tussen de geslachten. Hoe hoger het onderwijsniveau, hoe groter ook de kloof.  Met de 
nieuwe inspanningen in de onderwijssector steeg de bruto scholingsgraad van 37,1 in 
1996/97 naar 51 in 1999/2000 en bedroeg de stijging 48% bij de meisjes, tegenover 31% 
bij de jongens. 
 
Tabel 3. Onderwijsindicatoren voor Ethiopië 
 

Indicatoren* % Jaar 
Alfabetiseringsgraad onder volwassenen 36,3 1998 
Alfabetiseringsgraad onder vrouwen 29,2 1997 
Netto scolarisatie in de basisschool 44 2001 
Scolarisatie in de basisschool in stedelijk gebied 68 1996 
Scolarisatie in de basisschool op het platteland 12 1996 
Scolarisatie in het secundair onderwijs 10 2000 
Vroegtijdige schoolverlaters 27,9 2001 
Zittenblijvers 10,3 2001 
Basisonderwijs voltooid 50 1999 

* 

De nationale gemiddelden kunnen aanzienlijke regionale verschillen verdoezelen. 

 
Tabel 4. Vroegtijdige schoolverlaters in de eerste jaren - uitgesplitst naar stad/platteland 
en naar geslacht, 1996 
 

Stad/platteland en geslacht %  
Platteland 
mannelijk 31,18 
vrouwelijk 29,58 
Totaal gemiddelde 30,72 
Stad 
mannelijk 9,46 
vrouwelijk 10,84 
Totaal gemiddelde 10,17 
Stad + platteland 
mannelijk 23,55 
vrouwelijk 18,61 
Totaal gemiddelde 21,65 

 
Voedselveiligheid 
 
De voedselonzekerheid is een chronisch verschijnsel in Ethiopië. Naar schatting 6,2 
miljoen mensen (2001), of omgerekend zo’n 10% van de bevolking kan in normale 
omstandigheden zonder voedselhulp niet in zijn jaarlijkse voedselbehoefte voorzien. 
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Plattelandbewoners die in Ethiopië niet minder dan 
85% van de bevolking uitmaken en voornamelijk,
zoniet volledig werkzaam zijn in de landbouw, hangen 
voor 47% van hun behoefte aan voedsel van de eigen
productie af en kopen de overige 53% . Bron: 
Befekadu and Berhanu, 2000. 

Als een gevolg van de goede 
weersomstandigheden het voorbije jaar 
werd in 2002 een daling van 16 % 
verwacht in het aantal mensen dat 
afhankelijk is van voedselhulp. Ondanks 
de veelvuldige regenval en de goede 

oogsten blijven veel boeren echter kwetsbaar door de hoge productiekosten (meststoffen, 
zaaigoed), problemen om hun leningen terug te betalen, gebrek aan afzetmarkten en 
achteruitgang van de plaatselijke zaden. 

I
over 

n
b
sl
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pe

De gebieden met een chronische 
voedselonzekerheid zijn die met de 
laagste en meest variabele regenval, de 
hoogste bevolkingsdichtheid en de 
minste natuurlijke hulpbronnen. Op 
microniveau wordt de chronische 
voedselonzekerheid nog verergerd door 
een gebrek aan middelen en 
mogelijkheden (b.v. grond, runderen, 
inkomens buiten de landbouw). Toch is 
de armoede globaal gesproken en in alle gevallen de onderliggende oorzaak van de 
chronische voedselonzekerheid. De voedselonzekerheid, zowel in absolute cijfers, maar 
ook qua diepte en ernst, treft voornamelijk de landstreken Tigray, Amhara en SNNP 
(Southern Nation Nationalities and Peoples). 

 
n de Ethiopische landbouw hebben zich, sinds we 

geschreven bronnen beschikken, geen positieve 
evoluties voorgedaan, noch in de productiemethode 

och in het sociale en economische leven van de 
evolking. Als er al iets veranderde was het in de 
echte zin. Zo is ‘s lands capaciteit om de groeiende 

king te voeden bedreigd door verwaarlozing van 
het milieu en de daaruit voorvloeiende terugkerende 

rioden van droogte. Bron: Befekadu and Berhanu, 
2000. 

 
De voorbije vijftien jaar heeft Ethiopië op jaarbasis gemiddeld 700.000 ton voedselhulp 
uit het buitenland geïmporteerd en die aangewend als een mechanisme om het probleem 
van de voedselonzekerheid in het land aan te pakken. Gemiddeld kwam de voedselhulp 
gedurende de periode 1985-2000 overeen met 9,7% van de graanproductie voor 
voedseldoeleinden. 
 
Tabel 5. Verhouding tussen de voedselhulp en de graanproductie voor voeding 
 

 Voedselhulp 
(x 1.000 ton) 

Graanproductie voor 
voeding 

 (x 1.000 ton) 

Voedselhulp 
als % van de 

productie  
Gemiddelde 1985-
2000 

726,64 7.513,0 9,7 

 
Momenteel zijn er duidelijk tekenen die erop wijzen dat de Ethiopische regering haar 
aanpak wil herzien (zie hieronder 2.2 Sectoraal beleid). 
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Vluchtelingen en ontheemden (displaced people) 
Ethiopië herbergt grote aantallen vluchtelingen, hoofdzakelijk mensen die op de loop 
gingen voor de conflicten in Somalië en Soedan. De meesten leven in kampen langs de 
grens met hun land van herkomst. Na de onafhankelijkheid van Eritrea in 1991, werden 
daar zo’n 200.000 Ethiopische staatsburgers verdreven. Heel wat onder hen leven nog 
altijd in mensonterende omstandigheden in kampen of barakken. Het recente conflict met 
Eritrea bracht zo’n 360.000 mensen uit het conflictgebied op de been richting noorden, 
naar de landstreken Tigray en Afar. Daarenboven zijn nog eens 110.000 Ethiopiërs uit 
hun werkplaatsen in Eritrea verjaagd, waardoor ze een nieuw leven moesten opbouwen in 
het zo al getroffen Ethiopië. Tot slot wordt Ethiopië opnieuw geconfronteerd met de 
noodzaak om een deel van zijn leger te demobiliseren.  
 
1.5.  Economische en financiële context en perspectieven 
 
De economische groei is de voorbije negen jaar zeer ongelijk gebleken, met schommelingen 
tussen 12% in 1992/93 en 1-2% in 2000. Het gemiddelde lag op 6% maar ten opzichte van 
een zeer lage basis. Tabel 6 toont de onregelmatige groeicijfers in de verschillende 
economische sectoren in jaren met hoge en lage  groei. 
 
Tabel 6. Groeicijfers voor Ethiopië - totaal en per sector, verschillende jaren 
 

  voorbeeld Jaar half decennium Gemiddelde 

Jaartal (Gregoriaanse kalender) 1981/
82

1982/
83

1995/
96

1997/
98

82/83-
86/87

87/88-
91/92

92/93-
96/97

97/98-
99/00

Landbouw en aanverwante activiteiten -3,6 13,6 14,7 -10,8 1,9 1,2 4,8 -1,7
Industrie 8,5 5,9 5,4 2,3 6,5 -8,3 11,2 5,6
    Mijnbouw en bodemontginning 19,4 2,0 13,1 10,1 10,5 28,1 12,0 9,7
    (Middel)grote productiebedrijven 6,3 2,6 7,8 -3,5 5,8 -10,0 17,0 7,1
    Kleinschalige en ambachtelijke productie 6,3 11,1 7,1 4,5 4,7 -4,1 7,8 3,8
    Elektriciteit & water 6,5 4,7 -7,3 3,7 4,9 3,9 3,0 4,2
     Bouw 13,5 7,6 7,4 8,6 9,7 -14,7 12,0 4,9
Distributiediensten (a) 4,4 2,8 9,0 5,6 4,5 -4,7 10,3 5,5
    Handel, hotels & restaurants 4,6 1,0 8,5 4,5 4,0 -9,5 13,8 4,9
    Transport & communicatie 3,8 7,2 9,5 7,2 6,1 3,3 6,5 6,5
Andere diensten (b) 6,3 7,8 5,9 13,4 5,5 1,8 8,8 11,2
      Banken, verzekeringen en vastgoed 4,6 12,7 8,6 5,0 4,7 -0,6 9,0 6,2
      Administratie & defensie 9,5 6,3 4,8 24,6 7,4 0,5 12,3 18,3
      Onderwijs 3,0 3,4 3,5 5,1 2,1 4,8 2,3 6,0
      Gezondheid 4,6 5,0 5,1 9,9 4,8 2,9 10,0 5,3
      Thuisarbeid en andere diensten 5,8 5,9 5,8 5,3 6,0 6,8 5,9 5,1
Totaal diensten (gemiddelde van a & b) 5,4 5,3 7,4 9,5 5,0 -1,5 9,6 8,4
Reële groei van het BBP 0,5 10,1 10,6 -1,2 3,2 -0,7 7,0 3,5

 
De huidige groei zal wellicht naar beneden moeten worden gecorrigeerd tot 6,5%, dit ten 
gevolge van de dalende koffieprijzen en de algemene recessie. Koffie is goed voor 2/3 
van de export. Ethiopië heeft de laagste uitvoer per capita (in waarde uitgedrukt) van de 
hele wereld, met alle gevolgen vandien voor de economische groei. Het nationaal 
inkomen dat gegenereerd wordt bedraagt echter 18% van het BBP.  
 
De macro-economische situatie is nog altijd broos, aangezien de economie nog moet 
herstellen van een oorlog die niet alleen schade en vernieling heeft aangericht maar ook 
de stabiliserende maatregelen die eerder met succes werden genomen in het gedrang heeft 
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gebracht. Bovendien heeft het land te lijden onder het verslechterende handelsklimaat (-
11% in 2000/01), vanwege de terugval van de inkomsten uit de export (van voornamelijk 
koffie) en de stijging van de internationale energieprijzen. Het gevolg van die situatie is 
dat het land gebukt gaat onder binnen- en buitenlandse wanverhoudingen en dit 
niettegenstaande een groei van 7,9% in 2000/01 en een negatieve inflatie van ongeveer 
7% (allebei te wijten aan een uitzonderlijk goede graanoogst). Een en ander resulteert in 
een globale stijging van de armoedecijfers. 
 
Belangrijke structurele hervormingen werden doorgevoerd en momenteel is de inflatie 
onder controle (jaarlijks gemiddelde van 6,3% tijdens de periode 1992/93-1995/96, dat 
naar verwachting zal blijven hangen tussen 3 en 6%), maar dit is sterk afhankelijk van de 
landbouwproductie.  
 
 
 
Voornaamste structurele hervormingen van de Ethiopische regering sinds 1992 
 
 Liberalisering van de prijzen en markten 
 Afschaffen van de subsidies 
 Daling van de heffingen 
 Converteerbaarheid van lopende rekeningen 
 Liberalisering van de controle op de buitenlandse handel 
 Liberalisering van het transport en de distributie van basisproducten 
 Privatisering van de staatsondernemingen 
 Aanpassing van de Investeringswet, om joint ventures mogelijk te maken 
 Hervorming van de overheidsuitgaven 

 
 
 
De industriële activiteit draagt maar voor 12% bij tot de totale werkgelegenheid. 92% van 
Ethiopië’s industriële entiteiten zijn kleine tot zeer kleine bedrijven (micro- en small-
enterprises of MSE’s). Ethiopië’s industriële productie berust voor een groot deel op 
geïmporteerde grondstoffen (46%) en zit in grote mate geconcentreerd in Addis Abeba en 
omgeving (64%). De industriële productie concentreert zich hoofdzakelijk op 
verbruiksgoederen en dan vooral de voedselverwerking (20%), textiel (8%), leder (9%) en 
drukkerijen (10%). 
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Tabel 7. Economische gegevens voor Ethiopië 
 
Indicatoren  Jaar 
Nominaal BNP  6,5 miljard 

USD 
1999 

Reëel BBP per capita USD 110 2000 
Groei % BBP 2% 2000 
Buitenlandse schuld 5,5 miljoen 

USD 
 

Buitenlandse schuld als % van het BNP 160,4 1998 
Afbetaling buitenlandse schuld (% import) 16,8 1999 
Fiscale inkomsten/BBP 5,2 % 2000/01 
Fiscaal tekort/BBP vóór giften 6,5% 1999 
ODA/BNP (%) (Official development assistance) 13,4 1995-1998 
ODA/capita (USD) 13,4 1995-1998 
Bevolking onder de nationale armoedegrens (USD 
1,00 per dag) 

44% 2000 

Bevolking onder de armoedegrens van USD 2,00 per 
dag 

89% 2000 

Landbouw (% BBP) 52,3 1999 
Industrie (% BBP) 11,1 1999 
Diensten (% BBP) 36,5 1999 
Privé verbruik (% BBP) 81,3 1999 
Algemene overheidsuitgaven (% BBP) 16,0 1999 
Invoer van goederen en diensten (% BBP) 28,8 1999 

 
De privé-sector is zwak. Het niveau van de buitenlandse investeringen is nog altijd te laag 
en er dient een beter investeringsklimaat te komen. In 2003 zal naar verwachting de BTW 
worden ingevoerd. 
 
De indicatoren voor Ethiopië zijn van de laagste van de wereld. Het BBP bedraagt maar 
een vierde van het gemiddelde beneden de Sahara. Zowat de helft van de bevolking leeft 
beneden de absolute armoedegrens en heeft dagelijks met de gevolgen van die armoede af 
te rekenen. De economie is sterk afhankelijk van de landbouw, die zo’n 50% van het BBP 
vertegenwoordigt. Gezien die landbouweconomie, is Ethiopië uiterst gevoelig voor de 
nadelige gevolgen van droogte en schommelingen in de prijzen van basisproducten, en 
dan vooral koffie. Hoewel Industrie en Diensten slechts 11% en 37% van het BBP 
uitmaken, kunnen beide sectoren in toenemende mate voor een aanzienlijke groei zorgen. 
Tijdens de periode 1992-1999 kenden de beide sectoren een gemiddelde groei van 
respectievelijk 10% en 8%, meer dan het dubbele van in de landbouw. 
 
De groei voor 2000 blijkt laag te liggen, ten gevolge van het conflict met Eritrea. 
Niettemin is over de hele periode 1992-1997 een gestage groei merkbaar tussen 3,2% en 
10,6 %. 
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1.6.  Good governance 
 
Financiële good governance 
 
In vergelijking met de meeste andere landen, kent Ethiopië relatief weinig corruptie. Een 
Regeringscomité houdt zich bezig met het beheer van de overheidsuitgaven. Dat comité is 
gemandateerd om ten minste om de 6 maand de donorgemeenschap te ontmoeten en op de 
hoogte te brengen van de overheidsuitgaven. 
 
Er is een federale Ethische en anticorruptiecommissie werkzaam die klachten wegens 
corruptie heeft ingediend tegen ambtenaren van de “Commercial Bank of Ethiopia”, 
ministeries en andere staatsinstellingen. Een (overhaast uitgevaardigde) wet ontzegt het 
recht op vrijlating op borgtocht voor wie van corruptie verdacht wordt. 
 
Ethiopië’s sterke begrotingsdiscipline, de alom erkende integriteit van de ambtenarij en 
een wettelijk kader dat tegemoet komt aan de internationale basisstandaarden zorgen voor 
een voorspelbare en betrouwbare begrotingsstructuur en -proces (ten minste op federaal 
niveau). Niettemin heeft het beheer van de overheidsfinanciën te lijden onder een ernstig 
gebrek aan knowhow, zeker op het niveau van de regio’s. Hervormingen staan op stapel 
om tegemoet te komen aan de zwakke plekken in het systeem, zoals het verminderen van 
de achterstand bij het afsluiten van de rekeningen, het consolideren van de 
federale/regionale begrotingen en monetaire/fiscale rekeningen, opnemen van 
extrabudgettaire fondsen (voedselhulp) in de begroting. 
 
Sociale good governance 
 
Gerechtssysteem 
Ethiopië’s nieuwe Grondwet heeft geleid tot een hele reeks van uitdagingen in het kader 
van een verdere hervorming en verbetering van het gerechtelijke systeem, dat wortelt in 
sterke tradities. Het systeem zit momenteel in een overgangsfase en vertoont een mix van 
nationale en regionale gerechtshoven. Er zijn onvoldoende juristen en het gebrek aan 
kennis staat een snelle en aangepaste informatie en een efficiënte rechtsbedeling in de 
weg. 
 
De ambtenarij is bescheiden in omvang en de productiviteit ervan ligt lager dan verwacht. 
Om in het hele land een efficiëntere en betrouwbare administratie in te voeren, 
georganiseerd volgens de principes van de nieuwe Grondwet, is de regering begonnen 
met een alomvattend CSR-programma (Civil Service Reform). Dat programma dekt alle 
lagen van de administratie en bestaat uit vijf basiscomponenten: (i) beheer en controle van 
de uitgaven; (ii) personeelsontwikkeling; (iii) ethische aspecten; (iv) topmanagement-
systemen; en (v) dienstverlening. Het CSR-programma levert echter meer problemen op 
dan oorspronkelijk verwacht. Een van de grootste problemen is het vertrek van veel 
hooggeschoolde ambtenaren naar de privé-sector, parastatalen en internationale 
organisaties. 
 
Mensenrechten 
Ethiopië’s reputatie op het vlak van mensenrechten is nu beter dan onder het Derg-regime 
van vóór 1991. Niettemin blijven mensenrechtenorganisaties kritiek hebben op het land. 
Uit de verschenen rapporten blijken problemen met de behandeling van gevangen en de 
arrestatie en tenlastelegging van burgers, dit ondanks de inspanningen van de regering om 
via opleiding iets aan de toestand te doen. De trage vorderingen in de Rode 
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Terreurprocessen is een bekommernis. Verdachten zitten al jaren achter de tralies, 
wachtend op het einde van hun proces. Hoewel de persvrijheid door de Grondwet 
gegarandeerd wordt, leiden verschillen in de interpretatie geregeld tot het opsluiten van 
journalisten. Ook moeten inspanningen worden geleverd om de bevolking voor te lichten 
over de fundamentele burgerrechten. De donorgemeenschap toont zich ook bezorgd om 
het overdreven geweld dat bij incidenten door de verschillende ordediensten wordt 
gebruikt. 
 
De eerste minister excuseerde zich voor het buitensporige geweld dat gebruikt wordt bij 
het onderdrukken van de studentenrevoltes van april 2001 en gaf naar aanleiding van de 
herschikking van zijn regering in oktober 2001 toe dat vergissingen werden gemaakt. Hij 
deed in het Parlement ook een aantal beloften, onder meer over een duidelijke scheiding 
tussen Staat en Partij, een grotere regionale autonomie, scheiding van de wetgevende en 
uitvoerende machten en overdracht van macht van de centrale naar de plaatselijke 
overheid. Hij beloofde de oppositie aan te moedigen om eigen programma’s te 
ontwikkelen en een eigen beleid uit te stippelen. 
 
Tegenover de kritiek in verband met schendingen van de mensenrechten, stelt de regering 
de vooruitgang die werd geboekt inzake economische, sociale en politieke ontwikkeling, 
sinds de val van de Derg. En ze argumenteert dat de hervorming van de politieke cultuur 
van het land tijd vergt.  
 
Belangrijke transversale thema’s 
 
HIV/AIDS 
Ethiopië heeft op twee na het grootste aantal mensen met HIV/AIDS. Geschat wordt 
(1999) dat 3 miljoen Ethiopiërs besmet zijn en er zouden ongeveer 900.000 Ethiopische 
AIDS-wezen zijn. Hoewel de prevalentiecijfers tijdens de jaren 1980 laag waren, zijn ze 
het volgende decennium sterk gaan stijgen, om tegen eind 1999 10,6% van de volwassen 
bevolking te treffen. De levensverwachting is door het probleem gaan dalen en dat zal het 
komende jaar opnieuw het geval zijn.  
 
Een “National HIV/AIDS Council & Secretariat” (NACS) werd opgericht in april 2000. 
Een van zijn belangrijkste activiteiten is de implementering van het “Ethiopian Multi-
Sectoral HIV/AIDS Programme” (EMSAP), waarvoor de Wereldbank een lening 
verstrekt van USD 59,7 miljoen. Het EMSAP voorziet nationaal in het versterken van de 
instellingen, controle-activiteiten en in een speciaal fonds ter ondersteuning van lokale 
initiatieven. NACS heeft afdelingen in alle regio’s van het land. 
 
Op 5 augustus 2001 trok een demonstratie van AIDS-patiënten en hun aanhangers in het 
centrum van Addis Abeba de aandacht op de noodzaak van grotere 
overheidsinspanningen om de ziekte te lijf te gaan, in het bijzonder dan de toegang tot 
betaalbare anti-retrovirale geneesmiddelen. Twee dagen later liet het Ministerie van 
Volksgezondheid weten dat 10 anti-retrovirale geneesmiddelen voor invoer waren 
goedgekeurd maar volume, kostprijs en verkrijgbaarheid werden niet openbaar gemaakt. 
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Gender 
Seksegebonden rolpatronen en relaties zijn in Ethiopië sterk bepaald door de traditie. 
Vrouwen vormen nog altijd een benadeelde groep die sociaal, cultureel en structureel 
gediscrimineerd wordt. Indicaties daarvoor zijn bij voorbeeld het percentage volwassen 
vrouwen dat kan lezen en schrijven (29%, tegenover 41% bij de mannen) en het lage 
aantal vrouwen met een formele job (9%). Vrouwen zitten voornamelijk in jobs met een 
lage beslissingsbevoegdheid en een laag inkomen. Ze krijgen een kleiner salaris. Hoewel 
meisjes wettelijk niet meer mogen huwen vóór hun 15, gebeurt dat in veel streken nog 
altijd op 8 of 9-jarige leeftijd. 34% van de vrouwen die huwen is jonger dan 15 en meer 
dan 56% huwt voor de leeftijd van 17. Aangezien meisjes van hun ouders geen gelijke 
toegang krijgen tot het formele onderwijs (24% ging in 1996 naar de basisschool, 
tegenover 33% van de jongens), blijven de vrouwen een gemarginaliseerde groep. 
 
Geweld tegen vrouwen en misbruik van kinderen blijven ernstige problemen. Genitale 
verminking bij vrouwen is nog wijd verspreid, ondanks actieve steun van de regering aan 
de groepen die zich tegen die praktijken verzetten. Aangezien de mannen bereid zijn 
ervoor te betalen, wordt prostitutie gezien als een overlevingsstrategie en een activiteit die 
een inkomen genereert. 
 
Ethiopië heeft Regional Women Bureaus opgericht, Women Affairs Departments of 
WAD’s bij de Ministeries van Landbouw en Volksgezondheid en een Women’s Affairs 
Office (WAO) binnen het kabinet van de eerste minister. Toch blijft de knowhow terzake 
in Ethiopië zeer beperkt. De enkele gender-experten werken op microprojectniveau en 
hebben niet de capaciteit om grootschaliger op te treden. Daarbij komt dat ze door het 
beleid niet echt erkend worden. 
Strategische documenten en sectorale ontwikkelingsprogramma’s worden doorgaans niet 
vanuit een genderperspectief opgesteld. Het gebrek aan capaciteit en cijfermateriaal wordt 
als een excuus gebruikt om het probleem te negeren. Tijdens het PRSP-proces werd meer 
aandacht geschonken aan een gendergerichte analyse van de armoede en het opnemen van 
de genderproblematiek in de strategie. 
 
Milieu 
Ondanks zijn schat aan natuurlijke rijkdommen, is Ethiopië is een van de armste landen 
ter wereld. De toenemende vraag heeft ertoe geleid dat een gedeelte van de biologische 
hulpmiddelen gebruikt wordt op een manier die niet vol te houden is. Het Ethiopische 
platteland is het toneel van een versnelde kaalslag, waardoor de bodem zijn 
vruchtbaarheid verliest, erodeert en kwetsbaarder wordt voor de gevolgen van de droogte. 
Dit drukt nog meer op de zo al lage voedselproductie en de vraag naar andere biologische 
hulpmiddelen vanwege een groeiende bevolking (mensen en dieren). De achteruitgang 
van de kwaliteit van de bodem door erosie en uitputting is een kritiek probleem voor het 
land. 
 
De Environmental Protection Authority (EPA) werd opgericht in 1995 en wist in 1997 
een milieubeleid te laten goedkeuren. De EPA is verantwoordelijk voor het volgen, 
evalueren en sturen van het beleid als dusdanig. Ministeries en andere instanties worden 
geacht die elementen van het beleid te implementeren die onder hun bevoegdheid vallen 
en bij hun sector horen. De EPA werd gevraagd om een hoofdstuk over milieu te 
schrijven voor het PRSP. 
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Ethiopië is betrokken bij de VN-conventies tegen woestijnvorming, voor biodiversiteit, de 
kaderconventie over klimaatswijzigingen, het Montreal-protocol over 
ozonlaagonvriendelijke stoffen, de Conventie over de internationale handel in bedreigde 
wilde planten en diersoorten “CITIES” en de Conventie van Basel. 
 
Natuurlijke hulpbronnen zijn belangrijk voor het levensonderhoud van de meerderheid 
van de mensen in Ethiopië. Rurale gemeenschappen hebben geen andere bronnen van 
inkomsten en geen alternatieven voor hun levensonderhoud. Daardoor zijn ze kwetsbaar 
en van het leefmilieu afhankelijk. De voorbije 30 jaar heeft de milieuproblematiek 
(bodemerosie, achteruitgang van de natuurlijke vruchtbaarheid en de jachtgebieden, 
opdrogende waterbronnen, versnelde teloorgang van de biodiversiteit, enz.) voor nog 
meer armoede gezorgd en een situatie van voedselonzekerheid gecreëerd waarvan het 
land nog niet hersteld is. Het probleem treft vooral de vrouwen die op die natuurlijke 
hulpbronnen een beroep doen voor de voeding, het maken van vuur, geneeskrachtige 
planten en andere grondstoffen voor gebruik in huis of om te verkopen en zo het 
huishouden economisch te helpen overleven. In stedelijke gebieden zijn het vooral de 
armen die, bij gebrek aan toegang tot zuiver water en een efficiënte riolering, de gevolgen 
voor hun gezondheid ondergaan van een dalende kwaliteit van lucht en water. 
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2. Ontwikkelingsopties van de regering 
 
De regering van Ethiopië heeft zich duidelijk geschaard achter de doelstellingen van (i) 
rechtvaardigheid, zeker voor de rurale gebieden; (ii) macro-economische stabiliteit en (iii) 
overgang naar een markteconomie. Het acht de meer geleidelijke Vietnamese en Chinese 
overgangsmodellen relevant voor Ethiopië en legt de nadruk op het vertalen van de Oost-
Aziatische ervaringen naar de Ethiopische context.  
 
Objectieven met bijzondere relevantie in de nieuwe politieke omgeving (en die daarom 
door de eerste minister worden benadrukt) zijn: 
 
 uitbreiden van het decentralisatieproces door meer macht te geven aan de deelstaten 

en de subregionale entiteiten;  

 responsabiliseren van het beleid in zijn geheel en ombouwen van het gerecht tot een 
onpartijdig en efficiënt systeem; 

 bevorderen van de persvrijheid en een grotere rol voor de oppositie; 

 investeren in knowhow op alle niveaus van de samenleving; 

 stimuleren van het platteland en op een allesomvattende manier de voedselveiligheid 
garanderen; 

 de privé-sector aanmoedigen om het voortouw te nemen bij de economische 
ontwikkeling; 

 versterken van de sociale diensten aan de bevolking en bestrijden van HIV/Aids. 

 
Al die elementen, gecombineerd met de implementering van de Sectorale 
Ontwikkelingsprogramma’s (SOP’s) in de prioritaire sectoren worden beschouwd als de 
drijvende krachten achter een versnelde groei en armoedebestrijding. Terreinen voor 
onmiddellijke actie door de regering zijn het :  
 
 heroriënteren van de begrotingsmiddelen van defensie naar bestedingen die de 

armoede lenigen 

 optrekken van de inkomsten 

 uitbreiden van de hervormingen in de financiële sector en 

 verbeteren van het globale wettelijke kader voor de economische activiteit. 
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2.1. Ontwikkelingsplannen 
 
Strategie inzake armoedebestrijding (PRSP) 
 
Het Ethiopische interim-PRSP (of I-PRSP) werd in maart 2001 bekrachtigd door de 
Wereldbank/IMF. Het I-PRSP en het latere PRSP bouwen in grote lijnen voort op 
bestaande initiatieven en programma’s en bestaan uit vier luiken: ADLI (uitgebreid en 
geheroriënteerd om tegemoet te komen aan de uitdagingen van de 21e eeuw), de 
Gerechtelijke en Administratieve Hervorming, Decentralisatie en Empowerment en 
Opbouw van knowhow in de overheids- en privé-sector. In de ogen van de Ethiopische 
regering zal het PRSP een aanvulling vormen bij de bestaande ADLI-strategie (door 
ontwikkelingen in de landbouw geleide industrialisering).  
 
In augustus 2001 werd een actieplan goedgekeurd voor de opstelling van het integrale 
PRSP. Het Plan opteert voor een participatieve benadering, wat leidde tot een zeer ruime 
consultatie op alle niveaus (districten, regio’s en nationaal). Die nationale aandacht voor 
armoede en ontwikkelingsstrategieën was het begin van een brede participatie bij de 
ontwikkeling van het beleid. Een pool van 13 bilaterale donoren, waaronder België en het 
UNDP droegen bij tot de financiering van het proces. Door het integreren van de 
interessante en uitgebreide resultaten van de bevraging moest de termijn voor het 
opstellen van de definitieve versie van het document verlengd worden, maar op 25 juni 
2002 was het klaar.  
 
Iedereen had grote verwachtingen omtrent het eindresultaat van het PRSP en, hoewel het 
document nog een meer duidelijke strategische dimensie had kunnen krijgen, betekent het 
toch een hele stap vooruit. Er is de erkenning dat ADLI (zie volgende punt) aangevuld 
kan/moet worden en de analyses van het armoedeprobleem zijn veel evenwichtiger dan 
vroeger. In deze eerste versie van het definitieve PRSP werden ook nieuwe 
sleutelsectoren toegevoegd, waaronder wegen, water, voedselveiligheid en 
plattelandsontwikkeling. Een hoofdstuk over de transversale thema’s komt tegemoet, zij 
het op ontoereikende wijze, aan de bekommernissen van het maatschappelijke 
middenveld. Zeker in het licht van de aan de gang zijnde decentralisatie komt het 
document, wat bestuur betreft, maar zwak over. Naar de geest verschilt dit definitieve 
PRSP niet zo drastisch van het voorlopige I-PRSP. Hoewel veel van de onderwerpen die 
tijdens de consultatieronde naar voor kwamen een plaatsje kregen, had de eigenlijke tekst 
wel nog wat grondiger gekund. 
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Met betrekking tot de implementatie en monitoring van het PRSP, focust de
Development Assistance Group van de donoren op 5 belangrijke hoofdterreinen: 
 Kostenraming en ondersteuning voor het financiële tekort bij de implementering

van het PRSP. 
 Ondersteuning bij de uitbouw van uitgebreide meervoudige partnerships voor een

betere implementering door regering, maatschappelijk middenveld, privé-sector en 
ontwikkelingspartners. 
 Innovatieve aanpak van de ontwikkeling die de decentralisatie ten goede komt,

uitgaat van de vraag en gericht is op de plaatselijke behoeften. 
 Ondersteuning bij de kennisopbouw, voor een betere participatie aan het toezicht,

de budgettering en de participatieve beoordeling van de armoede (zowel regering
als betrokken instanties uit het maatschappelijk middenveld). 
 Millennium Development Goals, naar het voorbeeld van de nationale

doelstellingen op lange termijn, die gekoppeld zijn de doelstellingen op
middellange termijn van het PRSP. 

Bij de beoordeling van het PRSP, bekijken de donoren vooral de relatieve
veranderingen en niet zozeer de absolute. De nadruk ligt op het ondersteunen van een
langetermijnproces, eerder dan de productie van een "definitief" PRSP document. Dat 
PRSP wordt beschouwd als een lopend proces dat tijdens zijn 3 jaar looptijd verder
verfijnd en uitgediept kan worden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADLI 
 

Een beleid, ontwikkeld om de Ethiopische 
landbouw te verbeteren, moet heel sterk de 
nadruk leggen op het verhogen van de 
productiviteit van de arbeid, naast die van de 
grond, die nu bijna alle aandacht krijgt. 
Bron: Befekadu and Berhanu, 2000. 

Industrialisatie vanuit de ontwikkeling van de 
landbouw of “Agricultural Development Led 
Industrialisation” (ADLI) is dé globale 
ontwikkelingsstrategie van Ethiopië, die in 
1992 door de Ethiopische regering werd 
uitgewerkt. Het is uiteindelijk een strategie 
gericht op industrialisering maar door het 
uitbouwen en uitbreiden van de landbouwproductie, via een verhoogde productiviteit en 
een groter areaal op middellange en lange termijn. 
Groei in de landbouwsector wordt gezien als de motor achter de industrialisering. Tijdens 
het eerste stadium van ADLI, zijn de inspanningen inzake ontwikkeling geconcentreerd 
op de landbouwontwikkeling, die op haar beurt gericht is op de uitvoer, de 
voedselveiligheid en het ontwikkelen van een markteconomie. De strategie beoogt de 
integratie van de binnenlandse economie in de globale economie, via een snelle groei van 
zowel de landbouw- als de industriële export, waardoor op langere termijn bepaalde 
economische veranderingen tot stand worden gebracht. ADLI wordt beschouwd als een 
groeistrategie ten bate van de armen, die ervoor zorgt dat de voordelen van de groei aan 
een ruime groep ten goede komen.  
 
Sleutelelementen van ADLI zijn: het ter beschikking stellen van de nodige grondstoffen 
voor de landbouwproductie (veredelde zaden, meststoffen), uitbreiding, kredieten om de 
landbouwproductie te vergroten en de bouw en wederopbouw van wegen op het 
platteland, om de sector van de kleine landbouwers beter in de economie te integreren. De 
Sectorale Ontwikkelingsprogramma’s (zie hieronder) vormen een ander luik in de aanpak 
die werd gehanteerd om de ADLI-strategie te implementeren. 
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De donorgemeenschap en een deel van de privé-sector hebben twijfel laten horen omtrent 
de ADLI-strategie. De donoren denken dat ze geen geschikt antwoord biedt op een 
groeiende geglobaliseerde economie. De privé-sector betreurt dat het bedrijfsleven links 
blijft liggen. De NGO’s argumenteren dan weer dat dit geen enkel positief en effectief 
gevolg zal hebben voor de levensomstandigheden van de plattelandsgemeenschappen en 
vragen om het te herzien. 
 
 

                                                

Decentralisatie 
 
Na de val van het Derg-regime in 1991, is Ethiopië begonnen zichzelf om te vormen van 
een unitair tot een federaal bestuurssysteem. Een aantal verantwoordelijkheden is nu 
gedecentraliseerd naar de deelstaten van de federatie. Het nieuwe federale systeem heeft 
geleid tot nieuwe administratieve formaties en zeer verschillende regio’s, qua omvang, 
bevolkingsdichtheid, ontwikkeling, economische structuur en cultuur. De regionale 
regeringen spelen een uitgesproken rol in de landbouw, de gezondheidssector, het 
onderwijs en de plattelandsinfrastructuur. Elke federale staat geniet autonomie bij het 
besturen van zijn regio en gebruikt in de administratie en het onderwijs zijn eigen taal. 
Een verder delegeren van macht op het niveau van de woreda1 is aan de gang en zou 
volgens de planning van de regering binnen 3-5 jaar moeten rond zijn. Het 
decentralisatiebeleid moet het maatschappelijk middenveld in Ethiopië in staat stellen om 
volwaardig te participeren bij de planning, uitvoering, bewaking en evaluatie van de 
ontwikkelingsprogramma’s. Het proces in zijn geheel voorziet in een overdracht van 
ongeveer 70% van de mensen die nu op regionaal en zonaal niveau werken naar dat van 
de woreda’s  
 
Het decentralisatieproces heeft duidelijk de behoefte aangetoond aan versterking van de 
knowhow van de instellingen inzake programmatie, planning en beheer op regionaal, 
zonaal en woreda-niveau. De regio’s bevinden zich in verschillende stadia van 
ontwikkeling en zijn nogal verschillend wat hun technische en beheersmogelijkheden 
betreft. In de minst ontwikkelde regio’s (Afar, Somali, Gambella en Benishangul/Gumuz) 
is het gebrek aan geschoolde ambtenaren en technisch personeel nog uitgesprokener. Het 
probleem van de opbouw van knowhow dient er anders aangepakt dan in de meer 
ontwikkelde regio’s. In de ontwikkelingsstrategieën voor de gezondheids- en 
onderwijssector gaat speciale aandacht naar deze kwestie, zeker in de Afar- en 
Somaliregio. 
 
2.2. Sectoraal beleid 
De regering van Ethiopië heeft, met de steun van bilaterale en multilaterale donoren, vier 
sectorale ontwikkelingsprogramma’s (SOP’s) uitgewerkt voor de sectoren gezondheid, 
onderwijs, wegen en water. Die SOP’s zijn 5-jarenprogramma’s met het oog op 
strategieën op 20 jaar. Twee sectoren (gezondheid en onderwijs) zijn al aan hun tweede 5-
jarenprogramma toe. 

 
1 Een woreda is het laagste niveau van de voltijds verkozen regeringsinstanties en staat in voor zo’n 
100.000 mensen. 
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Gezondheid 

Gezondheid: belangrijke behoeften die om een antwoord vragen 
■ bijzondere nadruk op het controleren van besmettelijke ziekten en epidemieën 
■ ondersteuning voor curatieve en preventieve componenten van de gezondheidsdienstverlening 

(essentiële geneesmiddelen, medisch materiaal, uitrusting) 
■ technische vaardigheden voor de gezondheidswerkers 
■ openbare, privé en sectoroverschrijdende financiering 

Het SOP Gezondheid (HSDP) werd ontwikkeld tussen 1995-98 en beoogt het verzekeren 
van toegang voor alle Ethiopiërs tot de basisgezondheidszorg tegen 2017, via het 
verbeteren van het beheer van de gezondheidssector, financiële duurzaamheid en 
investeringen van de privé-sector in gezondheid.  
 
Het HSDP legt de nadruk op preventieve maatregelen, op de promotionele aspecten van 
de gezondheidszorg en op essentiële curatieve diensten. Het gezondheidssysteem wordt 
gedecentraliseerd, een informatiesysteem voor beheer van de gezondheid wordt 
uitgebouwd en er wordt gewerkt aan systemen om de financiële houdbaarheid van de 
verbetering in de gezondheidszorg te verzekeren. In het nieuwe, tweede HSDP (mei 2002) 
wordt melding gemaakt van een “Health Extension Package”, waarmee men de overgang 
wil maken van een op faciliteiten gebaseerde naar een op de gemeenschap gebaseerde 
gezondheidszorg. In het HSDP is geen sprake van een aangepaste 
gezondheidsdienstverlening gericht op de specifieke behoeften van de veefokkers in de 
graslanden. 
 
Onderwijs 
 
Het SOP Onderwijs (ESDP) is gericht op het uitbreiden van de onderwijsmogelijkheden 
met een bijzondere nadruk op een veralgemeend basisonderwijs voor iedereen tegen het 
jaar 2015.  
 
De “Mid-Term Review” en de “Third Annual Review Meeting” in het kader van het 
eerste 5-jarenprogramma voor de onderwijssector (ESDP I) werden gehouden in juni 
2001. Daar bleek dat het minste succes werd geboekt in het verbeteren van de efficiëntie 
en de kwaliteit van het onderwijs. Het tweede ESDP (ESDP II, april 2002) is zo 
gestructureerd dat het parallel loopt met de resterende twee jaar van ESDP I en omvat de 
jaren 2002/03 tot 2004/05. Kwesties die erin aan bod komen zijn: 
 
 de noodzaak om "goede burgers" af te leveren; 

 regionale verschillen in de toegang tot en de dekking van het basisonderwijs, in het 
bijzonder bij de Somali en Afar; 

 gebrek aan organisatorische en menselijke middelen; 

 lage efficiëntie wat leidt tot hoge aantallen zittenblijvers en vroegtijdige 
schoolverlaters; 

 de relevantie van het onderwijsprogramma in het licht van de behoeften van de 
samenleving en de economie. 

 onaangepast karakter van de gehanteerde systemen. 

 de correlatie tussen verschillende onderwijssectoren. 
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Wegen 
 
De dichtheid van het wegennet in Ethiopië is 27 km/1.000 km2, een van de laagste van 
Afrika beneden de Sahara (Tanzania telt 87 km/1000 km2). Het regeringsbeleid erkent de 
noodzaak van het uitbreiden van de toegankelijkheid (infrastructuur en betaalbaar 
transport) van de plattelandsgemeenschappen en de gebieden waar de landbouwproductie 
zich afspeelt. Het SOP wegenbouw (RDSP) is erop gericht het zeer lage niveau van 
vandaag binnen een periode van 10 jaar op te trekken naar dat van de andere 
ontwikkelingslanden.  
 
Water 
 
Een nationaal SOP Water werd onlangs (29 januari 2002) voor bespreking voorgelegd. 
Dat omvat subprogramma’s gericht op zuiver water en riolering, irrigatie, waterkracht en 
de bouw en ontwikkeling van algemene watervoorzieningen. Het programma heeft een 
looptijd van 15 jaar (2002-2016) en streeft onder meer naar de medewerking van de privé-
sector, ook voor de toegang tot zuiver water en riolering. 
 

Voedselveiligheid 
 
De discussie waarmee het probleem van de voedselveiligheid op een structurele manier 
kan worden aangepakt is nu geopend. In mei 2002 heeft de Ethiopische regering het 
beleid inzake voedselveiligheid van 1996 herzien. De multisectorale strategie is gebaseerd 
op drie “basispijlers”: (i) toename van de binnenlandse productie; (ii) grotere toegang van 
de gezinnen tot het beschikbare voedsel; (iii) grotere capaciteit van de respons bij 
noodgevallen. De eerste prioriteit bestaat erin de voedselveiligheid te verbeteren in die 
gebieden die te lijden hebben van de droogte. ADLI wordt geacht bij te dragen tot het 
verzekeren van de voedselveiligheid in de mate dat het gericht is op het tot stand brengen 
van de voorwaarden voor een voldoende voedselvoorziening in het hele land. Ook de 
behoefte om het geboortecijfer in de hand te houden en de noodzaak van een duurzaam 
milieubeheer worden erkend. In verband met het probleem van de neerslag en het 
watertekort wordt een op behoud gebaseerd landbouwmodel naar voor geschoven. De 
gender-dimensie komt slechts zijdelings aan bod en blijft voor het overige verwaarloosd. 
 
In de strategie wordt een onderscheid gemaakt tussen drie zones : vochtig, te droog en 
grasland. In de zones met voldoende neerslag zal de commerciële landbouw worden 
aangemoedigd en krijgen de boeren marktgerichte pakketten aangeboden. Irrigatie zal 
aangewend worden om de productiviteit te verhogen. In de te droge zones met chronische 
voedselonzekerheid mikt de strategie op landbouwsystemen gericht op het eigen 
levensonderhoud van de bevolking, door bij voorbeeld fruitbomen aan te planten en de 
bijenteelt te ontwikkelen. De strategie voor de ontwikkeling van de graslanden is 
gebaseerd op een geleidelijke vestiging van de nomaden en het ontwikkelen van de 
veemarkten. Vee, watergebruik en -beheer en land- en bosbouw zijn de centrale 
elementen van de activiteiten gericht op de voedselveiligheid in de droge gebieden en in 
de graslanden waar de nomaden verblijven. Voedselhulp moet beperkt blijven tot 
noodsituaties. De Strategie inzake voedselveiligheid omvat verder de aanleg en 
wederopbouw van plattelandswegen en streeft naar het uitbouwen van 
boerencoöperatieven, plattelandskrediet- en -marketingsystemen.  
 
Bij het verhogen van de toegang van de gezinnen tot het beschikbare voedsel worden drie 
elementen onderscheiden: 
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 bijkomende werkgelegenheid en inkomensmogelijkheden: deze zijn gebaseerd op de 

ontwikkeling van infrastructuur, zowel in stedelijke als rurale gebieden en zijn gericht 
op betaling in speciën in plaats van in voedsel; 

 gerichte programma’s om de landbouw van de nodige input te voorzien, zoals 
leningen en investeringen in micro-ondernemingen;  

 interventies inzake voeding en gezondheid. 

 
Deze programma’s zullen geïmplementeerd worden via de regionale en subregionale 
administratie, de NGO’s, de privé-sector en de gemeenschappen.  
 
HIV/AIDS 
 
Het nationale HIV/AIDS-beleid (1998) focust op preventie om de verspreiding van de 
ziekte tegen te gaan. Daarbij wordt de nadruk gelegd op veilig vrijen en het aanbieden van 
een geschikte verzorging voor de slachtoffers en hun gezinnen. In het licht van dit 
beleidskader werd een strategisch 5-jarenplan (2000-2004) opgesteld en geïmplementeerd 
dat gericht is op preventie, opvang en ondersteuning en dat zowel op federaal als 
regionaal niveau. 
 
Ontwikkeling van de privé-sector 
 
De regering van Ethiopië erkent de cruciale rol van de privé-sector in de inspanningen 
met het oog op de nationale ontwikkeling maar voorlopig ontbreekt het aan een coherent 
beleid of een strategie voor de ontwikkeling van de privé-sector. Steun aan de privé-
sector behoort tot de belangrijkste doelstellingen van het Ministerie van Handel en 
Industrie, dat onder meer werk maakt van het versnellen van het privatiseringsproces en 
het uitbreiden van de capaciteit van de privé-sector. Het PRSP omvat een hoofdstuk over 
de ontwikkeling van de privé-sector en ook het regeringsprogramma voor kennisopbouw.  
 
Momenteel vinden partnerships en gesprekken tussen overheid en privé plaats, zoals 
verhoopt door de donoren en organisaties uit de privé-sector. De donoren verwachten 
voornamelijk een rol te spelen in de kennisopbouw, investeringen, technologieoverdracht 
en stimuleren van de dialoog. 
 
2.3. Proces van ownership- en donorcoördinatie 
 
Onder de 25-30 belangrijkste donoren worden inspanningen geleverd om te komen tot een 
intense en efficiënte coördinatie van de ontwikkelingssamenwerking. De apex-
donorgroep is de “Development Assistance Group” (DAG), waaronder een twaalftal 
thematische subgroepen ressorteren (gender, HIV/AIDS, voedselveiligheid, water, 
gerechtelijke hervormingen, mensenrechten en democratisering, ontwikkeling van de 
privé-sector, gezondheid en voeding, onderwijs, herziening van de overheidsuitgaven). 
De delegatie van de EU belegt geregeld operationele coördinatievergaderingen met de 
ambassades van de EU-lidstaten. 
 
De dialoog inzake ontwikkeling verdween van de agenda op het ogenblik dat de oorlog 
tussen Ethiopië en Eritrea losbarstte, maar werd na het ondertekenen van het 
vredesakkoord hervat. Tussen de regering en de donorgemeenschap ontstonden hechte 
partnerrelaties, meerbepaald met betrekking tot de sectorale ontwikkelingsprogramma’s, 
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het PRSP-proces, de “Public Expenditure Review” (toezicht op de overheidsuitgaven) en 
het UN Development Assistance Framework (het ontwikkelingssamenwerkingskader van 
de VN).  
 
Vooral het PRSP-proces droeg bij tot het uitbouwen van partnerrelaties tussen regering, 
maatschappelijk middenveld en ontwikkelingpartners, gericht op een efficiëntere 
hulpverlening. In de visie van de DAG, moeten nieuwe relaties ontstaan met de regering, 
gebaseerd op wederzijdse verplichtingen en verantwoordelijkheid, en met de donoren die 
hun steun verlenen aan de implementering door de regering van de nationale strategie 
inzake armoedebestrijding. De inhoud en de kwaliteit van het PRSP-proces zijn echter 
bepalend voor de focus van de relatie. De DAG heeft een analytisch kader uitgewerkt 
voor een gezamenlijke evaluatie van het PRSP, waarbij tegelijk de nadruk wordt gelegd 
op de behoefte om een goed evenwicht te behouden tussen partnership en ownership.  
 
Globaal gesproken blijkt Ethiopië een land dat zorgvuldig de hervormingen en 
beleidsaanbevelingen van de donoren en technocraten overweegt en enthousiast is om ze 
naar de Ethiopische context te vertalen. 
 
2.4. Perspectieven 
 
Belangrijke beperkingen 
 
Gebrek aan institutionele knowhow en coördinatiemechanismen op verschillende 
bestuursniveaus.  
Het algemeen tekort aan administratieve capaciteit en de uitgesproken regionale 
verschillen in de beschikbaarheid van bekwame ambtenaren en technisch personeel 
leggen, samen met het gebrek aan mogelijkheden om oplossingen te vinden voor de 
problemen van de bevolking, beperkingen op aan de planning, rapportering, budgettering, 
strategieontwikkeling en dergelijke processen meer. In alle sectoren laat de 
informatiestroom te wensen over. Gedeeltelijk zijn die problemen cultureel van aard, 
omdat mensen informatie liever voor zich houden dan ze te delen. De Ethiopiërs zijn er 
zich sinds de tijd van de keizers van bewust dat informatie macht betekent! 
 
De gebrekkige coördinatie tussen de ministeries, overheidsdiensten en onderzoekscentra 
heeft een invloed op de impact en de dienstverlening. De vrouwendepartementen vormen 
een goed voorbeeld van dit gebrek aan coördinatiemechanismen. In de regio’s werden 
binnen de diensten van de regionale presidenten “Women Affairs Bureaus” (WAB’s) 
opgericht maar die zijn op geen enkele manier verbonden met de andere bureaus. Er is 
evenmin een formele relatie tussen de vrouwendepartementen in de sectorbureaus en de 
WAB’s. Het gevolg daarvan is dat de WAB’s geïsoleerd werken. Bovendien is ook de 
band met de districten bijzonder zwak, wat de nodige beperkingen inhoudt voor de 
communicatie en de uitvoering. 
 
Grondschaarste en gebrekkige toegang tot de landbouwgrond. Naar schatting wordt 
27,9 miljoen ha (22,8% van de totale oppervlakte van het land) bebouwd. De resterende 
73% bestaat uit Afro-alpiene en subalpiene bodem die te koud is voor de landbouw, voor 
grasland, wouden en bosbouw of struikgewas. 
 

Tot de belangrijkste factoren achter de slechte 
prestaties van de Ethiopische landbouw, die met het 
regeringbeleid en de institutionele structuur te maken 
hebben, behoren de kleiner wordende bedrijven en de 
overlevingslandbouw, achteruitgang van de bodems, 
bestaansonzekerheid, weinig onderzoek en expansie, 
onvoldoende financiële diensten, een gebrekkige 
landbouwmarkt en een povere infrastructuur. 
Bron: Befekadu and Berhanu, 2000. 

Meer dan een derde van de 
gezinsboerderijen telt minder dan 0,5 ha. 
De groeiende bevolking en de beperkte 
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mogelijkheden om de bebouwde 
oppervlakte uit te breiden leiden tot een 
daling van de beschikbare 
landbouwgrond per capita. Globaal 
gesproken worden zowel de bodems als 
het beschikbare water op een 
alarmerend snelle wijze uitgeput. 
 
Het huidige grondbeleid ontmoedigt investeringen op lange termijn, zowel in de 
landbouw als de veeteelt. Het wettelijke verbod op overdracht van gronden maakt het 
consolideren van eigendommen met het oog op een efficiëntere landbouw onmogelijk. 
Onzekerheid omtrent de pachtregeling en kleiner wordende eigendommen verplichten 
heel wat boeren om de voorzichtige en traditionele praktijken van grondbeheer, zoals 
teeltafwisseling en braak laten liggen, vaarwel te zeggen, uit vrees dat ze de grond die ze 
op die manier hebben verbeterd weer kwijtraken. Ook het aanplanten van bomen, een 
maatregel die de bodems beschermt en verrijkt, wordt opgegeven vanwege dezelfde 
onzekerheid, met uitzondering dan van de snel groeiende eucalyptus. De kwestie kwam 
naar voor binnen de “Food Security Strategy”, waar duidelijk gesteld wordt dat de 
regering de zekerheid omtrent de pachtregeling wil vergroten, door middel van 
certificaten en een planning van het grondgebruik, waarin door de gemeenschappen wordt 
geparticipeerd.  
 
Onaangepaste infrastructuur en fysiek kapitaal. De toestand van de wegen, 
waterverdeling, energievoorziening, en landbouwinfrastructuur is belabberd. Dit houdt tal 
van uiteenlopende problemen in die gelijktijdig moeten worden aangepakt, willen de 
inspanningen gericht op ontwikkeling een daadwerkelijk en duurzaam effect hebben. De 
afwezigheid van moderne transport- en communicatiesystemen en het onaangepaste 
wegennet maken dat de bestaande onderwijs- en gezondheidsfaciliteiten ontoegankelijk 
blijven voor de plattelandsbevolking. Het gebrek aan opslag-, bewaar- en 
verwerkingsfaciliteiten werkt ontmoedigend op de productie van overschotten, met name 
in de veeteelt, voor verder afgelegen markten waar een grotere vraag bestaat. De 
onaangepaste of afwezige infrastructuur resulteert in hoge transportkosten en belet 
winstgevende commerciële boerderijen om “niet ingenomen grond”, meestal in 
laaggelegen, hete en door ziekten geteisterde gebieden, in gebruik te nemen. De 
veelvuldige stroomonderbrekingen verstoren de activiteiten van allerhande bedrijven, of 
het nu om micro-ondernemingen gaat zoals de bandenherstellers of om grootschalige 
fabrieken. 
 
Diepgewortelde cultuur van bureaucratische controle. Er bestaan allerhande 
ingewikkelde en vaak weinig coherente regels en procedures wat betreft registratie, 
aanbestedingen, waardebepalingen en erkenningen, contracten, licenties, jaarlijkse 
verlengingen, besteding van fondsen, rapportering, openen van rekeningen, toegang tot de 
grond, enz. Ook voor NGO’s, CBO’s en de privé-sector zet de regelgeving niet aan tot 
een grotere participatie. Dit gaat niet alleen een efficiënte werking tegen maar vormt een 
rem op allerhande initiatieven en mogelijke vooruitgang. 
 
Politiek. Politiek vormt in Ethiopië altijd een risicofactor, aangezien het land en zijn 
instellingen in de eerste plaats politiek geleid worden. Alle belangrijke schikkingen zijn 
politiek. Heel wat kwesties worden ideologisch opgevat en bij de beoordeling weegt 
loyauteit vaak meer door dan efficiëntie. Ook de donoren zijn er zich sterk van bewust dat 
de ontwikkelingshulp aan de politiek gebonden is, waarbij de hulp vaak geblokkeerd blijft 
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indien een standpunt van de regering voor de donoren niet door de beugel kan (cf. 
grondgebruik, de kwestie van de hervestiging, het conflict met Eritrea). Aangezien 
Ethiopië een land is dat op het bestuurlijke vlak niet makkelijk plooit voor buitenlandse 
druk, kunnen dergelijke situaties zich in de toekomst nog vaker voorkomen. 
 
Economische situatie. Ethiopië is voor zijn buitenlandse handel aangewezen op slechts 
enkele producten. Wanneer de prijzen laag liggen, zoals momenteel bij voorbeeld het 
geval is voor koffie (2/3 van de totale export) of wanneer de uitvoer achteruitgaat, zoals 
met de Saoedi-Arabische boycot van Ethiopisch vee, kunnen de handelsvoorwaarden snel 
verslechteren. De daling van de inkomsten treft de regering, de producenten en de hele 
commerciële sector. Het resultaat daarvan is dat de regering zich verplicht ziet om haar 
investeringen in ontwikkelingsprogramma’s terug te schroeven. 
 
Uitdagingen en mogelijkheden 
 
Bevolking. Ethiopië heeft een bevolking van 65,9 miljoen mensen en die groeit jaarlijks 
nog met 3,1% aan. Tegen het jaar 2050 zal de bevolking verdrievoudigd zijn. Meer dan de 
helft van de inwoners is jonger dan 20 jaar. Een dergelijke situatie vormt een enorme 
uitdaging waarmee bij alles wat ondernomen wordt om de armoede te bestrijden terdege 
rekening moet worden gehouden, al was het maar omdat net die inspanningen de 
mogelijkheid bieden om die demografische evolutie om te buigen. 
 
Beschikbare basisproducten en grondstoffen. Ethiopië beschikt over tal van natuurlijke 
hulpbronnen die nu ondergebruikt worden (b.v. water) of op niet duurzame wijze 
geëxploiteerd (b.v. bodem, inheemse rassen [planten]). Goed beheerd en gebruikt vormen 
zij economische troeven die zeker meer inkomsten voor Ethiopië kunnen genereren. 
 
Decentralisatie van de implementatie en dienstverlening. De decentralisatie brengt de 
besluitvorming op een lager niveau, zodat de beslissingen makkelijker aansluiten bij de 
plaatselijke behoeften. Aanzienlijke inspanningen zullen nodig zijn wat betreft de 
ontwikkeling van institutionele en managementcapaciteiten, teneinde ervoor te zorgen dat 
de districten en gemeenschappen hun administratieve, financiële en 
managementverantwoordelijkheden kunnen opnemen, zoals van hen verwacht wordt. 
Ervoor zorgen dat de woreda’s voorzien worden en blijven van het nodige geschoold 
personeel is een belangrijke uitdaging die al eerder aan bod kwam. Het optrekken van de 
salarissen zal in dat verband niet volstaan. Ook de dienstverlening zelf zal moeten 
uitgebreid en verbeterd worden (onderwijs, gezondheid, communicatie, enz). 
 
Verder ziet de EU voor de regering nog de volgende taken weggelegd: de banksector 
efficiënter en concurrentiëler maken, het enorme overwicht van koffie in ‘s lands export 
terugschroeven, het belastingssysteem herzien om meer overheidsinkomsten te krijgen, 
meer buitenlandse investeringen aantrekken, de privé-sector versterken, drastisch de 
toegang tot moderne informatie- en communicatietechnologieën verbeteren, de handel 
liberaliseren en verdere privatiseren. 
 
2.5. Globale kritische analyse van de situatie 
 
De Ethiopische regering wil de armoede terugdringen en heeft een beleid en strategieën 
uitgewerkt om dat doel te bereiken. Bij een aantal daarvan wordt een beroep gedaan op de 
Belgische wet op de internationale samenwerking. Dat is onder meer het geval voor de 
sectorale ontwikkelingsprogramma’s gezondheid en onderwijs, de geplande hervorming 
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van de administratie, de perspectieven inzake decentralisatie en kennisopbouw, de 
noodzaak om gelijke rechten en kansen te voorzien voor mannen én vrouwen en het 
respect voor het leefmilieu. Ook al blijft de implementatie van die principes achterop 
hinken, er bestaat wel degelijk een beleid waarop de Belgische internationale 
samenwerking zich kan baseren. 
 
De intentieverklaringen en gemaakte afspraken moeten nog grotendeels worden vertaald 
in geschikte interventies die goed worden ondersteund door aangepaste institutionele 
schikkingen en de nodige financiële middelen. Het blijft afwachten in hoeverre dit 
werkelijk zal gebeuren maar men is het er over het algemeen over eens om de Ethiopische 
leiders “het voordeel van de twijfel” te gunnen. 
 
De goede coördinatie onder de donoren is een troef voor de ontwikkelingshulp in 
Ethiopië. Ze leidt tot een grotere efficiëntie in het beheer van de hulp en in de 
rapportering omtrent de overheidsuitgaven. Mogelijk kan dit de impact van de geboden 
bijstand vergroten. 
 
Op het voorlopige PRSP is heel wat kritische commentaar gekomen en het definitieve 
PRSP lijkt tussen verschillende leden van het maatschappelijke middenveld in alle delen 
van het land een interessant proces op gang te hebben gebracht. Groepen binnen het 
maatschappelijk middenveld die zich met specifieke kwesties bezighouden (b.v. gender, 
de herdersbevolking, milieu, de privé-sector) namen de handschoen op en reageerden op 
het document met eigen concrete voorstellen. Dit moet als een veelbelovende 
ontwikkeling gezien worden, zeker in de Ethiopische context waar apathie bij de 
bevolking lang de regel was (tenzij het om de verdediging van het grondgebied ging). 
 
2.6. Aanpak, beoordeling en gerichtheid van de donoren op de instrumenten 
van de ontwikkelingshulp 
 
Technische bijstand 
 
Ethiopië krijgt technische bijstand van internationale donoren bij het financiële beheer 
van de staat (toezicht op de overheidsuitgaven, betere berekening en inning van de 
belastingen door de fiscus). Technische bijstand is voor het overige geen sterk 
ontwikkelde vorm van bijstand in Ethiopië. GTZ is de enige organisatie die opviel door 
de technische bijstand die ze leverde in het kader van haar project en programma’s in 
land- en bosbouw, huishoudelijke energievoorziening, stedelijk beheer, onderwijs en 
gezondheid. De algemene visie op de technische bijstand in Ethiopië is samengevat in een 
document van de UNDP (2001): “Algemeen wordt de noodzaak aangevoeld om de 
plaatselijke kennisopbouw te ondersteunen door het wijzigen van de bestaande 
modaliteiten voor het aanbieden van technische coöperatie, die vaak duur en overdreven 
lijkt en een daadwerkelijk “ownership” alsook de ontwikkeling van plaatselijke knowhow 
in de weg staat.” 

Projectfinanciering 
 
Zowel bij de bilaterale als de multilaterale donoren in Ethiopië bestaat een trend om 
projectfinanciering de rug toe te keren, ten bate van sectorale en begrotingssteun. Toch 
wordt de projectfinanciering niet helemaal verlaten, zeker niet in die regio’s waar 
bilaterale donoren een waaier aan interventies financieren. Tabel 8 geeft informatie over 
de hulp per sector van de multilaterale en bilaterale donoren, maar enkel tot het jaar 1999. 
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Het beeld is in de loop van 2001 nogal gewijzigd maar die gegevens zijn nog niet 
beschikbaar.  
Een matrix met de verschillende sectoren waar de donoren in Ethiopië zich tijdens de 
periode 2001-2003 op willen richten, is te vinden in bijlage 1. 
 
Tabel 8. Donor-synergieclusters, 1996-1999 

 
Sector % vd  

tot. hulp 
Belangrijke donoren (1996-99) 

Land- en 
bosbouw 

12,0 IDA, ADB, Duitsland, Canada, Nederland, UNDP 

Economisch 
beheer 

9,2 IDA, EU, IMF, ADB 

Transport 8,3 IDA, EU, Japan, ADB, Frankrijk 
Onderwijs 7,5 IDA, VS, Japan, UNDP, Frankrijk, Zweden 
Ontwikkeling van 
het areaal  

6,9 Ierland, Italië, Zweden, Noorwegen, EU 

Sociale 
ontwikkeling  

6,8 IDA, Japan, UNICEF, Nederland, Italië, Duitsland 

Gezondheid 6,7 VS, UNICEF, WHO, IDA, Nederland, UNFPA, 
Noorwegen 

Energie 3,9 ADB, IDA, Japan, EU, Noorwegen 
Natuurlijke 
hulpbronnen 

3,4 WFP, Canada 

Ontwikkeling van 
de administratie 

2,3 UNDP, Canada, Duitsland, UNFPA, VK 

 

Pool-financiering 
 
Deze vorm van hulp wordt vooral aangemoedigd door Noorwegen, Ierland, Zweden, 
Nederland en België, een dynamische groep die zoekt naar manieren waarop die pool-
financiering kan worden geïmplementeerd, meer in het bijzonder in de context van de 
sectorale programma’s en dit als eerste stap in een geleidelijke evolutie richting 
begrotingssteun. Finland en DFID tonen ook veel belangstelling om in het proces te 
participeren. Momenteel bestaan gezamenlijke donorgroepen voor de pool-financiering in 
de sectoren gezondheid en onderwijs en in het consultatieproces in het kader van het 
PRSP. Ook in de kennisopbouw en technische bijstand wordt gezamenlijke financiering 
overwogen. 
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De basis voor de gecoördineerde aanpak van de pool-financiering door de donoren bestaat 
uit: 
 een gemeenschappelijke set van indicatoren voor de middellange termijn bij de 

globale follow-up van de implementering in de ondersteunde sector; 

 een gemeenschappelijke set van jaarlijkse toetsstenen om de output van de 
programma’s te meten (nodig voor de uitbetalingen en het maken van nieuwe 
engagementen); 

 een gemeenschappelijke betalingsprocedure om de transactiekosten te drukken, zowel 
voor de regering van Ethiopië als de donoren. 

  
Bepaalde donoren zoals USAID, Japan, Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland blijven 
eerder gehecht aan projectfinanciering, dit vanwege sterke restricties in hun nationale 
beleid inzake ontwikkelingssamenwerking, specifieke vereisten van hun financiële 
rapporteringssystemen en de vraag naar individuele erkenning. 

Begrotingssteun: algemeen/sector 
 
In Ethiopië valt in toenemende mate een verschuiving waar te nemen naar sectorale en 
begrotingssteun. Met name de EU en een aantal individuele Europese landen (Zweden, 
Noorwegen, Finland, Nederland, Ierland, Groot-Brittannië, België), maar ook Canada 
evolueren resoluut in de richting van een dergelijke vorm van hulp. Begrotingssteun 
wordt gezien als een relevant instrument om een grotere ruimte te creëren om nationaal 
prioriteiten te stellen. Een kleine groep van bilaterale donoren buigt zich over kwesties 
die verband houden met het leveren van begrotingssteun via kanaal 0, 1A of 1B. Om de 
donoren in staat te stellen op dit soort begrotingssteun over te stappen, zal moeten 
voldaan worden aan duidelijke criteria van de kant van de donoren. Niemand wil er alleen 
aan beginnen en de donoren zijn het erover eens om dit gezamenlijk aan te pakken. 
(On)rechtstreekse begrotingssteun zal naar verwacht de sociale sectorale programma’s 
rechtstreeks ten goede komen, doordat de schatkist meer middelen voor 
armoedebestrijding ter beschikking krijgt. Tegelijk moet een Fonds voor kennisopbouw in 
het leven geroepen worden dat onderzoek kan financieren en het effect van de 
rechtstreekse begrotingssteun op de kennisopbouw kan volgen, teneinde te komen tot een 
betere planning, budgettering, management, toezicht en rapportering op het niveau van de 
regio’s en de woreda’s. Om de donoren ertoe aan te zetten over te stappen op 
begrotingssteun zal een betere communicatie tussen de regering en de donoren nodig zijn.  
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De EU zet zijn begrotingssteun aan Ethiopië voort. Met het nieuw ingevoerde “Budget 
Support for Poverty Reduction Programme”, goed voor een rechtstreekse en vrij te 
besteden begrotingssteun van 44,62 miljoen EUR, bijt ze in dit proces de spits af. 
Bilaterale donoren worden opgeroepen om bij het programma aan te sluiten.  
 

Hulpkanalen 
Kanaal 0 – volledig vrij te bestemmen begrotingssteun (geen speciale vereisten) 
Kanaal 1 – via het Ministerie van Financiën en Economische Ontwikkeling 

1A – voorbestemde begrotingssteun voor een bepaalde sector; boekingsmechanisme van
de regering 

1B – voorbestemde begrotingssteun voor een ministerie of activiteit; speciale boeking 
Kanaal 2 – rechtstreekse steun aan een ministerie of regio; op de begroting; geld ontvangen op

een speciale rekening 
Kanaal 3 – projectsteun; regering niet betrokken bij de rapportering. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noodhulp 
 
Veel donoren zijn van mening dat noodhulp in de regeringsbegroting moet worden 
opgenomen, aangezien ze stelselmatig wordt aangewend voor “asset creation”. Eens dit 
het geval is, zullen ze makkelijker bereid zijn middelen ter beschikking te stellen. Sociale 
vangnetten en middelen om chronische problemen van voedselonzekerheid te lijf te gaan 
zullen dan gefinancierd worden met overheidsinkomsten, waaronder de ontvangen 
ontwikkelingshulp. Dergelijke steun zou enkel voor noodsituaties mogen aangewend 
worden. 
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3. Analyse van de Belgische hulp 
 
3.1. Alle Belgische hulp 
 
De Belgische steun aan Ethiopië (giften en leningen in miljoen euro) schommelde in het 
verleden tussen een krappe 2,5 in 1995 en bijna 15 in 2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Euro 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Totaal Evolutie ODA  2.495.297 7.157.926 4.680.476 8.312.117 2.685.926 9.648.263 14.920.041
 
Bron : DGOS – De Belgische Ontwikkelingssamenwerking in cijfers 1997-2001 – Juli 2002 

 
 
3.2. Rechtstreekse bilaterale coöperatie2 
 
Financiële aspecten 
 
Juridische aspecten 
 
De bilaterale coöperatie tussen Ethiopië en België begon officieel op 9 april 2001, met de 
ondertekening, ter gelegenheid van het bezoek van Eddy Boutmans, de Belgische 
Staatssecretaris voor Internationale Samenwerking, van het “General Agreement”. De 
implementatie van het General Agreement verloopt via specifieke overeenkomsten met de 
bevoegde ministeries/departementen of met regionale bureaus. 
 
Lopende bilaterale interventies (met specifieke overeenkomsten) 
Drie bilaterale overeenkomsten werden ondertekend: de oprichting van een “Belgo-
Ethiopian Study and Consultancy Fund”, rond schuldverlichting en rond de plaatselijke 

                                                 
2 Gedetailleerde tabellen over de Belgische bilaterale coöperatie zijn te vinden in bijlage 2. 
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aankoop van graan. Ook werd, samen met 13 andere donoren, een “Memorandum of 
Understanding” ondertekend over de gezamenlijke financiering van het PRSP-proces. 
 
Bilaterale interventies in voorbereiding (met specifieke overeenkomsten) 
Bilaterale interventies worden voorbereid, gericht op het sectoraal 
ontwikkelingsprogramma onderwijs en op milieu (bescherming van de ecosystemen, 
regionale ondersteuning). 
 
Consolidering van de samenleving (geen specifieke overeenkomst vereist) 
Van het DGOS Conferentiefonds worden ook fondsen gevraagd om bij te dragen tot het 
Forum en de workshops die worden georganiseerd door het “Ethiopian Social Relief and 
Development Fund” (ESRDF) en waarop de vooruitgang wordt geëvalueerd en 
toekomstige stappen besproken. 
 
MIP’s 
In de loop van 2001 werden 8 MIP’s ondersteund, vier in Addis Abeba en de andere vier 
buiten de hoofdstad. 
 
Overlevingsfonds 
Uit dit fonds werden vier projecten betaald, waarvan 2 grote voedselveiligheidsprojecten 
respectievelijk geïmplementeerd door Unicef en FAO. De andere 2 focusten op 
plattelandsontwikkeling en werden respectievelijk gesuperviseerd door Wereldsolidariteit 
(WSM) en IFAD.  
 
Humanitaire hulp 
Twee gezondheidsprojecten en een wederopbouwproject werden als humanitaire hulp 
gefinancierd. Ze werden respectievelijk uitgevoerd door de WHO en WSM. 
 
Stages en studiebeurzen 
In 2001 kregen vier studenten een bilaterale beurs voor studies aan een Belgische 
universiteit. Kleinere plaatselijke beurzen werden uitbetaald aan meer dan 350 studenten, 
verspreid over 11 instellingen voor hoger onderwijs in het land. 
 
3.3. Onrechtstreekse bilaterale coöperatie 
 
Via Belgische NGO’s 
 
De onrechtstreekse bilaterale coöperatie aan Ethiopië wordt verstrekt via MSF, dat 
rechtstreeks actief is in de basisgezondheidszorg en HIV/AIDS-programma’s in Addis 
Abeba en in het binnenland, Wereldsolidariteit (WSM) dat plaatselijke NGO’s 
ondersteunt die zich bezighouden met plattelandsontwikkeling rond Addis Abeba, SOS 
Faim dat ijvert voor de ontwikkeling van micro-ondernemingen, D.M.O.S. dat focust op 
opleiding voor jonge meisjes in de hoofdstad en Rode Kruis Vlaanderen dat 
gezondheidszorgprogramma’s heeft lopen in de Afar-regio. 
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Via VLIR/CIUF/ITI 
 
In totaal kregen 26 studenten een VLIR-, CIUF- of ITI-beurs voor het academiejaar 2001-
2002. Zeventien daarvan zijn langetermijn-, de overige kortetermijnbeurzen. 
 
3.4. Multilaterale coöperatie 
 
België ondersteunt 4 projecten onder de vorm van multilaterale coöperatie. Het betreft 2 
projecten in de basisgezondheidssector, 1 in de landbouw en 1 in de 
samenlevingsopbouw.  
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4. Ontwikkelingsbeleid en strategieën van het land 
 
4.1. De globale begroting voor 2000/2001  
 
Ethiopië’s globale begroting voor 2000/01 (tabel 9) bedroeg 15.660 miljard birr (ongeveer 
2.060 miljard euro), waarvan naar verwachting 38% (782,8 euro) zou gedekt zijn door 
buitenlandse giften en leningen. 
 
Tabel 9. Overzicht van de globale begroting, 2000/01 
 

          in mld. Birr 
Uitgaven             Inkomsten 
Periodieke uitgaven 8,592 Binnenlandse inkomsten 9,284 
Kapitaaluitgaven 2,650 Buitenlandse steun 1,753 
Subsidie aan de regio’s 4,418 Leningen en kredieten 4,193 
  Binnenlands krediet 0,430 
 15,660  15,660 

 
De regio’s krijgen vanwege de federale regering een regionale begroting toegekend en 
bereiden ook het toezicht op de regionale overheidsuitgaven voor. Hun aandeel van de 
totale nationale begroting bedraagt ongeveer 20%, maar zal wellicht toenemen. Er worden 
voorbereidingen genomen om vanaf volgend begrotingsjaar (september 2002) subsidies 
uit te keren aan de woreda’s die hen in staat moeten stellen om eigen activiteiten te 
ontplooien wat betreft het gebruik en de uitvoering van hun begrotingen.  
 
Aangezien subsidies zullen worden uitgekeerd aan woreda’s die in de meeste regio’s nog 
niet volledig operationeel zijn wat betreft planning, beheer, monitoring en evaluatie, zal 
dit bij de implementering van de sectorale ontwikkelingsprogramma’s een belangrijke 
uitdaging vormen. 
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Sectoraal uitgesplitste globale begroting 
 
Tabel 10. Algemene functionele overheidsuitgaven 
 

Uitgaven 1999/2000 
(miljard birr) 

2000/01 
(miljard 

birr) 
Periodiek   
Administratieve & algemene 
diensten 

7,444 4,953 

Economische diensten 0,272 0,367 
Sociale diensten 0,622 0,471 

Onderwijs 0,218 0,327 
Gezondheid 0,069 0,056 

Kapitaal   
Totaal federaal 3,426 2,650  

Landbouw en NR 0,580 0,487 
Mijnbouw en energie 0,108 0,266 
Transport & communicatie 0,419 0,197 
Wegenbouw 1,090 0,844 

 
4.2. Begroting armoedebestrijding 
 
De eerste versie van Ethiopië’s integrale “Poverty Reduction Strategy Paper” (PRSP) 
verscheen eind juni. Tabel 11 toont de middelen die over de periode 2002/03-2004/05 
nodig zullen zijn in de sectoren die rond armoede werken. De kosten dekken zowel 
kapitaal als periodieke uitgaven. 
 
Tabel 11. Vereiste middelen voor programma’s rond armoede 
 

In miljoen birr/euro 
Sector 2002/03 2003/04 2004/05 3 jaar totaal 

 birr euro birr euro birr euro birr euro 
Landbouw 1883,3 235,4 1875,9 234,5 2025,3 253,2 5784,5 723,1

Water 1049,6 131,2 1679,4 209,9 1469,5 183,7 4198,4 524,8

Wegen 3795,6 474,5 5134,6 641,8 4758,4 594,8 13688,6 1711,1

Onderwijs 4398,4 549,8 5000,3 625,0 5708,4 713,6 15107,1 1888,4

Gezondheid 1501,0 187,6 1652,3 206,5 2336,0 292,0 5489,4 686,2

Totaal  12627,9 1578,5 15342,5 1917,8 16297,5 2037,2 44268,0 5533,5

 
De regering schat dat er over de periode van 3 jaar een tekort zal zijn van 16 miljard birr 
(8 miljard euro) om tegemoet te komen aan de doelstelling van het PRSP inzake 
armoedegebonden sectoren. Tabel 12 geeft de maximale bestedingen door de 
armoedegebonden sectoren, op basis van de huidige enveloppe. 
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Tabel 12. Verwachte uitgaven in armoedegebonden sectoren tegenover de verwachte 
middelen 

 In miljoen birr/euro 
2002/03 2003/04 2004/05 Totaal 

 birr euro birr euro birr euro birr euro 

Landbouw &
water 

2422,2 302,8 2872,5 359,1 3312,9 414,1 8607,6 1076,0

Wegen 3250,7 406,3 3755 469,4 4307,8 538,5 11313,5 1414,2

Onderwijs 3269,8 408,7 3717,2 464,7 4243,6 530,5 11230,5 1403,8

Gezondheid 1377,1 172,1 1517,8 189,7 1797 224,6 4691,9 586,5

Totaal  10320 1290,0 11863 1482,9 13661 1707,6 35843,6 4480,5

 
Herbestemming van uitgaven voor defensie naar armoedebestrijding 

We moeten mechanismen vinden om de inkomsten te 
verhogen, willen we verder blijven investeren in de 
sociale programma’s die sinds de hervormingen 
terecht de aandacht van de regering hebben getrokken, 
maar tegelijk moeten we onze defensiecapaciteit 
uitbouwen. Bron: Befekadu and Berhanu, 2000 

Tijdens het begrotingsjaar 2000/01 werd 
het aandeel van de uitgaven voor defensie 
in de totale uitgaven teruggeschroefd met 
meer dan 18 punten en met bijna 7 
punten van het BBP (tabel 13). Verwacht 
wordt dat ze de komende 3 jaar verder 
zullen ingekrompen worden tot ongeveer 
4% van het BBP. De uitgaven niet voor defensie lagen in 2000/01 20,6% hoger dan het 
niveau van 1999/00, met ongeveer 45,8% voor kapitaaluitgaven. De defensie-uitgaven 
werden beperkt tot 6,3% van het BBP (lager dan de geplande 7,3%), terwijl uitgaven in de 
strijd tegen armoede (gezondheid, onderwijs, landbouw en natuurlijke hulpbronnen en 
wegen) naar schatting het equivalent zullen bedragen van 10,9% van het BBP. De 
uitgaven voor armoedebestrijding zullen in 2001/02 stijgen tot 13,9% van het BBP. 

 
Tabel 13. Inkrimping van uitgaven voor defensie 
 

 1999/2000 2000/2001 
Als % van de totale uitgaven 39,8 21,5 
Als % van het BBP 13,1 6,3 

 
Onderwijs  
De onderwijssector is de tweede op de prioriteitenlijst van de regering, in termen van 
begrotingsuitgaven (na wegenbouw). De geplande kostprijs van ESDP II is 15,107 
miljoen birr (ongev. 1,89 miljard euro). De post kapitaal op de begroting voor de 3 jaar 
looptijd van ESDP II bedraagt 7.240,8 miljoen birr (ongev. 905,1 miljoen euro). De 
periodieke kosten bedragen 7.866,2 miljoen birr (ongev. 983,28 euro) en 
vertegenwoordigen 52,2% van de totale begroting. Alles bijeen wordt 68,8% van de 
begroting aan de regio’s toegekend en 31,2% aan het Ministerie van Onderwijs. De 
overheidsuitgaven voor de komende 3 jaar bedragen ongeveer 30 % van het BBP. 
 
Het Programma zal wellicht gefinancierd worden met eigen en buitenlandse middelen. De 
regering heeft zich geëngageerd om 63,9 % van de kosten te dragen en een bijkomende 
5,6% zal worden gedekt door andere binnenlandse financieringsbronnen. Het tekort van 
3,1 miljard birr (387,5 miljoen euro) moet van  buitenlandse financieringsbronnen komen. 
De strategieën om te snoeien, indien niet het volledige bedrag kan gefinancierd worden, 
omvatten het verlagen van de kosten per eenheid (kosten voor scholenbouw) en het 
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schrappen en op een secundair niveau budgetteren van activiteiten (waaronder technisch 
en beroepsonderwijs) en hoger onderwijs. 
 
Gezondheid 
De 5-jarenbegroting voor de fase 1997-2002 van het sectoraal ontwikkelingsprogramma 
gezondheid (HSDP) bedraagt 5 miljard birr (ongev. 658 miljoen euro), waarvan 51% 
voorzien is voor dienstverlening en kwaliteit van de zorg, 27% voor de wederopbouw en 
uitbreiding van gezondheidsfaciliteiten en 14% voor geneesmiddelen en het beheer ervan. 
Zestig percent van het totaal wordt gebruikt voor periodieke uitgaven (salarissen 
inbegrepen), 30% voor kapitaaluitgaven en de resterende 10% voor onvoorziene uitgaven. 
Ongeveer 90% van de begroting gaat naar de regio’s, op basis van (i) bevolkingsaantal, 
(ii) afstand en (iii) eigen mogelijkheden voor het genereren van inkomsten. Het Ministerie 
van Gezondheid gebruikt de overige 8%. 
 
Voor de financiering van HSDP II, zal het aandeel van gezondheid in de totale 
regeringsbegroting stijgen van 6,2% naar 7% in 2002-03, naar 7,5% in 2003-04 en naar 
8,2% in 2004-05. De regio’s worden verondersteld om elk jaar 16 tot 18% van hun 
regionale subsidie aan gezondheid te besteden.   
 
Voedselveiligheid 
Rechtstreekse interventies in voedselveiligheid bleven tot nog toe beperkt tot voedselhulp, 
omdat de Ethiopische regering voedselveiligheid niet beschouwde als een 
ontwikkelingsprobleem en om de behoeften te lenigen bleef vertrouwen op noodhulp en 
donorassistentie. Ethiopië is er nu van teruggekeerd om voedselveiligheid enkel aan te 
pakken via noodhulp en is bereid om terzake een programma uit te werken. De begroting 
voor de implementering van de National Food Security Strategy is nog niet opgesteld.   
 
Het budget voor de landbouwsector in het PRSP is in hoofdzaak bedoeld voor de 
implementering van het uitbreidingspakket, landbouwkundig onderzoek en levering van 
verbeterde productiemiddelen (technologieën) waarvoor de begunstigden niet zelf kunnen 
instaan. Subsidies voor meststoffen worden niet overwogen aangezien de regering geen 
ruimte heeft voor dergelijke uitgaven. 
 
Water 
De implementering van het sectoraal ontwikkelingsprogramma water (WSDP) vereist 
grote investeringen. Die worden samengevat in tabel 14. Zowat de helft van de totale 
middelen moet nog gevonden worden. 
 
Tabel 14. Overzicht van de investeringen in het WSDP 

in miljoen 
USD  

Investering in korte 
termijn 

middellange 
termijn 

lange 
termijn 

Totaal 

Irrigatie 307,6 449,3 956,8 1713,7
Ontwikkeling waterkracht 649,1 525,9 776,7 1951,64
Waterbronnen 183,9 231,9 240,5 656,3
Waterbedeling en riolering 823,04 947,28 890,33 2660,65
Instellingen 92,9 63,3 61,7 217,9
Totaal 2056,5 2217,7 2926,0 7200,2
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5. Lessen getrokken uit de ervaring met hulp en hulpcoördinatie 
 
5.1. Vanuit het standpunt van Ethiopië 
 Een van de motieven achter de voorbereiding van de sectorale 

ontwikkelingsprogramma’s (SOP’s) was om tot een volledige groepering van de 
hulpfondsen te komen. Inmiddels is bekend dat het toezeggen van donorfondsen aan 
de SOP’s niet zo snel verloopt als gehoopt en dat waar nieuwe fondsen worden 
toegezegd de uitbetaling ervan trager gaat dan gepland. 

 In alle stadia van de “hulp- en budgetteringscyclus” worden knelpunten en 
beperkingen verwacht en alle partijen zullen daarom samen op zoek moeten naar 
manieren om ze op te heffen. 

 Tot slot hebben bepaalde regio’s implementeringscapaciteit en zouden ze 
doeltreffender kunnen zijn in hun begrotingsplanning en -implementering, indien ze 
sneller over informatie zouden kunnen beschikken vanuit het centrale niveau (nu het 
Ministerie van Financiën en Economische Ontwikkeling).  

 
5.2. Vanuit donorstandpunt 
 
Blijvende inspanningen moeten geleverd worden in de kennisopbouw: het huidige 
kennispeil ligt laag op alle niveaus (onvoldoende vaardigheden en geschoold personeel, 
weinig toegang tot nieuwe ideeën, laag opleidingsniveau in het algemeen, enz.) en vormt 
een beperking inzake planning, ontwerp, budgettering, implementering en rapportering. 
Het vertraagt ook de vooruitgang. Daarnaast bestaat de behoefte om het concept 
kennisopbouw uit te breiden, zodat ook kennismanagement, systematische toegang tot 
ideeën, vaardigheden en “best practices” van overal ter wereld er deel van uitmaken. Een 
verdere democratisering van de beleidsprocessen is vereist, zodanig dat de lokale en 
gemeenschapsniveaus en actoren van buiten de overheid de ruimte krijgen 
(empowerment) om te participeren in de besluitvorming en in hun eigen zelfontwikkeling. 
Die ruimere mogelijkheden om te wegen op het beleid bieden mogelijkheden voor het 
maatschappelijk middenveld dat nu partnerships kan aangaan met de regering. 
 
Resultaatgerichte eerder dan prestatiegerichte indicatoren. Vanwege de ingebakken 
neiging tot controle blijkt men zich nogal eens blind te staren op de manier waarop 
programma’s en activiteiten al dan niet bevredigend worden uitgewerkt. Interventies 
worden als succesvol beschouwd voor zover ze overeenkomstig het plan en het budget 
geïmplementeerd werden. Weinig aandacht gaat naar de doelstellingen en de redenen 
waarom ze in eerste instantie werden opgezet. Het resultaat is dat men dit met prestaties 
associeert, zelfs wanneer de indicatoren enkel wijzen op een keurige uitvoering van de 
actieplannen. De idee dat impact belangrijker is dan prestaties is gewoon afwezig. Door te 
vragen naar resultaatgerichte eerder dan prestatiegerichte indicatoren, kunnen de donoren 
deze tendens ombuigen. Grondige evaluaties en beoordelingen van de impact na een 
passend tijdsinterval moeten de standaard praktijk worden.  
 
Er bestaat geen behoefte om de oorzaken van de voedselonzekerheid aan te pakken. 
Decennia van interventies via noodhulp hebben levens gered maar niets verholpen aan de 
onderliggende oorzaken van de voedselonzekerheid; de algemene voedselsituatie en het 
economische statuut van een groot aantal kwetsbare mensen is nog altijd niet verbeterd. 
Een andere en meer programmatische aanpak is nodig om iets aan de voedselonzekerheid 
te doen. 
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De genderproblematiek wordt op een inadequate manier in de programma’s verwerkt en 
moet op een veralgemeende en systematische manier in alle programma’s aan bod komen. 
 
De verschillende facetten van de wijd verspreide armoede in Ethiopië vormen een 
uitdaging bij het opstellen van prioriteiten en het selecteren van strategieën, binnen de 
context van de bestaande macro-economische en fiscale kaders. 
 
5.3. Vanuit Belgisch standpunt 
 
De Belgische coöperatie in Ethiopië is pas gestart. Drie interventies werden definitief 
doorgevoerd. Andere zitten in de pijplijn. In de komende maanden worden beslissingen 
genomen omtrent andere interventies, alhoewel de beide landen hun procedures zullen 
moeten stroomlijnen om het proces van de besluitvorming te versnellen. 
 
Gezien de omvang van de behoeften in Ethiopië, te beginnen bij de meest fundamentele 
basisbehoeften zoals toegang tot zuiver water, onderwijs, gezondheidszorg en uiteraard 
voeding, met daarbij op alle niveaus het probleem van de kennisopbouw, zal een 
individuele en verspreide aanpak slechts een zeer beperkte impact hebben op de 
armoedeproblematiek. Wil de Belgische hulp aan Ethiopië efficiënt zijn, dan is het van 
essentieel belang tot donorgroeperingen toe te treden. 
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6. Toekomstige Belgische samenwerkingsstrategie 
 
6.1. Het Belgisch wettelijk kader 
 
De Belgische ontwikkelingshulp wordt georganiseerd door de Directie-Generaal voor 
Internationale Ontwikkelingssamenwerking (DGOS), die opgericht werd binnen het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken. Krachtens de Belgische wet op de Internationale 
Samenwerking van 25 mei 1999 is de DGOS verantwoordelijk voor de 
samenwerkingsprogramma’s die volgens de volgende beleidsnormen en kanalen 
uitgewerkt worden: 
 
A) Beleidsnormen : 
 
Doel van de Belgische Internationale Samenwerking is armoedebestrijding en duurzame 
ontwikkeling. 
De realisatie van dit doel werd beperkt tot  

vijf sectoren:  

 basisgezondheidszorg met inbegrip van reproductieve gezondheidszorg; 
 onderwijs en vorming; 
 landbouw en voedselzekerheid; 
 basisinfrastructuur; 
 maatschappijopbouw. 

 

en tot drie sectoroverschrijdende thema’s: 

 gelijkheid van rechten en kansen voor mannen en vrouwen; 
 milieu; 
 sociale economie. 

 
B) Kanalen : 
 
De Belgische Internationale Samenwerking functioneert volgens verschillende 
uitvoeringskanalen: 
 
B.1. Bilaterale intergouvernementele samenwerking (25 partnerlanden werden 

geselecteerd): 

 Het opstellen van de intergouvernementele samenwerkingsprogramma’s is de 
verantwoordelijkheid van het partnerland en de DGOS.  
 De behandeling van samenwerkingsaanvragen is de verantwoordelijkheid van 

het partnerland en de samenwerkingsattaché bij de Ambassade van het 
Koninkrijk België. 
 De uitvoering van de intergouvernementele samenwerking is de uitsluitende 

verantwoordelijkheid van de Belgische Technische Coöperatie (BTC), een 
naamloze vennootschap naar publiek recht, waarvan de federale Staat de 
enige wettelijke aandeelhouder is.  
De BTC staat in voor de uitvoering in samenwerking met de 
verantwoordelijke entiteit van de partner. 
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B.2. Bilaterale samenwerking via niet-gouvernementele initiatieven. Zo’n 7 
verschillende Belgische en plaatselijke niet-gouvernementele kanalen kunnen door 
de DGOS gesubsidieerd worden: 

 zowat 123 Belgische NGO’s  
 plaatselijke NGO’s in sommige partnerlanden 
 twee verenigingen voor technische bijstand : 

 
** de Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische 

Bijstand (VVOB)  
** de 'Association pour la Promotion de l'Education et de la Formation à 

l'étranger' (APEFE). 
 

 twee interuniversitaire raden : 
 

** de 'Conseil interuniversitaire de la Communauté française' (CIUF)  
** de 'Vlaamse Interuniversitaire Raad' (VLIR). 

 
 het Instituut voor Tropische Geneeskunde van Antwerpen (ITG) 
 het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika van Tervuren (KMMA) 
 de Vereniging van Belgische steden en gemeenten 

 
B.3. Multilaterale samenwerking:  

 met de Europese Gemeenschap  
 met de organisaties van de Verenigde Naties en Ontwikkelingsbanken:  

22 partners werden geselecteerd. 
 
B.4.  Samenwerking via het Belgische Overlevingsfonds: zo’n 20 Afrikaanse 

partnerlanden werden geselecteerd. Voor de uitvoering zijn drie kanalen mogelijk: 

 intergouvernementeel, 
 niet-gouvernementeel, 
 multilateraal. 

 
B.5. Belgische humanitaire hulp en voedselhulp. Voor de uitvoering zijn drie kanalen 

mogelijk : 

 intergouvernementeel, 
 niet-gouvernementeel en 
 multilateraal. 

 
B.6. De Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO).  
 
6.2. Bilaterale intergouvernementele coöperatie voor Ethiopië 
 
Inleiding 
 
Ethiopië is een van de armste landen ter wereld en kampt met ernstige vormen van 
voedselonzekerheid. De meeste menselijke ontwikkelingsindicatoren liggen ver onder het 
gemiddelde beneden de Sahara. De armoede is zo verspreid dat uit de bevraging in het 
kader van het PRSP-proces blijkt dat er eerder kernen van weelde aan te wijzen vallen 
dan kernen van armoede. Ethiopië is een land dat zijn economie moet hervormen van een 
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centraal geleide naar een marktgerichte economie en waar gecoördineerde inspanningen 
nodig zijn om de terugval van de economische prestaties een halt toe te roepen en in de 
komende jaren voor een versnelde en duurzame groei te zorgen. Het land heeft een grote 
behoefte aan buitenlandse bijstand om die doelstelling te realiseren en de internationale 
ontwikkelingsobjectieven van 2015 te halen.  
 
Ethiopië is sinds 2000 een nieuw partnerland van de Belgische internationale 
samenwerking. De “General Agreement” inzake ontwikkelingssamenwerking werd in 
april 2001 ondertekend. De Belgische ervaring is dus enkel gebaseerd op een korte 
periode van activiteiten in ontwikkelingsprogramma’s, in partnership met de Ethiopische 
autoriteiten en op ontwikkelingen in het land zelf.  
 
Doelstelling 
 
De langetermijndoelstelling van de Belgische coöperatie in Ethiopië bestaat erin bij te 
dragen tot de inspanningen van de regering, de organisaties van het maatschappelijk 
middenveld en de donoren, teneinde de extreme armoede tegen 2010 terug te dringen van 
45,5 naar 27,2%, de doelstelling die door de Ethiopische regering voorop is gezet.  
 
Gebruikte indicatoren om de vooruitgang te meten zijn :  
 daling van het % van de bevolking dat onder de extreme armoedegrens leeft, 

 stijging van het gemiddeld inkomen, 

 betere toegang tot voedsel,  

 minder ondervoeding bij kinderen,  

 daling van de sterftecijfers,  

 toegenomen deelname aan het onderwijs. 

 
De voedseltoegang en de ondervoeding worden beschouwd als de belangrijkste 
indicatoren omdat armoede, voor de grote meerderheid van de mensen in Ethiopië, in de 
eerste plaats neerkomt op een beperkte voedseltoegang. Interventies die bijdragen tot het 
terugdringen van de armoede zouden daarom moeten resulteren in minder ondervoeding 
en een verbeterde voedselveiligheid. Indicatoren voor de voedseltoegang en een 
verbeterde voeding zullen van grote waarde zijn voor het meten van de 
armoedebestrijding, zeker op het niveau van de gezinnen. Aangezien de verbeteringen 
uiteindelijk zullen afhangen van de verbeterde capaciteit qua dienstverlening, zal het 
realiseren van de doelstellingen ook een positieve ontwikkeling in de kennisopbouw laten 
zien, zodat wat dat criterium betreft geen specifieke indicatoren zijn opgenomen. 
 
De opgegeven doelstellingen per sector zijn die van de Ethiopische regering en worden 
door de donoren, waaronder ook België, gezamenlijk nagestreefd. Hieronder worden de 
doelstellingen uit het PRSP (tabel 15) voor de middellange termijn (2004/05) opgegeven. 
De sectorale ontwikkelingsdoelstellingen zijn op lange termijn. 
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Tabel 15. Indicatieve PRSP-doelstellingen voor 2004/05 
 

Welvaarts-
component Indicator Toestand 

1999/2000 
Indicatieve 
doelstelling 

Armoede en 
ongelijkheid 

Aantal armen (P0) P0 = 44,2 P0 = 38 

Voedselveiligheid % mensen onder de armoedegrens 41,9% 36% 
Gezondheid Zuigelingensterfte 97/1.000 85/1.000 
 Kindersterfte - 5 167/1.000 160/1.000 
 Kraambedsterfte 500-700/100.000* 400-

450/100.000 
 Toegang tot gezondheidsdiensten 52%* 65% 
 Aandeel gezondheidsbudget 5,2%* 8,2% 
 HIV/Aids overdracht - Verminderen 

met 25% 
 HIV/Aids prevalentie 7,3%* op 7,3% 

houden 
Onderwijs Scolarisatie (GER basis) 57,4* 65 
 Gemiddeld aantal zittenblijvers 

eerste 4 jaar 
10,3* 6,4 

 Verhouding jongens-meisjes 40,6* 45 
 Vroegtijdige schoolverlaters 

(basisonderwijs) 
17,8* 8,9 

 Aandeel onderwijsbudget 13,8* 19 
Drinkwatervoorzie
ning 

Toegang tot zuiver water Nationaal = 30% 
Steden = 72% 
Platteland = 24% 

39,4 
82,5 
31,4 

Wegen Wegennet 29 km/1.000 km2 47 km/1.000 
km2 

* cijfers voor 2000/01 

 
Bedoelingen 
 
Ter gelegenheid van de ondertekening van het “General Agreement” voor 
ontwikkelingssamenwerking in april 2001, hadden voorbereidende gesprekken over 
ontwikkelingssamenwerking plaats tussen vertegenwoordigers van de twee regeringen, 
teneinde van start te gaan met de “Belgo-Ethiopian Development co-operation”. Beide 
partijen bereikten een consensus over het feit dat de toekomstige coöperatie zal focussen 
op de drie hoofdprogramma’s:  
 gezondheid, met inbegrip van HIV/AIDS 

 onderwijs en  

 voedselveiligheid, 

met een sterke nadruk op milieu, in het geval van de voedselveiligheid en met 
kennisopbouw en gender als transversale thema’s bij alle terreinen. Bovendien zal ook 
veel aandacht worden besteed aan programma’s die de kennisopbouw binnen de 
instellingen ten goede komen, dit om bij te dragen tot de lopende hervormingen van 
gerecht en administratie, de decentralisatie en het proces van “empowerment” en opbouw 
van knowhow in het land. Daarnaast zal België de organisaties van het maatschappelijke 
middenveld bijstaan door middel van rechtstreekse steun aan plaatselijke NGO’s en 
verenigingen, die bijdragen tot de implementering van de 
armoedebestrijdingsprogramma’s van de regering. 
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Gezondheid 
 
Doelstelling: de toegang tot en het gebruik van de gezondheidsdiensten verbeteren. 

Gezondheidsindicatoren in Ethiopië tonen de voorbije jaren een achteruitgang die te 
wijten is aan problemen bij de implementering van het ontwikkelingsprogramma voor de 
gezondheidssector en budgettaire beperkingen in de gezondheidszorg tijdens het militaire 
conflict met Eritrea.  
 
De interventies waarop de Belgische coöperatie focust omvatten het verstrekken van 
basisgeneesmiddelen, primaire gezondheidszorg en gezinsplanning en het verhogen van 
de knowhow op woreda-niveau. 
 
Indicatoren 
De impact zal worden gemeten van de stijging van de bedragen per capita. Op het 
nationale niveau werden voor de gezondheidssector nog niet systematisch alle indicatoren 
geselecteerd en gegevens ingezameld om de vooruitgang te tonen. De eerste vier van de 
onderstaande indicatoren werden geselecteerd tijdens de recentste gezamenlijke 
evaluatievergadering voor de gezondheidssector, de laatste hangt samen met de 
doelstellingen van de Ethiopische regering: 
 percentage van de kinderen met DTP3-immuniteit; 

 percentage van de vrouwen dat prenatale dienstverlening krijgt; 

 percentage van de 20 basisgeneesmiddelen in voorraad; 

 percentage van de bevolking dat binnen een straal van 10 km van een 
gezondheidsinstelling woont; 

 kraambedsterfte. 

Zowel de nationale als de regionale indicatoren zullen worden bekeken, meer specifiek 
wat de droge gebieden betreft (herdersbevolking). 
 
HIV/AIDS 
 
Doelstelling: de prevalentie van HIV/AIDS in Ethiopië een halt toeroepen en omkeren.  

 
Ethiopië heeft op twee landen na het hoogste aantal besmetten (2,6 à 3 miljoen mensen 
hebben aids). Een versnelde en volgehouden reactie op het HIV/AIDS-probleem is een 
prioritaire kwestie. Veralgemeende aandacht en intersectoraal optreden moeten dan ook 
bovenaan de agenda staan. Geplande activiteiten voor de interventies van de Belgische 
coöperatie zijn: 
 ondersteuning aan de monitoring en het inzamelen van gegevens als basis voor de 

planning en evaluatie van de regionale reacties; 

 ondersteuning aan het vergroten van de mogelijkheden van de woreda’s om tegen 
HIV/AIDS op te treden, binnen de context van de regionale actieplannen; 

 ondersteuning om NGO’s te helpen bij het implementeren van met HIV/AIDS 
verbonden activiteiten. 

Indicatoren 

De impact zal worden gemeten door gebruik te maken van  
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 de algemene evolutie inzake HIV/AIDS (vertrekkend van de huidige prevalentie van 
7,3-10,3%); 

 HIV-prevalentie onder jonge mannen en vrouwen van 15 tot 24. 

 

Onderwijs 
 
Doelstelling: Ethiopië’s huidige “Education Performance Index” van 67,17 verbeteren 

Volgens de Education Performance Index (EPI) die door Oxfam wordt toegepast om de 
toegang tot het onderwijs te meten3, behoort Ethiopië tot de landen met de laagste 
vooruitgang in de richting van een veralgemeend lager onderwijsniveau voor iedereen. 
Momenteel ligt de regering qua investeringen in onderwijs ver achter op het gemiddelde, 
zelfs voor Afrika beneden de Sahara. Het onderwijssysteem wordt gekenmerkt door 
weinig deelname aan het onderwijs, op alle niveaus. Ook de regionale en gender-
gebonden verschillen zijn groot, waarbij in de steden meer kinderen bereikt worden dan 
op het platteland. In rurale gebieden gaan beduidend minder meisjes dan jongens naar 
school. De kwaliteit van het onderwijs is een factor in de hoge percentages vroegtijdige 
schoolverlaters. De slechte kwaliteit wordt ook in verband gebracht met de ontoereikende 
en onaangepaste faciliteiten, het gebrek aan lesmateriaal, de inadequate 
leerkrachtenopleiding, enz. 
 
De Belgische coöperatie zal focussen op het optrekken van de onderwijskwaliteit en 
schenkt bijzondere aandacht aan de opleiding van meisjes en de kinderen van de 
herdersbevolking. Dit omvat steun voor het uitbrengen van betere handboeken, voor een 
betere leerkrachtenopleiding, het voorzien van schoolmateriaal en kennisopbouw in de 
sector. 
 
Indicatoren 
De impact zal worden gemeten door gebruik te maken van indicatoren die de toegang, de 
kwaliteit en de gelijkheid nagaan:  
 de scolarisatie, in het bijzonder bij de meisjes; 

 het vroegtijdig stoppen op de lagere school, ook wat de meisjes betreft; 

 het aantal zittenblijvers bij de jongens en bij de meisjes; 

 de verhouding vrouwelijke leerkrachten; 

 het aantal (jongens/meisjes) dat het achtste jaar afsluit; 

 het aandeel van het onderwijs in de totale begroting. 

Zowel nationale als regionale indicatoren worden in aanmerking genomen, meer specifiek 
wat de droge gebieden betreft (waar de herdersbevolking leeft). 

                                                 
3 De EPI toont de dekking van het formele onderwijssysteem, de mate waarin dat systeem erin slaagt de 
kinderen het onderwijs ook te laten voltooien en de graad van gender-(on)gelijkheid bij de inschrijvingen. 
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Voedselveiligheid 
 
Doelstelling: op het niveau van de huishoudens en daarbinnen de voedselveiligheid 
garanderen.   

Voedselonzekerheid is in Ethiopië nog altijd een chronisch fenomeen. De voorbije 5 jaar 
was een gemiddelde van 6,3 miljoen mensen (1 op 10) aan honger blootgesteld. De 
ondervoeding blijft er van de hoogste ter wereld, zeker in de rurale gebieden maar in 
toenemende mate ook in de steden.  
Het voedselveiligheidsprogramma van de Belgische internationale coöperatie opereert 
binnen het kader van 
 de Ethiopische “Food Security Strategy” (in de eindfase) en 

 het decentralisatiebeleid van de regering in de richting van het woreda-niveau  

en zal bijdragen tot de opbouw van regionale knowhow, ter ondersteuning van de 
woreda’s, zeker in de droogste en meest voedselonzekere gebieden. Kennisopbouw op 
woreda-niveau is van doorslaggevend belang om een gedecentraliseerde planning en 
aanpassing van de programma’s en strategieën aan de lokale omstandigheden mogelijk te 
maken en op die manier te vermijden dat de collectieve implementering van het beleid en 
de modernisering van bovenaf verstorend werkt. 
 
Om de voedselsituatie op een duurzame manier te verbeteren moeten het gebruik en de 
instandhouding van ‘s lands natuurlijke hulpbronnen ingrijpend verbeterd worden. In de 
focus van de Belgische strategie is daarom een aantal milieuperspectieven opgenomen. 
Gezien het enorme probleem van de achteruitgang van de bodemkwaliteit, wordt speciale 
aandacht geschonken aan interventies die passen binnen het Ethiopische Actieplan om de 
woestijnvorming tegen te gaan. 
 
Een sterke nadruk wordt ook gelegd op de andere twee transversale sectoren van de 
Belgische internationale coöperatie; wat tot uiting komt in een prioriteit voor interventies 
die  
 de bestaansmiddelen van de arme stadsbewoners, de kleine boeren en de 

herdersbevolking verbeteren en die  

 daadwerkelijk de participatie van de vrouwen ten goede komen. 

 
De watervoorziening op het platteland dekt amper zo’n 19% van de bevolking en de 
aanwezigheid van riolering is uiterst zeldzaam. Daarom wordt steun voorzien voor de 
uitbouw van de watervoorziening en de aanleg van riolering, via sectoroverschrijdende 
samenwerking. Die beide soorten interventies zouden een rechtstreekse impact moeten 
hebben op de voedselveiligheid. 
 
Indicatoren 
Tot nog toe werden geen cijfers gepubliceerd wat betreft de doelstellingen van de 
bijgewerkte strategie inzake voedselveiligheid. In de regio’s of woreda’s waar de 
Belgische internationale samenwerking intervenieert zal de impact worden gemeten aan 
de hand van de volgende criteria:  
 het percentage van kinderen (meisjes/jongens) beneden de vijf met ondergewicht of 

groeiachterstand; 

 de daling van de ontvangen voedselhulp; 
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 de toename van het gezinsinkomen en de levensmiddelen, afzonderlijk voor mannen 
en vrouwen; 

 de vertegenwoordiging en betrokkenheid van vrouwen bij de plaatselijke verenigingen 
en ontwikkelingsinterventies; 

 kwalificatie van de actoren achter de uitbreiding in de landbouw (gesplitst naar 
geslacht). 

En, zoals het geval zou kunnen zijn, een of meer van de onderstaande milieu-indicatoren 
 de verbetering van de toegang tot zuiver water; 

 herbeboste gebieden; 

 aantal beschermde wateropvanggebieden; 

 toename/afname van vruchtbare gronden, voor zover dit kan gemeten worden. 

 
Hervormingen in de administratie en het gerecht, decentralisatie en empowerment, 
kennisopbouw 
 
Het PRSP omvat vier luiken, namelijk ADLI, hervormingen in de administratie en het 
gerecht, decentralisatie en empowerment en kennisopbouw, waarbij de eerste drie samen 
de voorwaarden vormen voor een good governance en een efficiënte institutionele 
ontwikkeling.  
 
De meeste hervormingen om het land om te vormen van een centrale plan- naar een vrije 
markteconomie zijn afgerond. Wat nog ontbreekt is een efficiënte administratie op alle 
niveaus. De hervormingen in de administratie en het gerecht, decentralisatie en 
empowerment en de kennisopbouw zorgen voor een  kwalitatieve sprong wat bestuur, 
transparantie en verantwoordelijkheid betreft. 
 
Interventies die ondersteuning verdienen van de Belgische coöperatie focussen op het 
verbeteren van de knowhow bij de administratie op alle niveaus en versterken de 
institutionele capaciteit inzake programmaplanning en beheer op regionaal, zonaal en 
woreda-niveau.  
  
Rechtstreekse steun aan plaatselijke NGO’s 
 
Het betrekken van het maatschappelijk middenveld bij de implementering van de 
Belgische coöperatie in Ethiopië is opgenomen in het “General Agreement” dat werd 
ondertekend tussen België en Ethiopië. Ethiopië is bovendien een van de landen die in 
aanmerking komen voor de begrotingspost rechtstreekse steun aan plaatselijke NGO’s. 
Dit soort steun zal gebruikt worden voor het versterken van het Ethiopisch 
maatschappelijk middenveld, zodat het over de kennis en middelen kan beschikken om op 
een efficiënte manier te participeren in de besluitvorming en in de programma’s die 
ontworpen werden om bij te dragen tot een duurzame en rechtvaardige ontwikkeling.  

Blz 48 



De rechtstreekse financiering van lokale NGO’s in Ethiopië zal meer gewicht geven aan 
de activiteiten die mensen helpen om van elkaar en van anderen te leren, aangezien dit 
beschouwd wordt als een belangrijk mechanisme in de kennisopbouw. De voorkeur gaat 
naar NGO’s en programma’s in de regio’s, om ook het decentralisatieproces een duw in 
de rug te geven. Geen van de sectoren uit de “General Agreement” die België en Ethiopië 
ondertekenden is uitgesloten van het schema voor rechtstreekse financiering van de 
plaatselijke NGO’s, hoewel de voorkeur toch gaat naar specifieke componenten. Steun 
aan de basisinfrastructuur focust vooral op water, sanitaire infrastructuur en energie. 
HIV/Aids, milieu en vrouwenrechten zijn zowel afzonderlijke als sectoroverschrijdende 
thema’s en krijgen prioriteit. Ook de sociale economie blijft als transversale sector. 
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7. Coherentie en complementariteit van de Belgische bilaterale 
samenwerking 
 
7.1. Ontwikkelingshulp aan Ethiopië 
 
Voor de vier jaar van de periode 1995-1998, kreeg Ethiopië aan ontwikkelingshulp 
gemiddeld 13,4% van zijn jaarlijkse BNP, een gunstig resultaat is in vergelijking met het 
gemiddelde voor de minst ontwikkelde landen (12,8%) of dat van Afrika beneden de 
Sahara (7,3%) over dezelfde periode. Omgerekend per inwoner kreeg Ethiopië de 
voorbije vier jaar echter maar USD 13,4 tegenover gemiddeld USD 28,7 voor de minst 
ontwikkelde landen en een gemiddelde van USD 25,8 voor de landen beneden de Sahara. 
 
De meest gesteunde sectoren (1996-1999) waren:  

Humanitaire hulp : 26% 
Land- en bosbouw, visvangst : 12% 
Economisch beheer :  9% 
 

Tabel 14.  Buitenlandse hulp en spreiding ervan 
 

Jaar Totaal 
miljoen 

euro  

% 
leningen 

% giften % VN 
Systeem 

% 
Bilateraal 

% multi 
niet-VN 

% 
NGO 

1996 890 1 99 35 42  16 7 
1997 731 0 100 31 39 20 10 
1998 811 5 95 30 41 20 9 
1999 872 0 100 45 31 15 9 

 
Ethiopië voldoet sinds oktober 2001 eindelijk aan de criteria voor HIPC-steun (arme 
landen met hoge schuldenlast) en krijgt in totaal USD 1,275 miljard schuldverlichting in 
het kader van het HIPC-initiatief. Een PRGF-lening van het IMF van USD 234 miljoen 
werd goedgekeurd, gebaseerd op bepaalde triggers. 
 
7.2.  Donoren in 2000 en daarna 
 
Donoren in 1996-1999 
 
Bij de bilaterale donoren zijn de VS de grootste, gevolgd door Japan en Duitsland. 
Bij de multilaterale donoren komt IDA op kop, gevolgd door de EU en WFP. De EU is 
jaarlijks goed voor 10-15% van alle buitenlandse hulp. 
 
Het bedrag van de buitenlandse giften is gestegen van 3,3% van het BBP tijdens 
begrotingsjaar 1999/00 tot 5% in 2000/01. 
 
Met een gemiddelde van 1,41 miljoen euro per jaar, is België maar een kleine donor (12e 
plaats op een totaal van 19 bilaterale donoren. 
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7.3. Complementariteit van de Belgische Samenwerking met Ethiopië, in het 
licht van het ontwikkelingsbeleid (PRSP) en de globale hulp (in het bijzonder 
van de EU) die het land krijgt van de donorgemeenschap 

De Belgische Samenwerking met Ethiopië focust op drie centrale sectorale programma’s 
die deel uitmaken van de implementering van het PRSP, namelijk onderwijs, gezondheid 
(met inbegrip van HIV/AIDS) en voedselveiligheid. Ook gepland is de ondersteuning van 
de hervorming van de administratie en de kennisopbouw, twee andere bouwstenen van het 
PRSP. Aangezien de hulp van de EU vooral gericht is op de wegenbouw, past de steun 
die door België en andere donoren verleend wordt aan de sociale sectoren in de steun aan 
de globale Ethiopische strategie inzake armoedebestrijding. De EU voorziet ook 25 
miljoen euro als begrotingssteun voor voedselveiligheid.  

De Belgische bijdragen zijn aanvullend bij die van andere donoren die betrokken zijn bij 
de sectorale ondersteuning en andere programma’s. De donorcoördinatie die al bestaat 
voor verschillende subprogramma’s maakt een dergelijke complementariteit haalbaar. In 
de loop van het PRSP-proces is een consistent hoog niveau van belangstelling bij de 
donoren voor coördinatie en synergieën bij de hulpinspanningen. Niettemin moeten de 
inspanningen van de donoren verder opgetrokken worden en zijn zij het eens geworden 
over een gemeenschappelijke agenda en over gezamenlijke financieringsmechanismen. 
Ook wordt een evolutie verwacht van een eenvoudige coördinatie naar een efficiënte, op 
ontwikkeling gerichte hulpverlening door gesystematiseerde coördinatiemechanismen, 
geharmoniseerde procedures en strategieën. 
 
Argumenten: 
 
 Ethiopië is een van de armste landen ter wereld. Meer dan 80% van de bevolking leeft 

onder de armoedegrens en 40% in extreme armoede. De belangrijkste menselijke 
ontwikkelingsindicatoren, waaronder toegang tot zuiver water, het volgen van 
basisonderwijs en de kwaliteit en toegankelijkheid van de gezondheidsdiensten zijn 
van de laagste van de wereld. Gezien de huidige toestand van armoede is steun aan 
Ethiopië meer dan gerechtvaardigd. 

 Ethiopië heeft strategieën en programma’s uitgewerkt en het land is vastbesloten om 
iets aan die armoede te doen. Ethiopië is ook een dicht bevolkt land (65,9 miljoen 
mensen en meer dan 58 inwoners per km2, een van de hoogste cijfers van Afrika). 
Berekend per inwoner, ligt de globale hulp aan de lage kant. Het PRSP gaat ervan uit 
dat zowel de regering van Ethiopië als de donoren mikken op een toename van de 
bestedingen per capita voor hulp aan Ethiopië. 

 Gebleken is dat een adequate toegang tot basisgezondheidszorgen en onderwijs op 
lange termijn sleutelelementen zijn in het verbeteren van het BBP en de IHD van een 
land. Ethiopië is zich daar bewust van en twee van de ontwikkelingsprogramma’s die 
het uitwerkte mikken op de sectoren gezondheid en onderwijs. De gezamenlijke 
inspanningen van Ethiopië en de donorgemeenschap bij de implementering van de 
programma’s moet binnen 15 tot 20 jaar leiden tot een toegang tot 
gezondheidsdiensten van 90 % en een universele toegang tot het basisonderwijs.  
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 Voedseltekorten zijn in Ethiopië een terugkerend probleem. Om de stabiele 
voedselvoorziening op lange termijn te verzekeren, zijn interventies nodig die 
verschillende sectoren tegelijk omvatten (landbouw, water, gezondheid, onderwijs, 
wegen, milieu, privé-sector, kennisontwikkeling, enz.). Donorhulp is nodig om 
bepaalde trends om te buigen, zoals de teloorgang van aan het leefmilieu gebonden 
natuurlijke bronnen, en om de ondervoeding bij kinderen tegen 2015 met 50 % te 
verminderen, ten opzichte van het niveau van 1990 en de bevolking van Ethiopië een 
duurzame voedselveiligheid te bieden.  

 
Hoe moet het Belgische beleid evolueren in het licht van de nieuwe aanpak van de 
hulpinstrumenten van de plaatselijke donorgemeenschap (zie punt 2.6) ? 
 
In overeenstemming met de globale tendens van zowel bilaterale als multilaterale donoren 
om de projectfinanciering te verlaten en meer te focussen op (sectorale) begrotingssteun, 
is ook België van plan om met de gezondheids- en onderwijssector te evolueren maar een 
vorm van pool-financiering met andere donoren. Toch wordt projectsteun, die in bepaalde 
gevallen de interessantste optie blijft, hierdoor niet volledig uitgesloten. Evenmin houdt 
dit in dat de begrotingssteun beperkt zou blijven tot de bovenvermelde twee sectoren. 
Samen met andere donoren en op basis van gelijkaardige criteria of voorwaarden, zou 
België een stapsgewijze aanpak in de richting van een globale begrotingssteun kunnen 
volgen, waarbij overgestapt wordt van korffinanciering, over sectorale steun, naar 
begrotingssteun. Vóór een dergelijke begrotingssteun wordt toegezegd moeten bepaalde 
algemene voorwaarden in aanmerking genomen worden, zoals (i) een begroting ten bate 
van de armen, wat moet blijken door de keuzen inzake overheidsuitgaven en de 
prioriteiten ten bate van de armen; (ii) een bevredigende dialoog omtrent 
beleidsmaatregelen met gevolgen voor de armoedeproblematiek, (iii) relaties met het 
PRSP en (iv) aanvaardbare financiële controlemechanismen.  
 
Voortaan zijn de principes die België hanteert bij het verstrekken van begrotingssteun de 
volgende: 
 Programma’s en activiteiten worden duidelijk gesitueerd in het kader van de sectorale 

ontwikkelingsprogramma’s (SOP’s) gezondheid en onderwijs. 

 Er moet een duidelijke link bestaan tussen de ontwikkelingsprogramma’s voor de 
sector in kwestie en het PRSP-proces. 

 Er moet een transparante, beleidsvoorbereidende dialoog bestaan tussen de 
donorgemeenschap en de Ethiopische Ministeries bevoegd voor de 
ontwikkelingsprogramma’s en het PRSP-proces. 

 De sectorale ontwikkelingsprogramma’s hanteren een duidelijk raadgevende en 
participatieve aanpak met alle betrokken partijen in Ethiopië. 

 Bij de implementering van de sectorale ontwikkelingsprogramma’s moet een sterke 
nadruk gelegd worden op kennisopbouw. 

 Een sterke nadruk wordt ook gelegd op kwaliteitsaspecten die verband houden  met de 
financiële uitvoering van de begroting en de implementering van het beleid, via de 
sectorale ontwikkelingsprogramma’s. 

 De Belgische Technische Coöperatie in Ethiopië moet mee evolueren met het aantal 
programma’s voor begrotingssteun. 
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Een stapsgewijze aanpak in de richting van begrotingssteun kan de volgende weg volgen: 
 
 Toetreden tot donorcoalities voor zover ze bestaan binnen de sectoren die aansluiten 

bij de Belgische prioriteiten op het vlak van de samenwerking; 

 Beginnen met pool-financiering van de sectorale ontwikkelingsprogramma’s voor 
onderwijs en gezondheid; 

 Bestemde begrotingssteun voorzien voor de sectorale ontwikkelingsprogramma’s 
voor onderwijs en gezondheid; 

 Blijvende samenwerking met de (tot nog toe informele) “Direct Budget Support 
group”, basisvoorwaarden en prestatie-indicatoren opstellen en toezien op 
mechanismen die het mogelijk maken de regering van Ethiopië met begrotingssteun 
tegemoet te komen. De gevolgen nagaan wanneer donoren niet bereid zijn om op 
rechtstreekse begrotingssteun over te stappen; 

 Steun mobiliseren voor acties die noodzakelijk zijn om Ethiopië te laten voldoen aan 
bepaalde voorwaarden die nu nog niet gerealiseerd zijn, zoals PFM-capaciteit (Public 
Finance Management) en veranderingen qua PFM die begrotingssteun aan de Poverty 
Reduction Strategy en andere relevante begrotingsposten mogelijk en/of makkelijker 
maken; 

 Een evaluatiekader uitwerken voor de hele waaier aan hervormingsprogramma’s die 
centraal gekoppeld zijn aan de implementering van de strategie inzake 
armoedebestrijding; 

 Gemeenschappelijke procedures en mechanismen aannemen voor het verstrekken van 
rechtstreekse begrotingssteun; 

 Met de donoren en met de Ethiopische regering overeenkomen omtrent een 
“Memorandum of Understanding” voor een meerjarenprogramma van rechtstreekse 
donorhulp. 

 
Tijdens de evolutie naar begrotingssteun: 
 
 Project- of programmatische hulp voorzien voor interventies op woreda-niveau, 

teneinde het decentralisatiebeleid en de strategieën van de regering te ondersteunen; 

 Mogelijkheden onderzoeken voor financiële ondersteuning voor leefmilieu, in het 
bijzonder op regionaal niveau; 

 Mogelijkheden onderzoeken voor financiële ondersteuning en kennisopbouw gericht 
op de strijd tegen de woestijnvorming, daarbij prioriteit gevend aan programma’s die 
bijdragen tot de implementering van het Nationale actieplan; 

 Interventies ondersteunen die ten goede komen van de vrouwen, ongeacht in welke 
sector; 

 Zodra het integrale PRSP klaar is, de mogelijkheid onderzoeken voor steun aan het 
hervormingsprogramma voor de administratie. 
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Bijlage 1      Ethiopië - Donor matrix 2001-2003 
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IMF4 PT PT P PT       P P  P     
WB BPT   PT PT IPT IPT IPT IPT P  IPT IPT IPT      IPT IPT IT IPT PT
ADB TPE    IT ITP IT     IT IT IT IT      
UNDAF             TP TP TP TP TP TPE   T TP TP TP TP TP TP TP TP
EU BPT PT  IPT IPT  IPTE IPT I   ITE BIPT E      TP IT
France   PT   ITP I     I IT I    ITP  
AFD                IT  IT IT IT IT  IT
UK     * * * *           * * *
USA    ITP P T ITP IPT IPTE    IPTE BITP BITP ITP ITP TP   T ITP
Austria      IT  IT    IT  IT   IT  
Spain                  E I T IT TP
Japan      IBTP ITP I  TP ITP IT IT     I  
Belgium         ITPE     IE BI BI  IT     PT IPT IB
Netherlands      IBTPE     IBTP IBTP IPT     PT IPT IPT PT
Canada      ITP     T    T TP  
Sweden      BTE *    BT *      * * * * *
Norway                I IB IT IT  ITP ITP IT ITP
Finland                PT PT ITP ITP ITP T  IT TP
Germany              TP T ITP  T TP IT  T
Italy     IT ITE I    E IT ITE ET     IT T
Ireland     IPT  IPT IPT    I IPT IPT I     IP
Switzerland                  TE TE TE T

Explanation 
Concentration sector (= more than 10% of total country envelope) 

I  =             Investment projects      B =             Budgetary support 
T =             Training & other capacity building    P =             Policy advise        
E           =             Emergency Relief       * =             Support instruments to be decided 

                                                 
4 Het IMF verstrekkt een PRGF-krediet, dat uitbetaald wordt als steun aan de betalingsbalans die naar de NBE vloeit en moet gebruikt worden in overleg met de regering. 
 



Bijlage 2 Lijst van Belgische coöperatie-interventies in Ethiopië 

Lopende bilaterale interventies (met Specifieke Overeenkomsten) 
 

Sector Aantal 
interventies 

Opmerkingen EUR  

Basic health   
Education and training 1 ESDP, technical equipment; still 

under review 
1.25 

million
Agriculture 1 Local Food Procurement 816,00

0
Basic infrastructure   
Society building   
Study Fund  2001-2005 625 

000

Bilaterale interventies in voorbereiding (met Specifieke Overeenkomsten) 
 

Sector Aantal 
interventies 

Opmerkingen EUR  

Basic health 1+ pool funding, HSDP + project 2.5 
million 

/year
HIV/AIDS   
Education and training 1+ pool funding ESDP + project 2.5 

million 
/year

Agriculture/Food 
security 

1 in preparation 

Agriculture/Environment 1 Obsolete pesticides + IPMa 1.75 
million 

/year
Regional support 1 Protection Bale mountains eco-

system 
to be 

determin
ed

(study 
under 

executio
n)

Society building: CSRb 1 in preparation 
a Integrated Pest Management 
b Civil Service Reform 

Consolideren van de samenleving (geen Specifieke Overeenkomst vereist) 
 

Titel Uitvoerder Opmerkingen EUR 
Ethio-Forum 2002 ESRDF Conference Fund 83,7

00
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MIP’s 
 

Titel Uitvoerder Opmerkingen EUR  
School, Health and Environment Gashe Abera Molla 

Group 
Urban sanitation 
and greening 
campaign; 
discontinued 
because of fraud  

5,800

Purchase of seeds and 
agriculture tools for nutrition 
improvement in Andode area 

MCPSAa 
 

 3,900

Theatrical & Musical Band 
Formation 

Lucy Theatre Club HIV/Aids 
educational 
project 

6,200

Refitting Anthropological Hall 
in IES Museum 

Institute of Ethiopian 
Studies 

 7,100

Ada’a Barga/Ejere Woredas 
Spring Development 

Oromo Self-Reliance 
Association 

 6,800

Expansion of Handicraft Centre Salu Self-Help Blind 
and Handicapped 
Association 

Purchase of 
machinery 

6,600

Sharada Village Spring 
Protection 

Sharada Parish 
Committee 

 8,000

Community-based apiculture 
development for income-
generation and biodiversity 
conservation 

Menagesha Suba Forest 
Lovers Group 

 6,600

   a Missionary Community of St Paul the Apostle 

Overlevingsfonds 
 

Titel Uitvoerder Opmerkingen EUR  
Water and Health Care in North Omo area 
(SOCODEP) 

IFAD 1998-2003 2.925 
million

Integrated programme in eastern Tigray and 
Oromiya 

Unicef 1998-2003 3.223 
million

Food Security in Northern Shewa and 
Southern Tigray 

FAO 1998-2003 3.223 
million

Rural Development and Community 
Financing Service Oromo 

World 
Solidarity 
(NGO) 

1999-2003 1.045 
million

Humanitaire hulp 
 

Titel Uitvoerder Opmerkingen EUR  
Control communicable diseases WHO  122,847
Emergency health assistance WHO  247,893
Rehabilitation hondersnood victims in 
Oromiya 

WSM  247,285

 

Note stratégique pays / Landenstrategienota 



Stages en studiebeurzen 
 

Type opleiding School Opmerkingen
Medical imaging therapy Gent University 4 m/m 
Physical Land Resources Gent University 1 
Webmaster interactive visualisation for trainers and 
students 

Gent University 12 m/m 

Health Development ITG 10 m/m 
GAS Humanitarian ecology VUB 2 
Disease control ITC 10 m/m 
Biostatistics Univ. of  Limburg 2 
Food and nutrition Gent University 1 
Scientific and technological information management  Antwerp Univ. 3 m/m 
Forest rehabilitation CUL 6 m/m 
Water resources engineering CUL 3 
Environmental sanitation Gent University 1 
Post-harvest and food preservation engineering CUL 1 
Food science and nutrition  1 
PhD Environment pollution Gent University 1 
Architecture in human settlements Gent University 1 
PhD Economics (Market structures) Gent University 1 
Health methodology ULB 3 
International and development economics  FUNDP+UCL 2 
Tourism destination management   3 m/m 

Onrechtstreekse bilaterale coöperatie 
Via Belgische NGO’s 
 

Sector Aantal 
interventies 

Opmerkingen EUR  

Basic health  MSF  
Education and training  World Solidarity  
Agriculture  World Solidarity  
Basic infrastructure  World Solidarity  
Society building  World Solidarity  

 

Blz 60 



Note stratégique pays / Landenstrategienota 

Via VLIR/CIUF/ITI 
 

Sector Aantal 
interventies 

Opmerkingen euro  

Basic health    
Education and training personnel Academic year 2001-2002 for the record

Agriculture 2 Alemaya & Mekelle 
universities 

619,110

Basic infrastructure    
Society building    

 

Multilaterale coöperatie 
 

Sector Aantal 
interventies 

Opmerkingen mio euro 

Basic health 2 IBRD; ONCHO/APOC 1.08 
Education and training   
Agriculture 1 ILRI, diagnostic tools 128,904
Basic infrastructure   
Society building 1 ICRC, protective and 

preventive action 
495,786
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