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VOORWOORD 
   

NIEUWE PARTNERSCHAPPEN VOOR GLOBALE 
ARMOEDEBESTRIJDING  EN DUURZAME ONTWIKKELING 

 
 
De Wet van 25 mei 1999 bepaalt dat om de doelstellingen van duurzame menselijke 
ontwikkeling te realiseren voor elk partnerland van de Belgische directe bilaterale 
samenwerking een strategienota wordt opgesteld. Zulke nota’s worden eveneens 
opgesteld voor de vijf sectoren van de Belgische bilaterale samenwerking en drie 
sectoroverschrijdende thema’s. De nota’s worden met het advies van de Federale Raad 
voor Duurzame Ontwikkeling en de Commissie Vrouwen en Ontwikkeling overgemaakt 
aan de Kamer van volksvertegenwoordigers en aan de Senaat. De modaliteiten en 
procedures voor het uitwerken van deze strategienota’s werden vastgelegd in het 
Koninklijk Besluit van 21 september 2000. Deze strategienota’s worden om de vier jaar 
geëvalueerd en geactualiseerd.  
 
Strategienota’s en modernisering van de Belgische hulp 
 
De internationale hulpgemeenschap staat voor een enorme uitdaging in de strijd voor 
armoede bestrijding en duurzame ontwikkeling. Nooit eerder heeft de 
wereldgemeenschap zulke duidelijk meetbare doelstellingen inzake armoedebestrijding 
gedefinieerd zoals deze opgesomd in de VN Millennium ‘Ontwikkelingsdoelstellingen 
(MOD)’  (zie bijlage), of gewezen op het belang van duurzame ontwikkeling zoals op de 
Wereldtop over Duurzame Ontwikkeling in Johannesburg.  En nooit eerder werden de 
bestaande hulpsystemen zo open en kritisch bevraagd.  
 
Ook in België werden en worden vragen gesteld bij de doeltreffendheid van de officiële 
ontwikkelingshulp. Zo organiseerde een parlementaire opvolgingscommissie in 1996 en 
1997 de meest grondige en publieke doorlichting van de Belgische hulp uit haar vier 
decennia oude geschiedenis. Onder meer voor het onderdeel van de bilaterale 
samenwerking – de hulp tussen België en de partnerstaat – stelde de 
opvolgingscommissie disfuncties vast.  De combinatie van beperkte middelen, 
geografische en sectorale versnippering, onaangepaste hulpinstrumenten, en een te grote 
invloed van politieke en/of commerciële belangen verminderden de impact van de 
Belgische bilaterale hulp. Administratieve onbeheersbaarheid en gebrek aan transparantie 
waren enkele van de gehoorde klachten. Ook op het vlak van de multilaterale 
samenwerking stelde men versnippering en gebrek aan oriëntatie vast.  
 
De Parlementaire Opvolgingscommissie formuleerde aanbevelingen voor de hervorming 
van het federale hulpsysteem waarvan de belangrijkste verankerd zijn in een kaderwet (de 
Wet op de Internationale Samenwerking van 25 mei 1999). Deze wet bepaalt enerzijds de 
algemene doestellingen van de Belgische samenwerking, meer bepaald de ‘duurzame 
menselijke ontwikkeling te realiseren door middel van armoedebestrijding’. Anderzijds 
legt de wet eveneens vast dat geografische en sectorale concentratie, alsook de 
transparante programmering en strategische inzet van mensen en middelen, integraal deel 
uitmaken van de modernisering van de Belgische hulp.  
 
Bij het streven naar meer impact door concentratie, transparantie en open dialoog kunnen 
strategienota’s een belangrijke rol spelen. Ze moeten bijdragen tot meer doorzichtigheid 
bij het bepalen van de prioriteiten, tot een grotere samenhang en een betere afstemming 
bij het programmering van de hulp op gedeelde doelstellingen. Zo wordt de geografische 



versnippering en de administratieve onbeheersbaarheid tegengegaan door een 
vermindering van het aantal partnerlanden (nu tot 25). Het aantal multilaterale partners 
werd teruggebracht tot 22, en een aparte strategienota werd opgesteld die de strategieën 
verduidelijkt van de Belgische samenwerking met deze organisaties. Ook concentreert de 
overheid de inspanningen in vijf mensgerichte sectoren: basisgezondheidszorg; 
onderwijs/vorming, landbouw/voedselzekerheid, basisinfrastructuur en 
maatschappijopbouw/conflictpreventie.  
 
De strategienota’s komen tot stand in een ruimere dialoog en moeten op een geïntegreerde 
en samenhangende wijze antwoorden bieden op de meerdimensionale armoedeproblemen. 
De Wet op de Internationale Samenwerking maakt onderscheid tussen de Belgische 
strategieën voor haar partnerschap met partnerlanden – de landenstrategienota’s – en de 
sectorstrategienota’s. Verder zijn er eveneens drie transversale of horizontale thema’s 
waarvoor eveneens strategienota’s worden opgesteld: het streven naar meer gelijkheid 
tussen vrouwen en mannen, de zorg om de draagkracht van het milieu, en de 
ontwikkelingsdimensie van de sociale economie. 
 
Kwaliteitsvolle partnerschappen  
 
In mijn beleidsnota “Kwaliteit in de Solidariteit” bevestigde ik het belang van deze 
hervormingen, en kaderde ze in het bredere streven naar verbeterde en verruimde 
partnerschappen voor duurzame ontwikkeling. Een verbeterd partnerschap veronderstelt 
een grotere toe-eigening door het partnerland van de processen en de programma’s ter 
bestrijding van armoede; ook wel het principe van het lokaal meesterschap (ownership) 
genoemd. Het is in de eerste plaats aan de ontwikkelingslanden om de leiding te nemen in 
het ontwikkelingsproces. Donoren moeten hun strategieën zo opstellen en uitwerken dat 
de capaciteit van de partner maximaal wordt versterkt om eigen doeltreffende 
armoedestrategieën op te stellen en uit te voeren. Dit  impliceert de verankering van acties 
binnen de instellingen van het partnerland: zowel staats- als niet-staatsactoren, op het 
centraal of op het lokaal niveau.  Die toe-eigening is een wezenlijke factor voor 
duurzaamheid en is medebepalend voor de impact van de hulp.  
 
Er is ook nood aan een verruimd partnerschap, aan een grotere betrokkenheid in Noord en 
Zuid. Dat houdt enerzijds in dat een ruimere politieke en maatschappelijke dialoog moet 
gevoerd worden over de strategienota’s in eigen land. Niet-gouvernementele organisaties, 
gespecialiseerde instellingen en experts, de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, 
de Commissie Vrouwen en Ontwikkeling en uiteindelijk ook het parlement worden 
betrokken bij dit overleg. Anderzijds is er in de partnerlanden zélf nood aan een bredere 
betrokkenheid van de actoren bij het beleid en bij het bepalen van de agenda voor 
armoedebestrijding. De aandacht voor de plaats en het belang van het maatschappelijk 
middenveld in de strijd tegen armoede in de ontwikkelingslanden is toegenomen. Dat 
komt onder meer tot uiting in het programma van schuldkwijtschelding (High Indebted 
Poverty Countries - HIPC) van de Internationale Financiële Instellingen. Landen die in 
aanmerking willen komen voor zulke schuldkwijtschelding moeten aangeven op welke 
wijze een ruimere maatschappelijke dialoog is georganiseerd bij het opstellen van de zgn. 
“Poverty Reduction Strategy Papers – PRSP”. 
Té veel echter wordt enkel lippendienst bewezen aan deze aanpak. Ook leert de praktijk 
dat het verbreden van zulk maatschappelijk draagvlak bij het uitwerken van strategieën 
voor armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling een moeizaam en langzaam proces is. 
Enkele oriënterende vragen daarbij zijn: Is er ruimte voor het maatschappelijk 
middenveld, de privé-sector, het parlement, de lokale gemeenschappen, vakbonden,..om 
zich uit te spreken over beleidsvragen? Hoe is het gesteld met de burgerlijke en politieke 
vrijheden, of met sociale en culturele rechten? Wat zijn de tendensen, in welke richting 
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evolueert het land op al deze thema’s?  En hoe ‘eigen’ zijn al die processen – zijn het niet 
eerder opgelegde kopieën van Westerse modellen?  
 
Landenstrategienota’s bevatten landenspecifieke informatie die een programmering van 
de hulp (volume, instrumenten en programma’s) kunnen onderbouwen. Het heeft immers 
geen zin om universele modellen op te leggen. De aanpak van donoren moet de 
plaatselijke en nationale context respecteren. Dat wil niet zeggen dat er kritiekloos moet 
worden overgenomen wat partnerlanden voorstellen. Verschillende dimensies die een 
impact hebben op armoede en duurzame ontwikkeling moeten grondig worden gewogen: 
de oriëntaties van het beleid, de kwaliteit van de instellingen, de toegang van burgers tot 
basisdiensten, de betrokkenheid van maatschappelijke doelgroepen bij 
armoedebestrijding, de situatie van de individuele, politieke, sociale en culturele 
mensenrechten, van de positie en rol van de vrouw, de inbedding in de internationale 
economie, enzomeer.  (Strategienota’s moeten ook aangeven hoe donoren tewerk gaan, 
over welke troeven ze beschikken en moeten een langer termijnperspectief 
weerspiegelen.) Eén prioriteit is de betere integratie van het milieu en de principes van 
duurzame ontwikkeling in de armoedestrategieën en de andere nationale 
planningsprocessen. Het is immers één van de doelstellingen van de Internationale 
Gemeenschap om nationale strategieën voor duurzame ontwikkeling te bevorderen tegen 
het jaar 2005.  
 
Landenstrategieën houden rekening met deze factoren. Deze aanpak gaat evenwel de 
analysecapaciteit van individuele donoren ver te boven. Bovendien vereist een  
geïntegreerde en duurzame aanpak, coherentie, samenspraak en samenwerking tussen 
donoren en multilaterale organisaties, alsook gespecialiseerde niet-gouvernementele 
organisaties. Dit moet bijdragen tot het bundelen van hulpmiddelen, het verdelen van 
taken, het collectief inschatten van risico’s aan bepaalde hulpvormen, het harmoniseren 
van procedures en het reduceren van transactiekosten.  
 
Het voorbeeld van de begrotingshulp verduidelijkt het belang van deze collectieve 
inspanningen en analyse. Begrotingshulp is de financiële steun aan de begroting van 
partnerlanden ter ondersteuning van armoedebestrijding en het hervormen van 
instellingen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de financiële beheers- en 
verantwoordingssystemen (accountability) van de openbare instanties van het partnerland. 
Begrotingshulp biedt allerlei potentiële voordelen ten opzichte van projecthulp, maar 
veronderstelt wel een beter inzicht in zowel beleid (begrotingsopmaak en 
prioriteitszetting), het financieel en macro-economisch beheer van de overheid, en de 
risico’s alsook de potentie voor het verbeteren van de overheidsinstellingen. 
 
Niet in alle Belgische partnerlanden kunnen de landenstrategieën evenwel op dezelfde 
wijze worden toegespitst op armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling. Alhoewel er 
een dialectische verhouding is tussen armoede en vrede, impliceert het doorbreken van 
die cirkel een basis van vrede, een engagement van de overheid en een minimum aan 
institutionele onderbouw. Een zestal partnerlanden van België worden gerekend tot de 
zgn. ‘fragiele staten’. Ze verkeren in een gewelddadig intern conflict, of zijn betrokken in 
complexe regionale oorlogvoering zoals in de Regio van de Grote Meren. Andere 
partnerlanden hebben net een burgeroorlog achter de rug of worden geconfronteerd met 
politieke instabiliteit. Landenstrategienota's geven in zulke gevallen aan hoe de 
programmering van de hulp en de keuze van de partners aangepast dient te worden aan de 
dynamiek van de oplossing van het conflict. 
 
De strategienota over vredesopbouw en conflictpreventie gaat dieper in op de 
problematiek van aangepaste programmering van hulp en het opbouwen van 
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partnerschappen in onstabiele partnerlanden. Nog andere sectorale strategienota's zoals 
deze over de sectoren onderwijs, landbouw / voedselzekerheid, basisinfrastructuur en 
gezondheidszorg zetten strategische  krijtlijnen uit voor programmering in deze domeinen 
in de partnerlanden en voor andere samenwerkingsprogramma's van DGOS. Thematische 
strategienota's reiken andere aspecten aan voor duurzame armoedebestrijding: de 
gelijkheid tussen man en vrouw, de draagkracht van het milieu, de sociale economie. 
Deze strategienota’s dienen gelezen te worden in hun samenhang. Armoede is een 
meerdimensionaal probleem dat niet kan aangepakt worden met eenduidige ‘sectorale’ 
oplossingen. Duurzame ontwikkeling veronderstelt dat rekening gehouden wordt met het 
geheel van de sociale, culturele, politieke, economische, en ecologische dimensies. 
 
Lessen en perspectieven  
 
Voor het eerst in de geschiedenis van de Belgische ontwikkelingssamenwerking heeft de 
overheid op zo brede schaal strategieën opgesteld (33 in totaal1). Voor het eerst ook 
werden deze intern én extern besproken met een veelheid van actoren. Strategienota’s 
komen tot stand door overleg: tussen Brussel en het terrein binnen DGOS; tussen de 
verschillende directies-generaal van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, 
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, met het maatschappelijk 
middenveld, gespecialiseerde instellingen… En ten slotte volgt eveneens de bespreking in 
het parlement.  
 
Hoewel in deze fase de bespreking in het parlement nog moet aanvangen zijn er al enkele 
lessen te trekken uit het schrijfproces. Zo zijn vragen gesteld over het gebrek aan 
kruisbestuiving tussen de sectoraal/thematische strategienota’s en de landennota’s. Dat 
heeft vooral te maken met de omvang van het schrijfwerk en het overlegproces (veelheid 
van nota’s en van actoren) en de gestelde wettelijke termijn waarbinnen de nota's – na 
advies van de ‘Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling’ en van ‘de Commissie 
Vrouwen en Ontwikkeling’ – moeten ingediend worden in het parlement. Nuttige maar 
moeilijk te organiseren suggesties zijn al geformuleerd over de wisselwerking en 
synergieën tussen de nota’s onderling, over hun omvang, over de coördinatie met andere 
donoren en over een verdere uitbreiding van de gedachtewisseling met Gewesten en 
Gemeenschappen. 
 
Ondertussen maakt ook de Europese Unie meer werk van zgn. Country Assistance 
Strategies, en verfijnen de belangrijkste donoren en multilaterale 
ontwikkelingsorganisaties zulke strategienota's. Niet onterecht waarschuwt het 
Ontwikkelingscomité van de OESO dan ook voor het gevaar van een proliferatie van 
schrijfprocessen: hoofddoel is het versterken van de capaciteit van de partnerlanden om 
nationaal gedragen - en internationaal gesteunde – strategieën voor armoedebestrijding en 
duurzame ontwikkeling te concipiëren en uit te voeren. Toekomstige strategienota’s 
zullen er dus anders moeten uitzien. Bij het opstellen van de nieuwe Belgische 
landennota's moet immers rekening gehouden worden met deze trends om zo het 
partnerschap voor armoedebestrijding te versterken. Het bepalen van 
ontwikkelingsstrategieën is een proces. Strategieën moeten regelmatig geactualiseerd 
worden in functie van de evoluties op het terrein, maar ook van de evaluaties van de 
verwezenlijkingen. De modernisering van het hulpsysteem veronderstelt een systeem van 
resultaatopvolging en evaluatie. Dat laat toe om een institutioneel geheugen op te bouwen 
en om ervaringen terug te koppelen. Hoewel landennota’s aanvankelijk enkel opgevat zijn 
als kader voor de bilaterale ontwikkelingssamenwerking, kunnen ze ook dienen voor het 

                                                 
1  34 indien de strategienota over de multilaterale organisaties wordt meegeteld  
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bevorderen van coherentie, complementariteit en samenwerking met andere kanalen en 
instrumenten van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.  
 
Het participatieve proces van de strategienota's is één onderdeel van de modernisering 
van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Over deze hervormingen stelde de 
Parlementaire Opvolgingscommissie al in 1997 dat deze veranderingen de nodige tijd 
moeten krijgen – de commissie sprak van tien jaar – om te slagen. Ondertussen voltrekt 
zich de integratie van DGOS in de nieuw opgerichte Federale Overheidsdienst 
Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, wordt het 
resultaatgericht administratief beheerssysteem van Copernicus geïntroduceerd én is een 
debat aangezwengeld rond de ontwikkelingssamenwerking van Gewesten en 
Gemeenschappen in hun relatie tot de federale ontwikkelingshulp.  
 
Ik pleit voor continuïteit in de modernisering waartoe het parlement de aanzet heeft 
gegeven en de federale ontwikkelingsadministratie reeds aanzienlijke inspanningen heeft 
geleverd, zoals deze strategienota’s illustreren. Bijkomende institutionele schokken zullen 
– minstens tijdens de overgangsperiode – de noodzakelijke modernisering en de evolutie 
naar grotere voorspelbaarheid en continuïteit, concentratie, verhoging van het hulpvolume 
en kwaliteitsverbetering van het federale hulpsysteem ter ondersteuning van globale 
armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling.  
 
Tot slot nog dit: de ingediende strategienota’s zijn niet volmaakt en ongetwijfeld ongelijk 
van kwaliteit. Ik heb al verwezen naar enkele oorzaken en naar een perspectief op 
verbetering. Ik pleit ervoor om de volgende wettelijk voorgeschreven strategienota’s niet 
‘en bloc’ na vier jaar in te dienen, maar hun presentatie te spreiden: één deel binnen twee 
jaar, één deel na drie jaar en een deel na vier jaar. De volgende reeks strategienota’s zal 
alleszins nog meer moeten aansluiten bij de beleidsprioriteiten inzake globale 
armoedebestrijding van de partners, en nog meer streven naar coördinatie met andere 
donorinstellingen.  
 
 
 
E. BOUTMANS 
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Millenium-ontwikkelingsdoelen (MDG’s) 
 

 
Doelen en doelstellingen Indicatoren voor de 

vooruitgangsopvolging  
Doel 1. Uitbannen van extreme armoede en honger 
Doelstelling 1. Tussen 1990 en 2015 halveren van het deel 

van de bevolking met een inkomen van 
minder dan één dollar per dag 

1. Het bevolkingsdeel met minder dan één dollar (PPA) per 
dag 

2. Het cijfer dat de armoedekloof [incidentie x mate van 
armoede] 

3. Het aandeel van de armste 20% in de nationale consumptie 
Doelstelling 2. Tussen 1990 en 2015 halveren van het deel 

van de bevolking dat honger lijdt 
 

4. De prevalentie van kinderen met ondergewicht (onder de 
vijf jaar) 

5. Het bevolkingsdeel dat minder energetische waarde uit 
voeding krijgt dan minimaal noodzakelijk 

Doel 2. Verwezenlijken van universeel basisonderwijs 
Doelstelling 3. Waarborgen dat, tegen 2015, kinderen overal 

ter wereld, ongeacht hun sekse, de 
basisschool kunnen afmaken 

6. Het netto-inschrijfcijfer in het basisonderwijs 
7. Het leerlingenaandeel dat begint in klas 1 en klas 5 haalt 
8. Het aantal 15- tot 24-jarigen dat kan lezen en schrijven 

Doel 3. Bevorderen van gelijke kansen voor mannen en vrouwen en ‘empowerment’ van vrouwen 
Doelstelling 4. Wegnemen van de ongelijkheid tussen man 

en vrouw in het basisonderwijs en het 
secundair onderwijs, bij voorkeur tegen 2005 
en uiterlijk in 2015 op alle onderwijsniveaus 

 

9. De verhouding tussen jongens en meisjes in het basis-, 
secundair en tertiair onderwijs 

10. De verhouding tussen mannen en vrouwen in de leeftijd van 
15-24 jaar die kunnen lezen en schrijven 

11. Het deel van de vrouwen dat niet in de agrarische sector in 
loondienst werkt 

12. Het deel van de zetels in het nationaal parlement dat in 
handen is van vrouwen 

Doel 4. Verminderen van kindersterfte 
Doelstelling 5. Tussen 1990 en 2015 het sterftecijfer van 

kinderen onder de vijf jaar met twee derde 
terugbrengen 

 

13. Sterftecijfer bij kinderen onder de vijf jaar 
14. Sterftecijfer bij zuigelingen 
15. Het gedeelte van de tegen mazelen ingeënt eenjarigen 

Doel 5. Verbeteren van de gezondheid van jonge moeders 
Doelstelling 6. Tussen 1990 en 2015 het sterftecijfer onder 

jonge moeders met driekwart terugbrengen 
16. Sterftecijfer van jonge moeders 
17. Deel van de geboorten die begeleid wordt door medisch 

deskundig personeel 
Doel 6. Bestrijding van VIH/aids, malaria en andere ziekten 
Doelstelling 7. Tegen 2015 een halt toeroepen aan en 

beginnen met de terugdringing van de 
verspreiding van HIV/aids 

 

18. De VIH-prevalentie bij zwangere vrouwen tussen 15-24 jaar 
oud 

19. De mate waarin voorbehoedsmiddelen worden gebruikt 
20. Het aantal weeskinderen tengevolge van HIV/aids 

Doelstelling 8. Tegen 2015 een halt toeroepen aan en 
beginnen met de terugdringing van de 
incidentie van malaria en andere ernstige 
ziekten 

 

21. De prevalentie van malaria en sterftecijfers in verband met 
malaria 

22. Het bevolkingsdeel in malariagebieden dat aan effectieve 
malariapreventie doet en zich laat behandelen 

23. De prevalentie van tuberculose en sterftecijfers in verband 
met tuberculose 

24. Het deel van TBC-gevallen dat wordt opgespoord en 
genezen in het kader van DOTS (Directly Observed 
Treatment Short Course) 

Doel 7. Waarborgen van de duurzaamheid van het milieu 
Doelstelling 9. Integreren van de beginselen van duurzame 

ontwikkeling in het beleid en programma’s 
van landen en terugdringen van het verlies 
aan milieubronnen 

 

25. Het gedeelte van het landoppervlak dat bedekt is met 
bossen  

26. Het landoppervlak dat beschermd wordt voor het behoud 
van de biodiversiteit  

27. Het BNP per eenheid energiegebruik (als benadering voor 
energie-efficiëntie) 

28. Emissies van kooldioxide (per hoofd van de bevolking) en 
gebruik van CFC’s die ozonlaag afbreken (ODP ton] 

29. Het bevolkingsdeel dat vaste brandstof gebruikt 
Doelstelling 10. Tegen 2015 halveren van het deel van de 

bevolking zonder duurzame toegang tot veilig 
30. Het bevolkingsdeel (stedelijk en ruraal) met duurzame 

toegang tot verbeterde waterbronnen 
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drinkwater 
Doelstelling 11. Tegen 2020 een aanzienlijke verbetering 

hebben bereikt in de levens van ten minste 
100 miljoen mensen die in sloppenwijken 
wonen 

 

31. Het deel van de bevolking met toegang tot verbeterde 
riolering 

32. Het deel van de bevolking dat verzekerd is van een dak 
boven hun hoofd 
[het uitsplitsen van een aantal van bovenstaande 
indicatoren voor de stad en het platteland kan van belang 
zijn voor de monitoring van de verbetering in de levens van 
de bewoners van sloppenwijken] 

Doel 8. Ontwikkelen van een mondiaal partnerschap 
voor ontwikkeling 

Op een aantal van de hieronder genoemde indicatoren zal 
afzonderlijk toezicht worden gehouden wat betreft de minst 
ontwikkelde landen (MOL’s), Afrika, ingesloten landen en kleine 
insulaire ontwikkelingsstaten 

Doelstelling 12. Verder ontwikkelen van een open, op regels 
gebaseerde, niet discriminerend 
handelsstelsel en financieel stelsel. 
Omvat een verplichting tot goed bestuur, 
ontwikkeling, en armoedebestrijding – zowel 
op nationaal als internationaal niveau. 

 
Doelstelling 13. Tegemoetkomen aan de speciale behoeften 

van de minst ontwikkelde landen. 
Omvat : belasting- en quotavrij exporteren 
door de MOL’s ; een uitgebreider 
schuldverlichtingprogramma voor arme 
landen met een zware schuldenlast (HIPC) 
en kwijtschelding van de officiële bilaterale 
schuld, en een gullere verlening van ODA 
aan landen die zich verplichten tot 
armoedebestrijding 

Doelstelling 14. Tegemoetkomen aan de speciale behoeften 
van ontwikkelingslanden die omringd zijn 
door land en de kleine insulaire 
ontwikkelingslanden 
(door middel van het Barbados-programma 
en de bepalingen van de 22° Algemene 
Vergadering) 

Doelstelling 15. Alomvattende aanpak van de 
schuldenproblematiek van 
ontwikkelingslanden via nationale en 
internationale maatregelen om de schuld op 
de lange termijn duurzaam te maken 

 

Officiële ontwikkelingshulp (Official Development Aid, ODA) 
33. De netto-ODA als percentage van het BNI van de DAC-

donors [doelstellingen van 0,7% in totaal en 0,15% voor 
MOL’s] 

34. Het bilateraal ODA-aandeel sectoraal opgesplitst, bestemd 
voor fundamentele sociale voorzieningen (basisonderwijs, 
eerstelijnsgezondheidszorg, voeding, veilig water en 
riolering) 

35. Het bilateraal ODA-deel van de DAC-donoren dat is 
losgekoppeld 

36. Het ODA-deel (% van BNI) bestemd voor 
milieubescherming in kleine insulaire ontwikkelingsstaten 

37. Het ODA-deel (% van BNI) bestemd voor de vervoersector 
in ingesloten landen 

 
Markttoegang 
38. Het importaandeel van ontwikkelde landen (naar waarde en 

met uitzondering van wapens) afkomstig van 
ontwikkelingslanden 

39. De gemiddelde niveaus van douanetarieven toegepast door 
ontwikkelde landen op de landbouw-, textielproducten en 
kleding afkomstig van ontwikkelingslanden  

40. Schatting van de subsidies voor de agrarische sector in 
OESO-landen in % van BNI 

41. Het ODA-deel voor het opbouwen van handelscapaciteit 
 
Duurzaamheid van de schuld 
42. Aantal landen dat het beslissingspunt en het voltooiingspunt 

punt  van het HIPC-initiatief heeft bereikt 
43. Het ODA-deel in de vorm van schuldverlichting (HIPC) 
44. De schuldendienst als percentage van de export van 

goederen en diensten 

Doelstelling 16 In samenwerking met ontwikkelingslanden, 
strategieën op punt stellen en uitvoeren die 
jongeren toelaten fatsoenlijke en nuttige 
arbeid te vinden 

45. Het  werkloosheidscijfer van personen tussen de 15-24 jaar 

Doelstelling 17. In samenwerking met farmaceutische 
bedrijven toegang verlenen tot betaalbare en 
essentiële geneesmiddelen in 
ontwikkelingslanden 

46. Het bevolkingsdeel met duurzame toegang tot betaalbare 
en essentiële geneesmiddelen 

Doelstelling 18. In samenwerking met de particuliere sector 
beschikbaar stellen van de voordelen van 
nieuwe technologieën, met name informatie- 
en communicatietechnologie 

47. Het aantal telefoonlijnen en draagbare telefoons  per 100 
mensen 

48. Het aantal PC in gebruik en internet-gebruikers per 100 
mensen 
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Strategienota 
ZUID-AFRIKA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tshwane, juli 2002 



1. Beschrijving van het land 
 
1.1 Historisch perspectief 
 
De huidige situatie van Zuid-Afrika kan pas begrepen worden binnen het historische 
perspectief van de apartheid. 
Zuid-Afrika is een van de enige landen in Afrika waar de kolonisten een eigen bestaan 
opbouwden, met de bedoeling te blijven. Deze tendens werd nog versterkt bij de 
ontdekking van ertsen en mineralen. In het begin van de 19de eeuw werd de eerste 
industrie gevestigd.  
Bij de ondertekening van de vrede tussen Britten en Afrikaners na de Boerenoorlogen, 
werd een begin gemaakt om van een ongeregelde verovering van het land over te gaan tot 
een op wetten gebaseerd systeem om de meerderheid van de bevolking, de Afrikanen2,  
uit te sluiten van duurzame ontwikkeling. De Afrikaanse gemeenschap werd het verboden 
om volwaardig deel te nemen aan het economisch leven. Sinds 1913 (Group Areas Act) 
was het hen verboden grond te bezitten in sommige gebieden.  
De Nationale Partij richtte vanaf 1948 het land in ten voordele van de Afrikaners3. De 
apartheidswetten van 1948 bepaalden dat de zwarten enkel in de "blanke" gebieden 
mochten verblijven om aan de noden van de blanken te voldoen. Hun permanente 
woonplaats zou in de vaak onvruchtbare homelands zijn. Zwarte Zuid-Afrikanen werd het 
verboden om een bedrijf te voeren buiten de homelands. Binnen de homelands werden 
individuele eigendomsrechten afgeschaft en overgedragen aan chiefs. De Afrikanen 
hoorden immers, volgens de apartheidsideologie, in stamverband te leven. Parastatalen 
werden gecreëerd om tewerkstelling en diensten te leveren voor de Afrikaans sprekende 
blanken (telefoon, televisie, elektriciteit,...).  
Na jarenlange strijd werd het apartheidssysteem onhoudbaar. In de analyse wordt 
aangegeven hoe de apartheid nog altijd weegt op de economie, de landbouw, de 
ambtenarij, het onderwijs, de gezondheidszorg en de justitie.  
Sinds de eerste nationale democratische verkiezingen in 1994 werden er grote stappen 
gezet om tot democratisering van de samenleving te komen. Een onrechtvaardig systeem 
dat in die mate geïnstitutionaliseerd was als de apartheid, wordt echter niet op enkele 
jaren omgevormd. 
 
De menselijke kost van apartheid 
Sinds de Group Areas Act werden zwarte gemeenschappen of eigenaars uit hun huis gezet 
en overgebracht naar onvruchtbare homelands. Door het gebrek aan voorzieningen 
stierven, de eerste jaren na de gedwongen verhuizing van de redundant people, duizenden 
kinderen van ondervoeding, diarree. Zo zouden er in 1967 alleen meer dan 100.000 
kinderen gestorven zijn als gevolg van de massale deportaties naar de homelands. 
De Afrikanen genoten minderwaardig bantoeonderwijs, terwijl van de blanken verwacht 
werd dat zij voortgezet onderwijs volgden. De boycot van de minderwaardige scholen in 
                                                 
2 Terminologie: tijdens de apartheid werd de bevolking ingedeeld naar afkomst en kleur. De 
oorspronkelijke Afrikanen werden als "zwart" bestempeld. De mensen van het Indisch subcontinent werden 
als "Indiër" gecatalogeerd en de "blanken". Naargelang de tint van de huid waren er ook verschillende 
soorten "kleurlingen" tussen zwart en blank. De mate van discriminatie hing af van de tint van de huid en de 
krulling van het haar. 
Deze raciaal bepaalde terminologie wordt in internationale publicaties meestal vermeden. USAID spreekt 
van "historically disadvantaged populations", wat ook de kleurlingen, homofielen en gehandicapten omvat. 
De Wereldbank gebruikt "Africans", wat verward kan worden met "Afrikaners", de Afrikaanssprekende 
blanken. De Nederlanders omzeilen het begrip volledig. In dit document wordt de terminologie uit het 
rapport van de Truth and Reconciliation Commission overgenomen:  zwarte Zuid-Afrikanen worden 
Afrikanen genoemd. Naar kleurlingen, Indiërs, Aziaten en blanken, wordt met deze woorden verwezen. 
3 De blanken die Afrikaans spreken noemen zichzelf Afrikaners. Afrikaans is een met Nederlands verwante 
taal. Afrikaners waren oorspronkelijk vooral in de landbouw actief. 
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de strijd tegen de apartheid leidde tot het teloorgaan van de culture of learning. De 
jongeren bleven gewoon thuis omdat het onderwijs toch niet goed was. Het respect voor 
studie en leraren ging verloren. 
Het gezondheidssysteem werd opgezet om de blanken van topgeneeskunde te voorzien. In 
de homelands, waar het grootste deel van de bevolking moest leven, was er onvoldoende 
basisgezondheidszorg. 
 
De economische kost van apartheid 
De formele economie werd gestimuleerd om weinig (Afrikaanse) ongeschoolde arbeid 
nodig te hebben. Daardoor is de blanke economie zeer kapitaalsintensief in vergelijking 
met landen met een vergelijkbare ontwikkeling. De tewerkstelling van laaggeschoolden in 
de formele economie is relatief laag. 
De volledige tewerkstelling voor Afrikaners in de parastatalen leidde tot inefficiënte 
diensten en een overgedimensioneerde infrastructuur in de blanke gebieden. 
Kapitaaluitvoer was verboden. De conglomeraten investeerden in allerhande activiteiten 
zonder nog rekening te houden met de rentabiliteit. De semi-monopolies beheersen 
daarom nu nog de economie. De internationale sancties versterkten deze tendens door het 
isolement te vergroten. 
Het onderwijssysteem voor blanken beoogt universitaire diploma’s. Het onderwijs voor 
zwarte Zuid-Afrikanen was van bedroevende kwaliteit. Nog altijd bestaat er weinig 
technische vorming, on the job training van arbeiders of vakschool. Nochtans is het juist 
deze vorming die het meest bijdraagt tot economische groei. 
Apartheid betekende ook dat zwarte Zuid-Afrikanen niet mochten wonen in de gebieden 
waar er werk was. Dit leidde tot voortdurende inefficiëntie bij het gebruik van de 
ongeschoolde arbeid. Het transport op zich kostte onevenredig veel tegenover de waarde 
van de ongeschoolde arbeid. Daarenboven waren de arbeiders moe door het reizen en 
door de erbarmelijke woonomstandigheden. Het gebrek aan georganiseerde 
marktactiviteiten in de zwarte gebieden bemoeilijkte de opkomst van KMMO's (Kleine, 
Middelgrote en Micro-ondernemingen). Door de sancties (boycot en embargo) en door 
het streven naar importsubstitutie verkreeg men een gedeeltelijk geïndustrialiseerde 
samenleving die op zeer weinig terreinen internationaal competitief is. 
 
Beschrijving van het land 
De erfenis van de apartheid is echter niet meer het belangrijkste thema voor het land. 
Intussen is het tien jaar geleden dat de formele apartheid werd afgeschaft. In nog eens tien 
jaar zal een meerderheid van de bevolking nooit bewust apartheid ervaren hebben. De 
meeste politici zijn echter zodanig gevormd in de strijd, dat het voor hen soms moeilijk is 
om de andere thema’s het nodige belang te geven.  
Deze problemen zijn overrompelend: de HIV/AIDS-ramp, de moeilijkheid om diensten te 
leveren aan de bevolking, het uitblijven van belangrijke economische groei, het uitblijven 
van een ernstige herverdeling van de rijkdom, criminaliteit, het aanhoudende racisme.  
De hervormingen die vereist waren bij het opheffen van de apartheid zijn diepgaand. In 
de economie bestaan er ontwrichtingen waardoor kapitaal en middelen niet optimaal 
aangewend worden. De administratie was gericht op het leveren van diensten en 
tewerkstelling aan de blanke minderheid. Het gerechtelijk apparaat en de politie dienden 
voor de repressie van de meerderheid. Ook de andere sectoren zoals het onderwijs en de 
gezondheidszorg moeten volledig herdacht en hervormd worden. Niettegenstaande deze 
hervormingen blijken de geleverde diensten benedenmaats. Het blijkt immers moeilijk om 
grondige hervormingen door te voeren en tegelijk kwaliteitsstandaarden te respecteren. 
Nieuwe herstructureringen pogen de efficiëntie te verbeteren, maar dragen soms bij tot de 
chaos.  
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1.2 De recente politieke evolutie 
 
Na de strijd tegen de apartheid, bij de vrijlating van Nelson Mandela en het legaliseren 
van het African National Congres (ANC) in 1990, kwamen de jaren van democratische 
hervormingen die culmineerden in de eerste democratische verkiezingen van 1994. De 
periode tot eind 1997 kan geschetst worden als die van 'Waarheid en Verzoening', 
belichaamd door de Truth and Reconciliation Commission onder leiding van 
aartsbisschop Desmond Tutu. Tekenend voor deze periode was ook de charismatische 
president Nelson Mandela zelf.  
Opvallend is dat de Afrikaners zich in het algemeen niet echt schuldig voelen over de 
apartheid4. De aandacht gaat meer uit naar de misdaden die in de vuile oorlog werden 
begaan, en daarin kwam het geweld van beide kanten. De periode van waarheid en 
verzoening werd door dezelfde Mandela afgesloten op het partijcongres van het ANC te 
Mafikeng5 tijdens zijn afscheidstoespraak. Het beleid van het ANC werd gepositioneerd 
en men zette zich af tegen de vooral blanke parlementaire oppositie. De partijen werken 
niet meer in consensus in een regering van Nationale Eenheid, maar spelen het spel van 
de regering en de oppositie. Daardoor gaat men naar een politieke cultuur van 
tegengesteld debat.  
De oppositie herpositioneert zich. De oude apartheidspartij (NP) ging op in de 
Democratische Partij (DP) om de Democratische Alliantie (DA) te vormen. Hun leider, de 
flamboyante Tony Leon voert een  totale oppositie “à la Westminster”. Dit leidde dan 
weer tot spanningen binnen de partij, waardoor de NP terug afscheurde en een verbond 
wenste aan te gaan met het ANC. Momenteel verenigt deze partij bijna alle blanken en 
wint hier en daar aanhang in sommige zwarte wijken. De Zulupartij Inkatha is onderdeel 
van de regering. Daardoor blijft de stem van de lokale leiders gehoord. Zij legt zich 
vooral toe op het bestuur in Kwazulu Natal en is momenteel nationaal geen echt 
belangrijke speler.  
Sinds het aantreden van president Mbeki (juni 1999) wordt men brutaal wakker uit de 
droom van de Rainbow Nation: de macht is in de handen van de zwarte ANC-
meerderheid. De rechten van de minderheden worden gerespecteerd, maar de 
minderheden worden niet meer automatisch bij het beleid betrokken.  
De regering, die onder Mandela de schijn gaf van alle groepen bij het beleid te willen 
betrekken, blijkt feilbaar, en de intellectuelen ruimen plaats voor de partijmensen. Het 
ANC raakt verstrikt in de keuze tussen de loyauteit met strijdmakkers en van corruptie 
beschuldigde partijleden en de verklaarde principes van goed bestuur. Tevens werd de 
geloofwaardigheid van president Mbeki door zijn uitspraken over AIDS in het gedrang 
gebracht. Het standpunt van de Zuid-Afrikaanse overheid inzake AIDS werd echter 
bijgesteld. Het leiderschap van president Mbeki in de strijd op de internationale fora voor 
de derde wereld is echter onbetwistbaar. Het vroegere NAI (New African Initiative, nu 
omgedoopt tot NEPAD), van de Zuid-Afrikaanse president is hiervan een onmiskenbaar 
bewijs. 
 
1.3 Politieke context 
 
Bij de bespreking van de politieke situatie worden enkel de structurele kenmerken 
gegeven. De recente politieke evolutie wordt in bijlage gegeven. Bij de bespreking van de 
verschillende sectoren wordt het betrokken beleid besproken. 
1.3.1. Bestuurlijke organisatie: hoofdlijnen van het beleid 
 

                                                 
4 Zo zouden er in 1967 alleen meer dan 100.000 kinderen gestorven zijn als gevolg van de massale 
deportaties naar de homelands. 
5 december 1997 
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Decentralisatie of centralisatie 
De Nationale Regering is in regel verantwoordelijk voor het algemeen beleid, de normen 
en regulering. Zij is verantwoording verschuldigd aan een wetgevende macht die uit 2 
kamers bestaat: de National Assembly en de National Council of Provinces.  
De 9 provincies hebben een eigen regering en een verkozen kamer. Daarnaast is er nog 
een verkozen lokale (gemeentelijke) overheid die eveneens ruime bevoegdheden heeft. In 
principe zou de nationale overheid de algemene principes van het beleid uitzetten, terwijl 
de lokale overheden in hun eigen beleid deze principes uitwerken en uitvoeren. In de 
praktijk kunnen de lokale overheden op veel domeinen hun eigen beleid uitstippelen en 
invullen. De bevoegdheden van de gemeenten werden geregeld in de Municipal Systems 
Act, 2000 (Act 32 of 2000). De gemeenten kunnen taken opgelegd krijgen door de 
nationale overheid, de provinciale overheid, of door de gemeenteraad. Daarbij hebben zij 
“the right to do anything reasonable necessary for, or incidental to, the effective 
performance of its functions” (het recht alles te doen wat redelijkerwijze nodig of nuttig is 
voor de efficiënte werking van hun functies).  
Deze verregaande decentralisatie leidt tot een spanningsveld tussen de verschillende 
machtsniveaus. Het nationaal niveau, erfgenaam van de gecentraliseerde staat, heeft in de 
meeste sectoren een hoogstaande expertise verworven. Rijkere provincies blijken beter 
gewapend om hun autonomie uit te voeren dan de armere provincies, terwijl sommige 
gemeenten bijna iedere capaciteit missen. Terwijl decentralisatie theoretisch het beleid 
dichter bij de mensen kan brengen, moet dit op het terrein nog waargemaakt worden in de 
rurale, achtergebleven gebieden. Wanneer men verscheidene politieke meerderheden 
heeft op de verschillende niveaus, kan dit de spanning vergroten.  
De traditionele leiders vormen een symbolische macht en zijn in de Council of 
Traditional Leaders vertegenwoordigd. Zij hebben het gevoel buitenspel te staan binnen 
de democratisch verkozen structuren.  
De indruk bestaat dat de Nationale Overheid goede "witboeken" schrijft met 
beleidsplannen, die tot stand komen na overleg met alle belanghebbenden, maar dat de 
provincie en de lokale overheden de structuren nog moeten creëren om dit beleid uit te 
voeren. Bij een afwijkende politieke meerderheid in een lokaal bestuur ontbreekt soms de 
wil om een nationaal beleid uit te voeren.  
Sinds de lokale verkiezingen eind 2000, wordt een verdere decentralisatie naar de 
districten en gemeenten, uitgevoerd. Hierbij zouden vooral de Provincies, en veel minder 
de nationale overheid aan belang inboeten.  
De snelheid waarmee de hervormingen op papier worden doorgevoerd is onvoorstelbaar, 
maar de resultaten ervan zijn niet snel op het terrein zichtbaar. Hervormen lijkt soms in 
plaats van goed bestuur te komen. Deze herstructureringen vragen tijd, maar het ongeduld 
om snel resultaten te zien is groot. Institutionele rust is dringend gewenst. 
 
De grondwet in traditioneel Afrika 
De grondwet bevat de conclusies van de belangrijkste internationale verdragen over 
mensenrechten, vrouwenrechten, kinderrechten, enz. De wettelijke basis voor een zeer 
democratisch beleid is aanwezig. De grondwet botst echter met het traditioneel 
gewoonterecht dat in de arme rurale gebieden geldt en waarin vrouwen geen recht hebben 
om grond te bezitten. Ook botst ze met de nog bestaande wetten uit de apartheidsperiode 
die uitgesproken conservatief zijn.  
 
Affirmatieve actie en de hervorming van de administratie 
De administratie was opgezet om blanke gebieden van diensten te voorzien en blanken 
werk te verschaffen. De budgettaire ruimte is te beperkt om hetzelfde niveau van diensten 
over het hele land te voorzien. Men moet het doen met evenveel ambtenaren als voordien. 
De ambtenarij moet meer de samenstelling van de bevolking weerspiegelen. Daarom 
wordt de voorkeur gegeven aan zwarten bij aanwerving en bevordering.  
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Daarnaast is er de employment equity bill, een wet die grote bedrijven verplicht een beleid 
te voeren om tot een evenredige vertegenwoordiging van de verschillende groepen in de 
samenleving te komen. 
De blanken voelen een grote daling van de tewerkstelling door de affirmatieve actie en 
een daling in de dienstverlening. Jonge blanken hebben minder kansen in de administratie 
en weinig kansen in de privé-sector. Er is veel emigratie.  
De vrijgekomen plaatsen zijn echter voor de kleine groep geschoolden die hoge salarissen 
kunnen opeisen, hoger dan de blanken in vergelijkbare posities. De ongeschoolde massa 
komt er weinig aan te pas. De dienstverlening in de townships kent een lichte verbetering, 
in de rurale gebieden merkt men bijna geen verschil. 
De politiek van affirmatieve actie verwekt ergernis bij de blanken en de gepromoveerde 
Afrikanen hebben niet altijd de vereiste capaciteiten. Wat normaal is, gezien de slechte 
kwaliteit van hun onderwijs. Corruptieschandalen zijn dagelijkse kost, maar worden ook 
aangeklaagd en er vallen ontslagen, soms tot op het hoogste niveau. De verleende 
diensten zijn nu over het hele grondgebied verspreid.  
 
Elf talen6 
Zuid-Afrika heeft, volgens de constitutie, 11 officiële talen. In officiële documenten 
moeten minstens 2 officiële talen gebruikt worden. In de praktijk is de communicatietaal 
tussen mensen met een verschillende moedertaal het Engels. In stedelijke milieus blijken 
de ouders massaal voor eentalig Engels onderwijs te kiezen. 
 
1.3.2. Buitenlands beleid: de rol van Zuid-Afrika in de regio 
 
Internationaal wordt Zuid-Afrika erkend als een regionale grootmacht met zowel moreel 
als economisch gewicht in de regio. Zuid-Afrika staat immers model voor de relatief 
vreedzame overgang naar een meerpartijendemocratie. Daarenboven werpt Zuid-Afrika 
zich op als de woordvoerder van de armen op de internationale fora zoals de 
Wereldhandelsorganisatie, de Verenigde Naties, de Vereniging van Niet Gebonden 
Landen en Davos.  
Het palmares van Zuid-Afrika in de regio is indrukwekkend, wanneer men er rekening 
mee houdt dat het land slechts vanaf 1994 op het wereldtoneel meespeelt. In de 
verschillende regionale en mondiale fora speelt het land een vooraanstaande rol. 
De doelstellingen van de SADC (Southern African Development Community), waarvan 
Zuid-Afrika lid is, zijn:  
 de promotie van een duurzame en evenwichtige economische groei en een socio-

economische ontwikkeling die de armoede in de regio vermindert, 
 de promotie van gemeenschappelijke politieke waarden en systemen en 

gemeenschappelijke waarden die via democratische, wettelijke en effectieve 
instellingen zullen uitgedragen worden, 

 de consolidatie en het instandhouden van democratische principes, vrede en 
veiligheid, 

 de versterking van banden tussen de verschillende bevolkingsgroepen in de regio, 
 de mobilisatie van regionale en internationale financieringen (privé en ODA) voor de 

ontwikkeling van de regio.  
In verband met de doelstellingen van de SADC, streeft de Zuid-Afrikaanse overheid naar 
een zo hoog mogelijke graad van economische integratie, samenwerking en gezamenlijke 

                                                 
6 Taalgebruik in cijfers (1994): Zoeloe: 22%; Xhosa: 18 %; Afrikaans; 15,0 %; Noord- Sotho: 9,9 %; 
Engels: 9,5 %; Tswana: 9,1 %; Zuid-Sotho: 6,83 %; Tsonga: 4,7%; Swazi: 2,3 %; Ndebele: 0,8 %; Venda: 
0,4 %. 
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regionale planning, rekening houdend met de sociaal-economische en politieke realiteit. 
Deze Zuid-Afrikaanse inbreng is van groot belang voor het integratieproces. De inbreng 
moet vooral de capaciteitsopbouw ten goede komen. Tevens moet Zuid-Afrika er voor 
zorgen dat haar dominante positie het regionale integratieproces niet doet ontsporen.  
 
Het New Partnership for African Development (NEPAD) werd geïnitieerd door president 
Mbeki en wil een holistisch actieplan voor de ontwikkeling van Afrika zijn. Het is een 
plan van en door Afrikanen. Ook in de Afrikaanse Unie speelt het land een 
voortrekkersrol. 
Zuid-Afrika is ook een pleitbezorger voor de Derde Wereld in de 
Wereldhandelsorganisatie.  
Daarnaast levert Zuid-Afrika troepen voor vredesmachten in Lesotho, Burundi en DRC. 
De internationale voortrekkersrol bestaat niet enkel op het economisch en politiek vlak, 
ook het maatschappelijk middenveld en de universiteiten richten zich meer en meer op de 
buitenwereld: zuidelijk en centraal Afrika.  
De Zuid-Afrikaanse ervaring om tot een machtsdeling te komen en onmiddellijk de 
aandacht te concentreren op de wederopbouw in plaats van op wraak, wordt als voorbeeld 
gesteld voor andere landen.  
Het belang van Zuid-Afrika wordt goed geïllustreerd bij een omgekeerde vraagstelling: 
wat zal de invloed van Zuid-Afrika zijn indien de economie implodeert en de democratie 
verdwijnt? Voor de rest van Afrika is het van uitzonderlijk belang dat Zuid-Afrika een 
economisch en politiek succes wordt. Dit is ook een van de belangrijkste redenen voor de 
Belgische steun aan dit gemiddeld niet zo arme land. 
 
1.4 De sociale en menselijke situatie: een duale maatschappij 
 
1.4.1. Inleiding 
 
Zuid-Afrika is na Brazilië en Guatemala het meest ongelijke land ter wereld7, 
niettegenstaande een begin van herverdeling werd ingezet. Het gemiddelde inkomen is 
relatief hoog, maar de sociale indicatoren voor de rurale armen verschillen weinig van die 
van andere Sub-Saharalanden.  

Geselecteerde sociale indicatoren8 
 

Indicator 1980 1990 1999 
Life expectancy at 

birth9 
58,8 62,8 57,0 

Idem, white 70,4 73,1 65,5 
Idem, black 56,2 60,3 55,5 

Infant mortality 5110 43 45 
Idem, Western Cape   8,4 
  Idem, Eastern Cape   61,2 

Idem White 11 9 11 
Idem Black 61 51 47 

De invloed van HIV/AIDS-TB weegt zwaar op de menselijke ontwikkeling, in al zijn 
aspecten. Een verslechtering van de indicatoren werd dan ook verwacht. 
                                                 
7 World Development Report 2000, World Bank: de Gini-index, een maat van ongelijkheid, van Brazilië 
bedraagt 60,0, voor Guatemala 59,6 en voor Zuid-Afrika 59,3; Thailand daarentegen haalt 41,4; Indonesië 
36,5 en België 25,0. 
8 Andere indicatoren zullen besproken worden bij het specifieke beleidsonderdeel. 
9 Levensverwachting bij de geboorte: België:77,9; Tanzania:51,1; Kindersterfte: België:6; Tanzania:90 
10 1984 
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1.4.2. Wie zijn de armen en waar leven zij11 ? 
 
Armoede in Zuid-Afrika is raciaal bepaald. Bijna 95 % van de armen12 is Afrikaans, 5 % 
is kleurling en 1 % is blank of Indisch. Achtendertig percent van de zwarte Zuid-
Afrikanen en 4 % van de blanken is werkloos. Nochtans is de ongelijkheid binnen de 
zwarte gemeenschap bijna even groot: de Gini-index tussen zwarte gezinnen bedraagt 
0,54. Een volledig zwart Zuid-Afrika zou daarmee nog altijd bij de 10 meest ongelijke 
landen ter wereld behoren. 
De Human Development Index van de aparte groepen in vergelijking tot andere landen 
geeft een goede aanduiding van de dualiteit in de maatschappij.  
De Human Development Index van de aparte groepen in Zuid-Afrika in vergelijking tot 
andere landen. 

HDI Province Race Selected 
countries13 

HDI 
Rank 

High  Human Development   
0,909   Hong Kong 25 
0,901  Whites   
0,838   Thailand 59 
0,836  Indians   
0,833   Mauritius 61 
0,826 Western Cape    
0,818 Gauteng    
0,809   Brazil 62 
Medium  Human Development   
0,698 Northern Cape    
0,695   Kazakhstan 93 
0,694 Mpumalanga    
0,663  colored   
0,657 Free State    
0,656   Albania 105 
0,602 KwaZulu Natal    
0,593   Bolivia 116 
0,547   Nicaragua 126 
0,543 North West    
0,507 Eastern Cape  Zimbabwe 130 
Low  human  Development   
0,500  Africans   
0,481   Myanmar 131 
0,470 Northern 

Province 
   

0,465   Lao People 's 
dem. rep 

136 

     
Evolutie 1980 1990 1999  
Zuid-
Afrika 

0,661 0,712 0,702  

 

                                                 
11 De meeste cijfers werden gehaald uit: Poverty and inequality in South Africa, Final Report, Editor: Julian 
May, Office of the Executive Deputy President, 1998.  
12 In deze analyse worden de armste 40 % van de huishoudens als "arm" geklasseerd; dit kwam overeen met 
een inkomen van 301 rand/maand/volwassene. Rand = + 7,5 BEF op het moment van de studie. (1997) 
13 UNDP, 1999, website: http://www.undp.org/hdro/98hdi.htm, value 1995 
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De armen wonen op het platteland. Terwijl ongeveer de helft van de bevolking in de 
steden woont, woont 72 % van de armen op het platteland, vooral in de vroegere 
homelands. Daarenboven is de armoede op het platteland meestal dieper: de rurale armen 
behoren tot de armste groep.  
De armen zijn geconcentreerd in de rurale provincies. De meeste armen leven in de 
Oostkaap, Vrijstaat, Noordprovincie, Mpumalanga en Kwazulu Natal14. Armoede is ook 
het diepst in de Oostkaap, Vrijstaat en Noordprovincie. 
In 35 % van de huishoudens staat een vrouw aan het hoofd. 60 % van deze gezinnen zijn 
arm, terwijl de huishoudens met een man aan het hoofd slechts in 31 % van de gevallen 
arm zijn. De armoede is direct verbonden met de tewerkstelling. Bij de armen heerst er 
een werkloosheidsgraad van 55 %; terwijl de werkloosheid bij de niet-armen op 14 % zou 
liggen. Het verband tussen scholing en tewerkstelling is complex. Blijkbaar is het vooral 
de voortgezette scholing die een uitweg uit de armoede geeft. Basisonderwijs of zelfs 
secundair onderwijs alleen wordt door vele armen dan ook als verloren tijd beschouwd. 
Dit houdt rechtstreeks verband met het schoolsysteem.  
De armen zijn ook onevenredig vaak het slachtoffer van misdaden. In 1995 waren 95 % 
van de gerapporteerde verkrachtingen bij zwarte vrouwen. De helft van de "zeer armen" 
beschouwen misdaad met gebruik van geweld als het belangrijkste delict waarvan zij het 
slachtoffer zijn, gevolgd door kindermishandeling en verkrachting. 
 
1.4.3. Conclusie 
 
De armoede in Zuid-Afrika is zowel ruimtelijk als raciaal geconcentreerd. De arme 
groepen in de samenleving hebben een ontwikkeling die op het niveau ligt van de landen 
met een lage ontwikkeling, terwijl een stedelijke elite een welvaartsniveau heeft  bereikt 
dat vergelijkbaar is met de rijke landen. Dit maakt het bestrijden van de duale 
samenleving tot een centrale doelstelling van de samenwerking met Zuid-Afrika. De 
bestrijding van de duale maatschappij maakt dat de acties van de samenwerking gericht 
moeten zijn op de armen. 
 
1.5 Economische en financiële situatie 
 
1.5.1. De economie 
 
Algemeen 
De erfenis van de apartheid is een duale economie.  
Enerzijds was er een bloeiende eerste-wereldeconomie, gevoed door de inkomsten uit 
rijke mijnopbrengsten: goud, diamant, platina, steenkool. Kapitaalexport was niet 
toegestaan, en dus werd er overvloedig geïnvesteerd, alhoewel niet altijd winstgevend. 
Ook de infrastructuur van het blanke Zuid-Afrika werd zeer goed uitgebouwd. De 
landbouw werd zwaar gesubsidieerd. De staat kon uitstekend onderwijs en volledige 
tewerkstelling garanderen aan de blanken.  
Anderzijds was de economie van de zwarte Afrikanen volledig ondergeschikt aan de 
noden van de blanke economie. Geen eigen bedrijven, wel tewerkstelling op de grote 
boerderijen of in de mijnen.  
Met de dalende goudprijs op het einde van de apartheid kwam de economie in recessie 
terecht en steeg de overheidsschuld en het tekort op de begroting. Een grondige 
herstructurering was noodzakelijk.  
Deze taak werd aangevat door de democratische regering vanaf 1994. Men slaagde erin 
de economie uit de recessie te halen en de overheidsfinanciën te saneren. Door de 

                                                 
14 Cijfers: Oostkaap (70 % van de bevolking is arm), Vrijstaat (63 %),  Noordwest (62 %) en 
Noordprovincie (59 %), Mpumalanga (57,3 %), Noordkaap (54,9 %) en Kwazulu Natal (51,9 %).  
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gezonde overheidsfinanciën en een monetair beleid van prijsstabilisatie, werd de inflatie 
beperkt.  
De groei blijft echter ver beneden de verwachte 6 percent die men van een “goed 
economisch beleid” verwachtte. Ook kende men verschillende devaluaties van de munt.  
Twijfel van de internationale investeerders over de toekomst van het land en de regio, 
gecombineerd met een tekort aan scholing van de grote meerderheid van de bevolking en 
de omvang van de HIV/AIDS-crisis, worden hiervoor verantwoordelijk gesteld.  
 

Overzicht 
Indicator15 1990 1999 2000 
Real GDP/capita (Rand) 14806 14013 14162 
Real GDP/capita 16(US$)  2880(1998)  
GDP/capita (PPP)  6990(1998)  
Growth % GDP -2.4 1.9 1.3 
Current account deficit 
(rand) 

 3.4 mia R 3.1 mia R 

Inflation  5.2 5.3 
Fiscal deficit/GDP before 
Grants 

7.3% 
(1992-3) 

2.6 % (1999-
2000) 

2.6% 
(2000-1) 

 
Productiviteit 
Door de lage scholing van het grootste deel van de bevolking is de productiviteit van de 
arbeid bedroevend laag.  
De hervormingen naar een internationaal competitieve economie kwamen dan ook hard 
aan. Met grote werkloosheid tot gevolg.  
 
Werkloosheid  
De werkloosheid wordt momenteel geschat tussen 24 % en 30 % van de actieve 
beroepsbevolking. De herstructureringen in de formele industrie om aan de globalisering 
het hoofd te bieden doen de tewerkstelling voortdurend dalen. Vooral op het platteland is 
de situatie schrijnend. De plattelandsvlucht is belangrijk. 
 
RDP en GEAR 
Bij het aantreden van het ANC werd het "Reconstruction and Development Programme", 
RDP opgesteld, een programma voor sociale investeringen ten voordele van de grote 
groep armen. In maart 1996 werd het RPD-programma officieel opgedoekt. Het RPD 
fonds blijft wel verder functioneren om donorgeld te kanaliseren.  
In juni 1996 volgde dan de nieuwe macro-economische strategie: Growth Employment 
And Redistribution", GEAR. De doelstellingen zijn: 
 een competitieve, snelgroeiende economie die voldoende tewerkstelling creëert voor 

alle werkzoekenden; gemikt werd op 6 % groei en 400.000 jobs extra in 2000, 
 een herverdeling van het inkomen en meer mogelijkheden voor de armen, 
 een samenleving waarin gezondheidszorg, opvoeding en andere diensten beschikbaar 

zijn voor iedereen, 
 een milieu waar huizen veilig zijn en werkplaatsen productief. 

Dit wordt beschouwd als een ommezwaai van een eerder dirigistisch discours naar een 
beleid volgens de Washington Consensus. De staat zorgt voor een positief 

                                                 
15 South Africa Survey 2001-2002 
16 World Development Report 2000 
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ondernemingsklimaat en belast voldoende opdat de noodzakelijke herverdeling en sociale 
investeringen kunnen plaats hebben om de groei te kunnen bestendigen. 
Door een groot deel van de achterban van het ANC werd deze politiek van het openstellen 
van de grenzen voor concurrentie en het laten verdwijnen van onrendabele fabrieken niet 
gevolgd. Ook de vakbonden, die deel uitmaken van de ANC-alliantie, hebben het er 
moeilijk mee. 
De groei van de economie en de tewerkstelling is lager dan geprojecteerd. De beloften 
van toenemende werkgelegenheid worden niet waargemaakt, waarschijnlijk omdat de 
nood aan herstructurering van de economie groter is dan voorzien en bovendien door de 
crisis in de goudsector17 negatief wordt beïnvloed. 
Een belangrijk deel van de achterban van het ANC beschouwt GEAR als een mislukking. 
Binnen de grootste vakbond, COSATU, gaan er stemmen op om uit het ANC te stappen. 
De vereniging van Zwarte Ondernemers daarentegen juicht het huidige beleid toe. 
Door het macro-economische beleid volgens de Washington Consensus, bekwam men een 
stabiel economisch klimaat. De economische groei zelf blijft echter té beperkt om een 
echte invloed op de armoede te hebben. De structurele problemen o.a. op het macro-
economisch vlak zijn daarvoor te groot:  
 te lage scholingsgraad van de bevolking; 
 twijfel over de stabiliteit van de regio; 
 te weinig middenstandsontwikkeling; 
 raciale verhoudingen die op korte termijn gecorrigeerd worden, verhogen de kost van 

de arbeid, zonder de instroom van hoger geschoolde zwarten beduidend te 
bevorderen; 

 de HIV/AIDS-ramp verhoogt de kosten voor het bedrijfsleven. 
 
1.6 Goed bestuur 
 
Zuid-Afrika wil een baken zijn van goed bestuur in al zijn aspecten. Nochtans stijgt de 
perceptie van corruptie en zijn er problemen bij de corruptiebestrijding. Het proces van 
beleidsformulering, met openbare consultatie en parlementair debat, zou tot een goed 
beleid moeten leiden. De procedures van budgettering en openbare aanbestedingen zijn 
degelijk en met garanties tegen corruptie. 
In Zuid-Afrika werkt de overheid met een “rollend” overheidsbudget over drie jaar: het 
“Medium Term Budgettary framework”. Ieder jaar dient de regering zijn begroting in 
voor de komende drie jaren. Daarin ziet men dan de budgettaire invloed op de lange 
termijn van de genomen beslissingen. Terwijl dit budget op het macroniveau voldoet aan 
de strengste normen m.b.t. de overheidsfinanciën, blijkt dat de opmaak ervan op lagere 
niveaus in verschillende ministeries niet altijd goed gepland is en soms laattijdig gebeurt.  
De controle van het budget gebeurt in de eerste plaats door het parlement. Het budget 
wordt tevens opgevolgd door een raad waarin de Provincies zetelen. De wetgeving op 
overheidsopdrachten is in detail uitgewerkt en voorziet uitgebreide controle. De 
procedures zijn echter heel omslachtig. De “Auditor General” is een onafhankelijke 
instelling die de audit uitvoert van de bestedingen van de overheid in opdracht van het 
Parlement. De functie is vergelijkbaar met het Belgische Rekenhof. Daarnaast bestaat er 
een zeer actief maatschappelijk middenveld. Verschillende NGO’s volgen de overheid 
van nabij op in verschillende domeinen: budgettering, levering van diensten aan de 
armen, mensenrechten.  

                                                 
17 De opbrengst van de goudmijnen heeft de apartheid gefinancierd. Met de huidige lage goudprijs zijn 
verscheidene mijnen niet meer rendabel. Indien de mijnbouw dezelfde groei had gekend als de rest van de 
economie, zou de groei in 1999 al ongeveer 5 % hebben bedragen, bijna de 6 % zoals beloofd in GEAR.  
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De pers is vrij en durft spreken. Zuid-Afrika heeft de structuren en instellingen om 
corruptie onder controle te houden. Corruptie wordt dan ook meestal voorkomen of op 
verschillende niveaus aangeklaagd en bestraft. Waakzaamheid is echter geboden, omdat 
het gebrek aan actie tegen topmensen aanleiding kan geven tot een laksere houding op 
lagere niveaus. Met betrekking tot de mensenrechten kan gesteld worden dat de 
belangrijkste problemen verband houden met het “recht op veiligheid”. De enorme 
criminaliteit veroorzaakt immers zeer veel slachtoffers.  
 
1.7 Transversale elementen 
 
1.7.1. HIV/AIDS 
 
De AIDS-epidemie in Zuid-Afrika neemt apocalyptische proporties aan. De cijfers over 
het aantal seropositieven contrasteren met het gebrek aan cijfers over de sociale impact.  
 

HIV/AIDS, infecties per provincie bij vrouwen die prenatale zorgen genieten 

Provincie 1990 1995 2000 
Eastern Cape 0,4 6,0 20,2 
Gauteng 0,7 12,0 29,4 
Kwazulu Natal 1,6 18,2 36,2 
Western Cape 0,1 1,7 8,7 
South Africa 0,7 10,4 24,5 

 
Schattingen en projecties van HIV-infecties, HIV-incidentie,  

AIDS doden, levensverwachting 
Organisatie Aantal HIV 

positieven 
% HIV-
positieven 

Doden tot 
nu toe 

Levensverwachting

2000     
Actuarial society of 
South Africa 

5.264.000 12 299.000 56 

 Metropolitan Life 3.962.000 9 352.000 55 
United Nations 4.583.000 11 1.069.000 11 
2010     
Actuarial society of 
South Africa 

7.253.000 15 5.238.000 41 

Metropolitan Life 6.886.000 15 4.107.000 39 
United Nations 7.017.000 17 6.471.000 46 
 
Onlangs heeft de Zuid-Afrikaanse overheid besloten om gratis medicijnen te verschaffen 
om de transmissie van het HIV-virus van moeder op kind tegen te gaan. 
 
1.7.2. Gender 
Het officiële overheidsbeleid, gesteund door de grondwet, is zonder twijfel een van de 
meest positieve voor de emancipatie van de vrouw en andere verdrukte groepen ter 
wereld. Affirmatieve actie en vrouwenrechten worden actief gepromoot.  
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Gelijkheid tussen man en vrouw 
 Male Female 

Life expectancy at Birth 56,2 51,6 
Adult Literacy 86 84 

Net secondary enrollment 33 67 
Estimated earned income 12452 5473 

% seats in parliament 32,1 27,9 
Ministers 62 38 

 
Daartegenover staat de realiteit. In de traditionele samenleving (zwart en blank) komt de 
vrouw op de 2de plaats na de man. Om een bankrekening te openen moet een vrouw nog 
altijd de toestemming hebben van haar man. De eigendomsrechten van vrouwen worden 
in de traditionele rechtspraak nog altijd niet erkend. Het veralgemeend geweld tegenover 
vrouwen, vooral in de armere groepen, is overweldigend. Moord en verkrachting, waarin 
Zuid-Afrika nummer 1 staat, gebeuren vooral binnen de familie of de klasse. 
 
1.7.3. Leefmilieu  
Het landbouw- en industriebeleid van het apartheidsbewind hebben het leefmilieu sterk 
aangetast. Het niveau van koolstofdioxide-emissies per capita in Zuid-Afrika bedraagt 
jaarlijks 7,3 ton. Ter vergelijking: Zwitserland: 6,4; Italië: 7,0; Frankrijk: 6,2; België : 9,8; 
Korea: 5,6; Brazilië: 1,4; Thailand 1,7 (World Development Report 2000, World Bank; 
cijfers van 1996). Hierbij moet in rekening gebracht worden dat in Zuid-Afrika de 
meerderheid van de bevolking weinig of geen fossiele brandstoffen gebruikt. De 
economische politiek subsidieerde rechtstreeks of onrechtstreeks een niet altijd 
doelmatige aanwending van natuurbronnen zoals land, water, energie. De enorme 
landerijen laten geen plaats meer voor natuurlijke elementen in het landschap. De natuur 
wordt binnen de schitterende wildreservaten gehouden. 
Politiek wordt er aandacht besteed aan de duurzaamheid van het beleid. Leefmilieu is 
daarbij een overweging. De voorgestelde maatregelen overstijgen soms de beperkte 
administratieve capaciteiten van de overheid. Er moeten nog grote inspanningen worden 
geleverd om de industrie om te vormen naar een energie-efficiëntere aanpak met minder 
vervuiling. 
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2. Het ontwikkelingsbeleid van Zuid-Afrika 
 
2.1. Ontwikkelingsplannen 
 
Zuid-Afrika neemt zelf haar verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van het beleid 
inzake de sociale sectoren (haar kerntaken) op. De financiering van deze kerntaken komt, 
voor een ontwikkelingsland, met een zeer hoog aandeel in het BNP overeen, namelijk 
30,7 % van het budget 1998/1999. Zuid-Afrika haalt de afspraken van Kopenhagen ruim. 
 

Begroting 
 1999-2000 1999-2000 2001-2 2001-2 2002-3 

(schatting) 
 % Budget % BNP % Budget % BNP % Budget 
Sociale diensten 
waaronder: 

49,8 15,3 46,7 12,3 46,4 

Onderwijs 22,8 7,0 21,6 5,7 21,3 
Gezondheidszorg 12,2 3,8 11,0 3,7 10,8 
Intresten 22,1 6,8 17,8 5,3 16,4 

 
Voor alle belangrijke sectoren werd sinds de eerste democratische verkiezingen een 
nieuw beleid geformuleerd, de zogenaamde Green Papers. Deze worden na een openbaar 
debat omgezet tot White Papers, die door het parlement bekrachtigd worden. In alle 
belangrijke sectoren werden intussen al White Papers goedgekeurd (zie 
http://www.sacs.org.za/level4/white97.htm). De Belgische internationale samenwerking 
kadert in de White Papers van de Zuid-Afrikaanse overheid. 
 
2.2. Sectoren 
 
2.2.1. Gezondheidszorg 
 
Het beleid werd vastgelegd in het White Paper for the transformation of the Health 
system in South Africa. Dit document werd in april 1997 door het parlement besproken.  
Tijdens de apartheidsperiode was de gezondheidszorg duaal georganiseerd: 
hoogtechnologische geneeskunde voor de blanke minderheid, beperkte geneeskundige 
diensten voor de zwarte meerderheid. Het gezondheidssysteem in de rurale gebieden was 
zeer rudimentair. 
De huidige regering oriënteert de middelen weg van de hoogtechnologische geneeskunde 
naar geïntegreerde basisgezondheidszorg, inclusief familieplanning en met aandacht voor 
seksueel overdraagbare aandoeningen. Het ter beschikking stellen van geneeskundige 
diensten voor alle armen is zeer duur en vraagt veel tijd. 
In 1996/1997 besteedde de overheid 13,2 % van het totale budget aan gezondheidszorg, 
dit is 3,9 % van het BNP. In 2002/2003 zou dit teruggebracht worden tot 3,5 % van het 
BNP.  
Om de dualiteit af te bouwen werden bijkomende gezondheidscentra gebouwd en werd er 
een wet gestemd om jonge dokters een verplichte stage in achtergestelde gebieden te laten 
lopen. Het leveren van eerstelijnsgezondheidszorg is een topprioriteit geworden. 
Daarnaast wordt een veralgemeende sociale ziekteverzekering ingevoerd. De uitsluiting 
van weduwen, wezen en chronisch zieken wordt bij wet verboden. De basisstructuur voor 
de gezondheidszorg wordt het gezondheidsdistrict.  
De HIV/AIDS epidemie is een van de belangrijkste problemen voor Zuid-Afrika. In de 
voorbije jaren greep deze epidemie snel om zich heen. In 1990 waren slechts 0,76 % van 
de bevallende vrouwen HIV-positief. In 1998 was dit percentage opgelopen tot 22,8 en de 
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trend is nog steeds stijgend. De TB-epidemie is nauw verbonden met de HIV epidemie. In 
1996 was TB de meest voorkomende gerapporteerde ziekte. Na een periode van 
onduidelijkheden over de HIV/AIDS-epidemie kondigde de overheid dit jaar aan dat de 
bestrijding van de epidemie een topprioriteit was van de Zuid-Afrikaanse overheid. België 
steunt de Zuid-Afrikaanse overheid in haar strijd tegen de epidemie via het 
HIV/AIDS/STI/TB prevention, care and support programme.  
 
2.2.2. Politiediensten en veiligheid 
 
Het beleid moet tegelijk herstructureren om aan de democratische verzuchtingen van de 
bevolking te voldoen, het personeel omscholen om nieuwe methodes te gebruiken die de 
grondwet en de mensenrechten respecteren en de misdaad efficiënter bestrijden. Het 
beleid is vervat in de National Crime Prevention Strategy (1996). 
De politie heeft weinig onderzoekscapaciteit in huis. De opleiding tot detectivewerk is nu 
pas begonnen, o.a. in samenwerking met Scotland Yard. In afwachting is de capaciteit van 
de politieofficieren om een gewoon onderzoek in te stellen nog te beperkt om een effect te 
hebben op de misdaadcijfers. 
De politiediensten waren in de eerste plaats gericht op repressie. Een service delivery 
improvement programme moet ertoe leiden dat de burgers zich door de politie geholpen 
voelen. De zichtbaarheid van de politie in het straatbeeld is hier ook een onderdeel van. 
Er moet een totale ommekeer in mentaliteit en in handeling gebeuren. De Belgische 
Rijkswacht heeft enige jaren terug met financiële steun van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking steun verleend aan het opzetten van het service delivery 
improvement programme van de Zuid-Afrikaanse Politie. Een bijkomende steun is in 
voorbereiding.  
Daarnaast zijn er een veelheid van initiatieven om de samenwerking tussen de burgers, 
ondernemingen, scholen en de politie te bevorderen.  
Een belangrijk element dat verband houdt met de huidige hoge criminaliteit is de cultuur 
van wapenbezit. Een nieuwe wet probeert dit wapenbezit terug te schroeven. Met de 
huidige hoge criminaliteit zijn de burgers niet geneigd hun wapens in te leveren. Nochtans 
gebeuren veel moorden en inbraken precies om een wapen te stelen. 
 
2.2.3. Landbouw en rurale ontwikkeling 
 
De overheid voorziet drie vormen van landhervorming. De restitutie herstelt in de mate 
van het mogelijke de onrechtvaardige inbeslagnames door het vorige regime sinds 1913. 
De herverdeling verdeelt overheidsgrond of tegen marktprijzen gekochte bedrijven. De 
eigendomsrechthervorming werkt voornamelijk in de homelands, waar geen formele 
eigendomsrechten bestaan. Door het geven van formele rechten aan individuen en 
groepen wordt de rechtsonzekerheid opgeheven. Dit maakt de weg vrij voor 
investeringen. De verhouding met de traditionele leiders is hierin een belangrijk element. 
Het kader waarin de nieuwe eigenaars op een productieve manier kunnen werken, moet 
nog worden gecreëerd. De markten zijn enkel gericht op grote hoeveelheden topkwaliteit. 
Momenteel concentreren de inspanningen van het Ministerie van Landzaken zich vooral 
op de juridische aspecten. De huisvesting, landbouwvoorlichting, het startkrediet en de 
basisinfrastructuur behoren daarentegen tot de bevoegdheid van andere departementen. 
Inspanningen worden geleverd om de hervestiging gecoördineerd te laten verlopen. De 
totale landhervorming komt echter traag op gang. 
De economische groei zal ook in de toekomst vooral stedelijk zijn. Zonder een 
evenwichtige ontwikkeling op het platteland zal die rijkdom echter aan de meeste armen 
voorbijgaan. Een doorgedreven landhervorming kan hierin verandering brengen. 
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2.3.4. Civiele maatschappij 
 
Niet-gouvernementele Organisaties 
Voor 1994 werkten enkel de NGO's (Niet-gouvernementele Organisaties) ten dienste van 
de zwarte bevolking. De administratie stond immers ten dienste van de blanke 
minderheid. 
Onmiddellijk na de verkiezingen namen de NGO's verschillende taken van de 
administratie op zich in een geprivilegieerde relatie met de regering. Verschillende 
kopstukken van de NGO's vervullen nu leidende functies in de administratie. 
Met de stijgende buitenlandse donorhulp, nam ook het aantal NGO's toe. In 1996 sprak 
men van 50.000 NGO’s en CBDO’s (Community Based Development Organisations). 
Doordat de grote bilaterale donoren zich nu meer op de overheid richten dan in de periode 
1985-1995, hebben vooral de nationale NGO’s het moeilijk om zich staande te houden. 
Waarschijnlijk is het aantal groepen die op het gemeenschapsniveau (CBDOs) werken 
echter nog gestegen.  
De legitimiteit van de NGO’s is een vraag. Meestal hebben zij geen of weinig leden, en 
leveren zij slechts in beperkte mate diensten aan de armen. Zij verrichten wel belangrijk 
studiewerk en zijn de beste pleitbezorgers voor de armen.  
Vanuit de overheid werd een onafhankelijk agentschap in het leven geroepen om NGO's 
te steunen die ontwikkelingswerk verrichten: het National Development Agency (NDA). 
Deze wordt door de EC, de overheid en de Loterij gefinancierd. Het NDA blijkt echter 
niet echt functioneel te zijn.  
Intussen blijkt een onafhankelijk middenveld meer en meer onmisbaar om de overheid op 
het pad van goed bestuur te houden, voor de armen te spreken en corruptie aan te klagen. 
Hierbij blijken de NGO’s met o.a. de universiteiten en de pers vaak efficiënter dan de 
politieke oppositie.  
 
Sociaal-economische verenigingen 
De vakbonden verenigd in COSATU (een de facto eenheidsvakbond) speelden, 
geïntegreerd in het ANC, een belangrijke rol in de antiapartheidsstrijd. Nu maken ze deel 
uit van de regering, zonder echt op het economische beleid te wegen.  
De werkgeversorganisaties worden gehypothekeerd omdat de economie beheerst wordt 
door enkele conglomeraten. De afwezigheid van een sterke en goed georganiseerde 
middenstand weegt op de economie.  
De werkgevers en werknemers worden bij het beleid betrokken via het overlegorgaan 
NEDLAC (National Economic Development and Labour Council). Daarnaast werd een 
structuur van bemiddeling in disputen gecreëerd. In de strijd tegen AIDS spelen de 
werkgevers meer en meer een prominente rol: de afwezigheid door ziekte of de 
vervanging van stervende werknemers is een zware belasting op het bedrijfsleven.  
 
Kerken 
Een aparte rol bekleden de kerken en de kerkelijke organisaties binnen het 
ontwikkelingsproces. Deze blijken efficiënte tussenpersonen te zijn om basisdiensten te 
leveren en effectief de uiteindelijke doelgroep te bereiken. Vooral de Anglicaanse en de 
Katholieke kerk blijken hierin actief te zijn.  
 
Universiteiten 
De rol van de universiteiten als externe actor bij het ontwikkelingsproces mag niet 
onderschat worden. Vooral de blanke Engelstalige universiteiten18 blijken voortrekkers te 
zijn. De kwaliteit van het geleverde werk staat op hoog niveau. Zij zijn vooral actief in de 
ontwikkelingssamenwerking door middel van door hen gecreëerde NGO’s. De 

                                                 
18 Vermelden we de University of Cape Town en de University of Witwatersrand (Johannesburg) 
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universitaire NGO’s moeten dan ook als een klasse apart beschouwd worden: het zijn 
eerder studiebureaus dan organisaties gebaseerd op een achterban.  
Daarnaast zijn de universiteiten van zeer groot belang voor de vorming in de hele regio. 
De formerly disadvantaged universities, vooral Afrikaanse universiteiten uit de provincie, 
halen een veel lager niveau en hebben een tekort aan middelen om dit niveau te doen 
stijgen met een toenemend aantal leerlingen. De Afrikaneruniversiteiten zoals 
Stellenbosch en de Universiteit van Pretoria profileren zich als kwaliteitsinstellingen en 
trekken meer studenten aan. 
 
2.3. Houding van de lokale regering tegenover buitenlandse hulp: 

responsabilisering en financiële deelname 
 
2.3.1. Algemeen 
 
De Zuid-Afrikaanse regering hecht veel belang aan het ownership van de 
beleidsdocumenten. Tegelijk staat ze open om uit de buitenlandse ervaringen te leren. De 
impact van de donoren is vaak groter door die "verborgen" bijdrage aan 
beleidsdocumenten dan op het eerste gezicht lijkt. Die beleidsdocumenten en wetten zijn 
voorbeelden van good governance zoals het in de documenten van de Wereldbank en de 
OESO beschreven staat. 
Aangezien de Wereldbank geen belangrijk programma heeft met Zuid-Afrika, bestaat er 
geen Poverty Reduction Strategy Paper. In plaats daarvan is het belangrijkste langtermijn 
beleidsdocument het Medium term Expenditure Framework. Dit document wordt jaarlijks 
geactualiseerd.  
 
2.3.2. Budgettaire aspecten 
 
Door de inspanningen om het overheidstekort terug te dringen heeft de Zuid-Afrikaanse 
Overheid zeer weinig ruimte om "veranderingen" te financieren. Daar ligt dan ook de taak 
van de donoren. Rond de verschillende thema's werden "witboeken" uitgewerkt waarin 
het overheidsbeleid wordt gespecificeerd. De bijdrage van de donoren valt buiten dit 
budget en wordt via een apart kanaal, het vernieuwde RPD-programma onder auspiciën 
van financiën, aangewend.  
Anders dan in andere Afrikaanse landen vormt donorhulp maar een klein percentage19 van 
de algemene overheidsbegroting.  
Zuid-Afrika vindt ownership van het beleid zeer belangrijk. Daarom heeft men enkele 
principes ingebouwd voor het gebruik van donorhulp: 
 diensten die men als kerntaak van de overheid beschouwd moeten betaald worden uit 

de eigen middelen van de overheid; 
 donorbijdragen worden niet opgenomen in de Rijksbegroting. Zij komen bovenop de 

bestaande middelen; 
 leningen in harde munt worden in de mate van het mogelijke vermeden. 

De gevolgen voor de donorbijdrage zijn zeer groot.  
 donorbijdragen worden dus enkel gebruikt voor het financieren van 

beleidswijzigingen of investeringen, niet voor lopende kosten. De impact van 
donorbijdragen is hierdoor groter dan hun relatief aandeel laat veronderstellen;  

                                                 
19 De totale begroting (2001-2002)  bedraagt 270,4 miljard rand. De jaarlijkse bijdrage van de EU, de 
grootste donor bedraagt ongeveer 125 miljoen ECU,  ongeveer 0,5 % van het overheidsbudget. In december 
2001 was 10 rand 1 euro waard. 
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 de Zuid-Afrikaanse overheid garandeert dat er geen “fungibiliteit” optreedt: 
donorbijdragen veroorzaken geen vermindering van de eigen bijdrage in de betrokken 
sector. Hierdoor is de lokalisatie van de bijdrage door de donor van zeer groot belang.  

Aangezien de donorbijdragen klein zijn in verhouding tot het eigen totale budget, maar 
toch een belangrijke rol spelen in het tot stand komen van veranderingen, is het 
belangrijk, meer dan in andere landen, om de donorbijdrage te concentreren zodat het 
effect op de doelgroep gemaximaliseerd wordt.  
Een grondige analyse van de buitenlandse hulp werd gemaakt door het Department of the 
National Treasury, in samenwerking met de Europese Commissie. Ze is volledig 
beschikbaar op de website van het departement (www.gov.za).  
 

Een overzicht: de tien belangrijkste donoren 1994-1999 (in 1.000 rand) 
Donor Bedrag 
EU 3.983.387 
USAID 3.579.799 
EIB 3.233.388 
SIDA 1.102.263 
GTZ 830.638 
Japan 789.243 
DFID 718.646 
Denmark 607.228 
Netherlands 560.212 
Norway 412.574 
Belgium 97.060 

In bijlage wordt een overzicht van de donorcoördinatie gegeven. 
 
2.3.3. Budgethulp 
 
Budgethulp is in Zuid-Afrika onmogelijk binnen het kader van de wetten op 
overheidsfinanciën. Daarenboven wenst de partner geen budgethulp. De eigen begroting 
wordt opgemaakt als een rollend kader over drie jaar. Het principe is dat men voor de 
uitvoering van de kerntaken van de overheid zich niet kan onderwerpen aan de 
wispelturigheid van de donoren. Rekening houdend met de verhouding eigen 
begroting/donorhulp, kan Zuid-Afrika zich deze luxe veroorloven.  
Donorbijdragen zijn dus per definitie buiten budget. Daardoor moet er een “apart” budget 
opgemaakt worden voor de donorhulp. Wanneer dit een grotere hoeveelheid betreft 
spreekt men over programmahulp, kleinere bedragen zijn projecthulp.  
Daarbij wordt er wel over gewaakt om de donorhulp te laten verlopen via de kanalen en 
de hiërarchie van de overheid. Er wordt een grote inspanning geleverd om deze 
programma’s te laten aansluiten bij de eigen prioriteiten. Dit betekent in de praktijk dat de 
donorhulp vooral gebruikt wordt om hervormingen, die toch gepland werden, sneller te 
laten verlopen. Om deze inspanningen in donorcoördinatie te laten verlopen, zijn de 
grootste problemen het op elkaar afstemmen van procedures.  
 
2.3.4. Donorcoördinatie 
 
Bij alle belangrijke donoren is donorcoördinatie, gaande van gemeenschappelijke analyse 
tot het samen opzetten en beheren van programma’s, een officiële doelstelling. Ook 
vanuit de Zuid-Afrikaanse overheid wordt deze doelstelling vooropgezet. Nochtans blijkt 
dit in de praktijk moeilijk te zijn.  
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Coördinatie door de departementen 
De kwaliteit van de donorcoördinatie hangt vooral af van de betrokken departementen. 
Daarbij blijkt dat de departementen, of zelfs directies die intern planmatig te werk gaan, 
er meestal ook in slagen een goede donorcoördinatie op te zetten.  
Enkele voorbeelden:  
 Departement Water: het departement heeft een plan om water op zo kort mogelijke 

tijd bij zo veel mogelijk families te brengen. Verschillende donoren onderschrijven dit 
programma, o.a. de Europese Commissie en Ierland. Dit programma heeft een 
duidelijke doelstelling en een afgebakend mandaat. De donorbijdragen zijn dan ook 
zeer hoog (116 miljoen euro over vier programma’s); 

 Departement Volksgezondheid: elk kwartaal wordt er een 
donorcoördinatievergadering georganiseerd waarbij vooral informatie uitgewisseld 
wordt. Het departement stelt de strategieën en programma’s, nieuwe donorinitiatieven 
en zelfs NGO-projecten voor. Daarnaast worden donoren, geïnteresseerd in een 
subsector, actief betrokken bij de formulering van subsectorale strategieën en business 
plans. Door het grote verloop binnen de donorgemeenschap en het feit dat de 
strategieën meerdere jaren overspannen, klaagt de donorgemeenschap dat zij niet 
betrokken wordt bij het beleid. Naast de algemene vergadering is er een 
tweemaandelijkse vergadering voor HIV/AIDS-donoren waarbij UNAIDS nauw 
betrokken wordt;  

 Departement Onderwijs: de nationale donorcoördinatie slaagt er niet in de donoren te 
overtuigen om op nationaal vlak samen te werken waardoor de donoren verkiezen om 
meer en meer te werken met de provincies;  

 Departement Landhervorming: indertijd werd zonder veel succes een 
gemeenschappelijk programma opgezet tussen het departement en de donoren. 
Ondertussen hebben de donoren gekozen voor een projectmatige aanpak met 
goedwerkende onderdelen van het departement. 

 
Onder donoren 
De donoren dragen allemaal donorcoördinatie in het vaandel. In de praktijk blijken slechts 
enkele donoren actief te zijn om naar gemeenschappelijke programma’s te streven, zoals 
DFID en de Europese Commissie. Verschillende kleine landen, zoals België, Zwitserland, 
Zweden en Denemarken, zijn actieve consumenten van deze coördinatie, zonder zelf de 
capaciteit te hebben om een leidende rol te spelen. De moeilijkheid voor België is hoe 
men praktisch tot een gezamenlijk (multi-donor) programma kan komen binnen onze 
procedures.  
De Ontwikkelingsraden van de Europese Unie 
De maandelijkse vergadering van de Ontwikkelingsraden van de Europese Unie is zonder 
twijfel het belangrijkste instrument voor donorcoördinatie. Onder leiding van het 
voorzitterschap bespreekt men: 
 een thema dat van belang is voor de analyse van de noden aan internationale 

samenwerking. B.v.: HIV/AIDS, de capaciteit van de overheid om de beloofde 
diensten te leveren, budgetanalyse; 

 actuele thema’s in de samenwerking met Zuid-Afrika; 
 gestart onder het Zweedse voorzitterschap en ontwikkeld tijdens het Belgische 

voorzitterschap. Toewijzing van de verantwoordelijkheid voor de opvolging van de 
donorcoördinatie per sector aan geïnteresseerde lidstaten; opmaak van een 
analysedocument voor iedere sector; 

 vooruitgang in de samenwerking EG-Zuid-Afrika.  
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Doordat de beslissingmakers van de belangrijkste donoren hierbij samen rond de tafel 
zitten, komt men tot een gemeenschappelijke analyse en beter op elkaar afgestemde 
programma’s.  
Ad hoc samenwerking rond specifieke initiatieven 
Vooral DFID zal bij de identificatie en formulering van zijn sectorprogramma’s 
initiatieven ontplooien om alle donoren erbij te betrekken en, indien mogelijk, om tot een 
gezamenlijk programma te komen. Dit o.a. in sectorale steun voor SADC 
volksgezondheid en landhervorming, sectorale steun aan het middenveld 
Ook de Europese Unie zal hiertoe pogingen ondernemen, maar minder enthousiast. Een 
voorbeeld is hun juridisch project, waar verschillende andere donoren aan deelnamen.  
Sectorcoördinatie  
In sectoren waar een expliciete wil tot coördinatie bestaat van de kant van de donoren, 
maar het departement die rol helemaal niet opneemt, worden er informele groepen 
gevormd waar donoren hun ervaringen uitwisselen.  
Een voorbeeld hiervan is de donorcoördinatie Landhervorming, waar DFID een 
belangrijke rol in speelt. Hierbij worden ook niet EU-lidstaten uitgenodigd.  
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3. Analyse van de Belgische hulp 
 
3.1. De gezamenlijke Belgische hulp 
 

Officiële Belgische Ontwikkelingshulp aan Zuid-Afrika  
(subsidies en leningen in EUR). 

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000EURO

594.944 2.545.866 128.408 297.472 851.019 1.738.973 4.423.211

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 6.693 7.437 56.520 24.046 8.867

DGCI bilatéral indirect / DGIS bilateraal indirect 296.728 387.457 1.212.446 1.070.899 1.463.314 1.514.876 1.631.867

3.064.708 614.527 2.733.027 1.748.889 1.784.834 1.097.673 760.998

Frais admin. donneur / admin. donorkosten 71.146 149.233 101.884 120.476 111.056 69.658 12.227

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

 

Autres sources officielles / Andere off. Bronnen

Min. Finances / Min. Financiën

Aff.Etr. sans DGCI / Buit.Zaken excl. DGIS

DGCI/DGIS multi "core"

DGCI/DGIS multi "earmarked"

DGCI bilatéral direct / DGIS bilateraal direct

Euro 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Evolutie ODA 4.027.526 3.697.083 4.182.458 3.245.173 4.266.743 4.445.226 6.837.170

 
Bron : DGOS – Belgische Ontwikkelingssamenwerking in cijfers 1997-2001 – Juli 2002 
 
3.2. Een strategische aanpak 
 
De samenwerking met Zuid-Afrika wordt gekenmerkt door een strategische aanpak. De 
bilaterale samenwerking met de overheid werkt met samenwerkingsprogramma’s in 
sectoren die beantwoorden aan de ontwikkelingsprioriteiten van België en Zuid-Afrika.  
Die programma’s versterken de overheidsinstellingen zonder parallelle structuren op te 
zetten. Doordat deze samenwerking binnen de prioriteiten en de eigen structuren van de 
partner werkt, bereikt men een duurzaam resultaat.  
Complementair aan de bilaterale samenwerking, ondersteunt België het maatschappelijk 
middenveld. Daarenboven stimuleert men dit middenveld om zich in te zetten voor de 
democratisering en de conflictpreventie in de regio.  
Door regelmatige contacten met de Belgische NGO’s en de uitwisseling van analyses, kan 
men stellen dat de doelstellingen van de directe en de indirecte samenwerking voor Zuid-
Afrika op elkaar aansluiten. 
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3.3. Rechtstreekse bilaterale samenwerking  
 
Tijdens de periode 1995-2001 werden de volgende bilaterale samenwerkingsprojecten 
gefinancierd:  

Project title Budget (million 
€) 

Democratization South African Police 4,06 
Grant for the national department of 
Health 

3,97 

Land restitution Campaign 0,29 
Total 8,32 

 
In 2001 beslisten België en Zuid-Afrika over de financiering van een nieuw 
samenwerkingsprogramma, waarvan de volgende projecten in uitvoering of in 
voorbereiding zijn:  
 

Project title Situation Budget (million €) 
Study fund under implementation 1,0 
HIV/AIDS-TB in preparation 6,2 
Co-operation SAPS in preparation 3,0 
Support Validation Campaign under implementation 1,4 
Total  11,6 

 
Democratisering van de South African Police SAPS 
 
Begeleiding van het hervormingsproces van de South African Police Service in de 
volgende domeinen:  
 Bevolkingsgerichte, efficiënte politiedienst; 
 Zware en internationale misdaad; 
 Handhaving van de openbare orde; 
 Beheer van de politie. 

 
Subsidie voor de National Department of Health 
 
Dit programma omvat 4 luiken:  
 Preventie en controle van seksueel overdraagbare aandoeningen; 
 De verbetering van de koude keten in het uitgebreide vaccinatieprogramma; 
 Versterking van het programma voor tuberculosebestrijding; 
 Opleiding in het beheer van basisgezondheidszorg. 

 
Campagne voor de teruggave van land 
 
De slachtoffers van onteigeningen zonder redelijke compensatie tijdens de apartheid 
hadden het recht hun land terug te eisen, op voorwaarde dat dit vóór eind december 1999 
gebeurde. België financierde de campagne om de mensen over dit recht voor te lichten.  
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3.3.1. Beurzen 
 
In het verleden werden lokale beurzen bij Zuid-Afrikaanse tertiaire instellingen en 
studiebeurzen in België gegeven. In de toekomst zal dit ontwikkelingsinstrument verder 
worden aangeboden.   
 
3.3.2. Rechtstreekse bilaterale samenwerking via Niet-gouvernementele Organisaties  
 
De rechtstreekse steun aan NGO’s, soms op verzoek van de regering, was verscheiden:  
 

Main Projects Budget 
mio € 

CENTRE FOR CONFLICT RESOLUTION (Phase 1, 2 and 3)* 0,5 
CULTURE OF LEARNING AND TEACHING PROGRAMME FOR RURAL REGIONS (phase 1 and 2; 

17+37) * 

1,34 

TRAINING AND SUPPORT FOR EMERGING ENTERPRISES - PILOT PROJECT - TRIPLE TRUST 

ORGANISATION 

0,55 

CONSTITUTIONAL AND HUMAN RIGHTS CAPACITY BUILDING/CENTRE FOR APPLIED LEGAL 

STUDIES – (Phase 1+2;8+28 mio) 

0,89 

CONSTITUTIONAL AND HUMAN RIGHTS CAPACITY BUILDING/LEGAL RESOURCES CENTRE 

(Phase 1 and 2; 8+18)* 

0,64 

CAPACITY BUILDING/COMMUNITY BANKING FOUNDATION 0,17 
TRUTH AND RECONCILIATION COMMISSION (T&R.C.): ASSISTANCE TO RWANDA AND 

BURUNDI 

0,05 

LEVELLING THE PLAYING FIELD 0,4 
MAKING DEMOCRACY WORK - 24 mio BEF 0,6 
ASSOCIATION OF WEST EUROPEAN PARLEMENTARIANS FOR (SOUTHERN) AFRICA  

(“AWEPA”) 

0,12 

ELECTORAL INSTITUTE OF SOUTHERN AFRICA (PHASE 1 AND 2; 9.3+10.0)* 0,47 
PROJECT GUN FREE SOUTH AFRICA 0,27 
CENTRE FOR THE STUDY OF VIOLENCE AND RECONCILIATION* 0,1 
Total 6,29 

* Loopt nog 
 
3.4. Onrechtstreekse bilaterale samenwerking 
 
3.4.1. Onrechtstreekse financiering via NGO’s 
 
Sinds 1998 hebben 7 Belgische NGO’s 22 projecten (“activiteiten”) gefinancierd in Zuid-
Afrika. Tot op heden bedraagt de bijdrage van de Belgische Regering tot deze projecten 
3,85 miljoen EUR.  
In 2002 zal naar schatting 1,12 miljoen EUR zijn uitgegeven.  
Belangrijkste sectoren: plattelandsontwikkeling, gemeenschapsontwikkeling, vakbonden, 
ontwikkeling van vaardigheden en beroepsonderwijs. Er is in 2002 een evaluatie van de 
NGO-interventies gepland.  
 
3.4.2. Samenwerking tussen de universiteiten 
 
De bijdrage van de Belgische regering aan de samenwerking tussen universiteiten 
bedraagt 0,88 miljoen EUR sinds 1998.  
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3.4.2. Andere programma’s 
 
De Belgische NGO’s werken samen met jonge vrijwilligers in de gemeenschappen van 
Franschhoek en Plettenberg. Momenteel zijn er 7 vrijwilligers in Franschhoek, voor een 
bedrag van circa 0,1 miljoen EUR/jaar.  
 
3.5. Juridische aspecten 
Het Memorandum of understanding on developemnt co-operation between the Kingdom 
of Belgium and the Republic of South Africa werd ondertekend in Brussel op 16 maart 
1995 en voorziet in een samenwerking in de sectoren Gezondheidszorg, onderwijs en 
vorming, plattelands- en landbouwontwikkeling, democratisering en goed bestuur en 
uiteindelijk gemeenschapsontwikkeling en institutionele deskundigheidsbevordering.  

Note stratégique pays / Landenstrategienota  Blz 23 



4. Het beleid en de strategie van het ontwikkelingsland  
 
Sinds in 1994 de democratie werd ingevoerd, heeft de regering stelselmatig vooruitgang 
geboekt in de aanpak van de gevolgen van apartheid op het vlak van ongelijkheden en de 
armoede. Deze aanpak vergde de ontwikkeling en uitvoering van concrete programma’s 
voor de uitbreiding van de dienstverlening en het uitroeien van de sociaal-economische 
ongelijkheden binnen de Zuid-Afrikaanse maatschappij, voor een gestage economische 
groei tegen een competitieve en vluchtige mondiale achtergrond, voor de versteviging van 
de democratie en een mensenrechtencultuur, en opdat Zuid-Afrika ten gronde haar rol zou 
opnemen in de bevordering van de ontwikkeling, de vrede en de democratie in de Zuid-
Afrikaanse regio, het Afrikaanse continent en de hele wereld.  
De realisatie van deze uitdagingen vereist, en bevordert meteen ook, de opbouw van een 
eengemaakte natie vanuit een grondig verdeeld Zuid-Afrika.  
Globaal gezien wijzen de indicatoren op een gestadige vooruitgang op alle fronten. 
Miljoenen mensen krijgen nu toegang tot diensten waarvan zij onder de apartheid niet 
konden genieten en er werd een macro-economische stabiliteit tot stand gebracht. Het 
aanzien van Zuid-Afrika in de internationale gemeenschap, vooral als voorstander van 
ontwikkeling, is een feit geworden. Twee succesvolle democratische verkiezingen en de 
uitbreiding ervan naar het lokale niveau worden beschouwd als een stevige onderbouw 
voor de democratie, en geleidelijk aan verenigen de Zuid-Afrikanen zich in de wil om de 
gevolgen van rassenscheiding en ongelijkheden uit te roeien.   
 
Armoede uitroeien en de toegang tot sociale dienstverlening verbreden  
Om de armoede en ongelijkheden als gevolg van apartheid uit te roeien is er ook een 
gericht actieprogramma nodig dat zich toespitst op sociale lotsverbetering, vooral dan van 
de meest achtergestelde groepen van de Zuid-Afrikaanse maatschappij. Het koppelt 
programma’s die de armoede rechtstreeks verlichten aan een toegang tot sociale diensten 
en infrastructuur: huisvesting, elektriciteitsvoorziening, sociale ontwikkeling, gezondheid, 
water, telecommunicatie, sport en ontspanningsmogelijkheden.  
 
Armoede verlichten en de dienstverlening uitbreiden  
De uitroeiing van de armoede is van wezenlijk belang voor het herstel van de waardigheid 
van het grootste deel van de Zuid-Afrikaanse bevolking en voor een beter leven voor alle 
burgers. Alle overheidsdepartementen hanteren, elk in hun respectieve werkgebieden, 
deze doelstelling als één hun centrale referentiepunten.  
Tot de prioriteiten van het Department of Social Development behoren de ontwikkeling en 
de implementering van een geïntegreerde strategie voor de uitroeiing van armoede die 
rechtstreekse voordelen inhoudt voor wie in nood verkeert, als onderdeel van een aanpak 
van duurzame ontwikkeling. Er wordt voorrang verleend aan de meest kwetsbare 
huishoudens. De manier waarop het indijken van armoede wordt nagestreefd laat veel 
ruimte voor de medewerking van de mensen zelf in de ontwikkeling van duurzame 
oplossingen voor armoede.   
De begrotingstoezegging voor de betaling van sociale bijstand door de provinciale 
departementen voor sociale ontwikkeling bedroeg 18.798 miljard rand in 2000/01. Het 
Poverty Relief Programme for the 10 social development departments (één nationaal en 
negen provinciale departementen) wordt gefinancierd door een speciale toewijzing van 
Poverty Relief, Infrastructure and Job Creation Funds vanwege de Schatkist. Er werd 
besloten de gemeenschappen die zich inzetten voor ontwikkelingsprojecten te steunen.  
Circa 130 miljoen rand werd ingezet voor toeristische ontwikkelingsprojecten die 
armoede moeten indijken en jobs moeten creëren in Zuid-Afrika.  
De huisvestingsproblemen zijn in grote mate het resultaat van scheefgegroeide patronen 
van landeigendom en van werkloosheid. In het regeringsbeleid wordt rekening gehouden 
met het feit dat het bezit van een huis wordt beïnvloed door het feit dat mensen geen 
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toegang krijgen tot financiering. Sinds de lancering van het White Paper on Housing in 
december 1994 onderging de toegang tot huisvesting enkele grondige veranderingen. Er 
werden meer dan één miljoen huisvestigingsmogelijkheden gecreëerd waarbij meer dan 
vijf miljoen arme mensen toegang kregen tot waterdichte huurcontracten en veilige 
woningen. 
Tegen december 2000 waren er 1.129.612 huizen voltooid of in opbouw als onderdeel van 
het gesubsidieerde overheidsprogramma in het kader waarvan er 1.323.205 subsidies 
werden uitgekeerd. In 2000 alleen al gingen 58.914 (of 41%) van de totale subsidies naar 
gezinnen of huishoudens met een vrouw als gezinshoofd. Algemeen gezien houden de 
overheidsprogramma’s ter uitroeiing van armoede rekening met de omstandigheid dat 
vrouwen het ergst worden getroffen door armoede.  
De Housing Strategy of 2000 is nog een recente inspanning ter bevordering van een 
billijke toegang tot huisvestingsmogelijkheden voor armen en voorheen achtergestelde 
mensen. Die strategie omhelst onder meer de herstructurering van de vrijgave van land en 
ontwikkeling om de stedenbouwkundige druk te verzachten, een evenwicht tussen 
stedelijke en plattelandsontwikkeling en de strijd tegen huisvestingsfraude. De strategie 
bevordert ook de stadsvernieuwing, vooral in het binnenland.  
De impact van de overheidsprogramma’s die gericht zijn op een bredere toegang tot 
dienstverlening wordt beschreven in het rapport dat in juli 2001 werd gepubliceerd door 
de Statistics South Africa, gebaseerd op een onderzoek naar de huishoudens tussen 1995 
en 1999.   
De verhouding huishoudens die toegang kregen tot proper water steeg van 78,5% in 1995 
tot 83,4% in 1999. Dit resultaat was in grote mate toe te schrijven aan het Community 
Water Supply Programme dat tegen oktober 2001 ervoor had gezorgd dat meer dan zeven 
miljoen, vooral landelijke mensen, die voorheen proper water moesten ontberen, toegang 
ertoe kregen.  
Als gevolg van meer dan 2,5 miljoen aansluitingen op het elektriciteitsnetwerk, steeg de 
verhouding huishoudens met toegang tot elektriciteit van 63,5% in 1995 tot 69,8% in 
1999.  
Medio 2001 lanceerde de overheid de progressieve implementering, via de nieuwe lokale 
overheidsstructuren, van een beleid dat gratis basisdiensten verstrekt voor arme mensen, 
met name 6.000 liter water en 50 kWh elektriciteit per maand.  
Het gezondheidszorgprogramma, dat langzaam op dreef kwam, werd in 2001 versneld om 
ervoor te zorgen dat de gemeenschappen beter in staat waren om gezondheidsproblemen 
als cholera, een cruciaal probleem in vooral KwaZulu-Natal, aan te pakken. Het White 
Paper on Sanitation Strategy dat medio 2001 werd gelanceerd, is de blauwdruk voor een 
geïntegreerde inspanning van het interdepartmental task team. Programma’s voor 
huisvesting in de stad en van de lokale overheid zorgen voor ongeveer vier miljoen 
mensen voor een betere gezondheidszorginfrastructuur.  
 
Onderwijs voor het volk 
Er werden heel wat veranderingen doorgevoerd in het onderwijssysteem om te zorgen 
voor een bredere toegang tot en gelijkheid in onderwijs, hoewel er nog een lange weg te 
gaan is vóór de historisch gegroeide onevenwichten zijn weggewerkt. Het systeem 
verschaft onderwijs aan circa één derde van de bevolking en heeft een groot aantal 
ambtenaren in dienst.  
De Tirisano campagne die in 1999 werd gelanceerd door minister Kader Asmal oogst veel 
succes. De vijf programma’s ervan, die het resultaat zijn van de integratie van de 
overheidsprogramma’s, zijn gericht op de efficiëntie van de scholen en de professionele 
inzet van de opvoeders, het Human Immuno-defiency Virus/Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (HIV/AIDS), alfabetisme, voortgezet en hoger onderwijs, en de organisationele 
efficiëntie van de nationale en provinciale departementen.  
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Het proces van de hervorming van de opleiding, gekend onder de naam Curriculum 2005, 
werd gebruikersvriendelijker en toegankelijk gemaakt voor lesgevers en anderen die bij 
de onderwijsgemeenschap betrokken zijn. Er wordt vooruitgang geboekt in het 
bevorderen van leren en onderwijzen in Zuid-Afrikaanse scholen, hoewel er ook hier nog 
veel werk aan de winkel is.  
 
Verbetering van de volksgezondheid  
De Regering pakt de gezondheidsproblemen waarmee Zuid-Afrika te kampen heeft 
globaal aan om ervoor te zorgen dat een efficiënt antwoord wordt gevonden op alle 
infectieziekten en er een efficiënte impact komt op de algemene gezondheid van het land.  
De overheid wil zich inzetten om basisgezondheid te verstrekken als een fundamenteel 
recht en het gezondheidsbeleid van de regering probeert gezondheidszorg aan te bieden 
die betaalbaar en toegankelijk is voor iedereen.  Een centraal onderdeel van het nationaal 
gezondheidszorgplan omhelst het verstrekken van gratis gezondheidszorgen in openbare 
Primary Health Care (PHC) centra, zoals klinieken en gezondheidszorgcentra van de 
gemeenschap.  
Het Department of Health's strategic framework, dat in 1999 werd gepubliceerd, is een 
leidraad voor de regering in de aanpak van gezondheidsproblemen tijdens de komende 
vijf jaar. De belangrijkste actiepunten omvatten onder meer:  
 een betere kwaliteit van de gezondheidszorg;    
 herwaardering van de openbare ziekenhuizen; 
 verdere implementering van het gezondheidssysteem op het niveau van het district en 

van de PHC; 
 een verlaging van de incidentie van HIV/AIDS, seksueel overdraagbare 

aandoeningen (SOA’s) en tuberculose; 
 het mobiliseren en toewijzen van middelen. 

Een vijfjaren HIV/AIDS/STD strategic plan for South Africa 2000/2005 vormt de 
grondslag voor een globale overheidscampagne om HIV/AIDS te bestrijden. De regering 
heeft aanzienlijke middelen gemobiliseerd voor deze veelzijdige inspanning die haar 
vruchten begint af te werpen. Het driejaren MTEF budget maakt extra middelen vrij voor 
de campagne.    
Centraal in de campagne, die de nadruk legt  op preventie, bewustmaking, zorg en 
behandeling, staat het Partnership Against AIDS waarin vertegenwoordigers uit alle 
sectoren van de maatschappij overleg plegen met de regering en dat nu wordt belichaamd 
in de South African National Council Against AIDS.  
In oktober 2001 werd de derde verjaardag gevierd van het Partnership, net toen de 
overheidscampagne in een hogere versnelling werd geschakeld. Het Partnership omvat 
onder meer: 
 de invoering van bewustmakingsprogramma’s in de lagere scholen;   
 het optrekken tot 40 miljoen rand van de financiering door het nationale Health 

Department voor NGO’s die zich toeleggen op HIV/AIDS; 
 het uitrollen van een thuisgebaseerde zorgaanpak in alle negen provincies; 
 fast-tracking van subsidies voor wezen; 
 het oprichten van testcentra voor de toediening van Nevirapine als onderdeel van de 

overheidsinspanningen om de transmissie van moeder op kind in te dijken; 
 aanhoudende overheidssteun voor meer vaccinaties; 
 een bewustmakingscampagne waarvan, na onderzoek, is gebleken dat reeds meer dan 

90% werd bereikt voor de bevordering een gezonder leven, zorg en steun, openheid 
en aanvaarding. 
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Bestrijding van misdaad en corruptie    
De regering verleent voorrang aan zekerheid en veiligheid als een fundamenteel recht van 
de burger. De National Crime Prevention Strategy vormt het kader voor de strijd van 
Zuid-Afrika tegen de binnenlandse en transnationale  misdaad. De strategie legt zich toe 
op gebieden met hoge misdaadcijfers, georganiseerde misdaadbenden, terrorisme in de 
stad, corruptie, misdaden tegen vrouwen en kinderen, transnationale/ 
grensoverschrijdende misdaad en de preventie van sociale misdaden.   
Via de Crime Prevention and Justice Cluster wil de regering een duurzame brug bouwen 
tussen misdaadpreventie en de uitvoering van de wetten. De samenwerking tussen de 
departementen Safety and Security, Justice and Constitutional Development, Correctional 
Services, Defence en het National Directorate of Prosecutions is bedoeld om ervoor te 
zorgen dat de preventie en bestrijding van misdaad worden aangepakt op een efficiënte, 
doeltreffende en holistische manier. Ze zorgt er ook voor dat een meer toegankelijk en 
efficiënt Criminal Justice System gepaard gaat met investeringen op de middellange en 
lange termijn in initiatieven die de wortels van misdaad in de maatschappij aanpakken.   
Sinds de oprichting ervan in 1998 profileert de National Prosecuting Authority zich in de 
Zuid-Afrikaanse maatschappij als een doeltreffende misdaadbestrijder. Zij bracht de 
vervolgingsdienst onder bij het National Directorate of Prosecutions dat aanzienlijke 
resultaten heeft geboekt in het verminderen van achterstand van gerechtszaken door een 
gebrek aan capaciteit. Zij heeft bijdragen tot aanzienlijke doorbraken in de strijd tegen de 
georganiseerde misdaad, zowel commercieel, in de drugshandel, het terrorisme in de 
steden als het taxigerelateerde geweld.    
Alle onderdelen van de Department of Safety and Security werden verstevigd door 
deskundigheidsbevordering en hun coördinatie werd verbeterd, waaronder  
detectivediensten, inlichtingendiensten, misdaadbeheer en -preventie om het succes van 
‘s lands Crime Prevention Strategy te onderbouwen. 
Er werden verscheidene kantoren opgericht om meer bepaald corruptie en 
wanadministratie te bestrijden. Zij omvatten de Public Protector, het Office for Serious 
Economic Offences, de Auditor-General en de Special Investigation Unit. Er werd in juli 
2001 aangekondigd dat de regering nieuwe reglementen zou invoeren om officials te 
begeleiden die betrokken waren bij het negotiëren van grote contracten.   
Het Department of Social Development speelde een nadrukkelijke rol op het vlak van de 
misdaadpreventie, met programma’s die opgezet waren om zowel de oorzaken als de 
uitingen van misdaad aan te pakken. Voorbeelden van misdaadpreventie via sociale 
ontwikkeling zijn het Poverty Alleviation Fund, programma’s voor de ontwikkeling van 
jonge kinderen, behoud van de gezinnen, economische steunprogramma’s, 
jeugdontwikkelingsprogramma’s, programma’s omtrent drugsmisbruik, programma’s 
voor het bewustmaken omtrent kinderbescherming en het Victim Empowerment 
Programme.  
 
Het herstel van Afrika  
Terwijl Zuid-Afrika probeert zijn interne problemen op te lossen, is het ook betrokken bij 
de ontwikkeling van de zuidelijke regio van Afrika, van het Afrikaans continent en van de 
hele wereld, vanuit de wetenschap dat geen enkel land zijn eigen problemen kan oplossen 
of duurzame voorspoed kan realiseren vanuit een isolement.   
Het buitenlandbeleid van het land maakt ruimte voor de opkomst van de globalisering als 
een drijfkracht voor een betere integratie van de nationale productiesystemen en de 
structuur van de wereldwijde financiën. Het leunt aan bij de wereld, vanuit het bewustzijn 
van de ongelijke impact van de globalisering binnen en tussen de landen en vanuit de wil 
om de polarisering die uit dit fenomeen zou kunnen resulteren te beperken.  
Het buitenlandbeleid van Zuid-Afrika weerspiegelt de belangrijkste principes die aan de 
grondslag liggen van de eigen binnenlandse ontwikkeling. Deze beleidsdoelstellingen zijn 
de bevordering van de democratie en het respect voor de mensenrechten, het voorkomen 
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van conflicten, het bevorderen van een vreedzame oplossing van geschillen en van een 
duurzame ontwikkeling en de verlichting van de armoede. De binnenlandse uitdagingen 
van Zuid-Afrika zijn onlosmakelijk verbonden met deze kernwaarden van het 
buitenlandbeleid, aangezien ze als spil fungeren voor de implementering en realisatie van 
de nationale doelstellingen van het land.  
De regering is terdege overtuigd van het feit dat het herstel van Afrika een eerste vereiste 
is voor de heropbouw en ontwikkeling van het eigen land. De inzet van Zuid-Afrika om 
alles te doen wat in haar vermogen ligt om dit te bevorderen vindt zijn weerslag in de 
inspanningen rond de ontwikkeling van het New Partnership for Africa's Development 
(NEPAD), vroeger gekend als het New African Initiative/Millennium Africa Recovery 
Plan (MAP), en in de mobilisering van hulp binnen de geïndustrialiseerde wereld voor 
een partnership voor het herstel van Afrika.    
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5. Lessen uit het verleden 
 
5.1. Een beperkt aantal sectoren 
 
De Belgische bijdrage is beperkt, in vergelijking met de regeringsbijdrage en ook in 
vergelijking met de andere donoren. Om een relevante rol te spelen in een sector, moet de 
doelstelling van het programma worden beperkt. Binnen een sector is het belangrijk 
aanwezig te zijn op alle niveaus (regering, middenveld, gemeenschap gebaseerd op 
organisaties).   
In Zuid-Afrika werden slechts vier samenwerkingsdomeinen weerhouden : 
 
 gezondheid: alleen deskundigheidsbevordering en HIV/AIDS-TB, 
 zekerheid en veiligheid, 
 landhervorming,  
 de rol van Zuid-Afrika in de regio.  

 
5.2. Projectmatige of programmagerichte aanpak   
 
De Zuid-Afrikaanse regering heeft een duidelijke democratische demarche: het beleid, de 
strategieën en activiteiten worden eerst onderworpen aan een grondig publiek debat. De 
jaarlijkse begroting is het resultaat van deze gesprekken. De gelden van donoren worden 
gebruikt om strategieën te bevorderen, maar staan het democratische proces van de Zuid-
Afrikanen niet in de weg. De gelden van donoren zijn gering in vergelijking met de 
bijdrage van Zuid-Afrika.   
Als donor zijn er twee  mogelijke, voor de partner aanvaardbare strategieën:    
 
 samenwerken met de strategie van de partner, door gebruik te maken van zijn 

structuren, zijn procedures en zijn doelstellingen. De donor zal deelgenoot zijn aan de 
kernprioriteiten van de overheid, maar heeft een beperkte invloed op de eigenlijke 
activiteiten waarover wordt beslist na een lang, intern overlegproces. De visibiliteit is 
gering.  

 een projectmatige aanpak: activiteiten die aandacht verdienen en aansluiten bij de 
strategieën worden uitgevoerd buiten de structuren die verantwoordelijk zijn voor de 
dienstlevering. Het project is gemakkelijker te identificeren, te formuleren, uit te 
voeren, maar blijft enigszins marginaal. Projecten zoals de opwaardering van 
ziekenhuis in district X, computers voor de politiediensten in provincie Y vallen 
binnen dit bereik. De visibiliteit is hoog.   

Om te zorgen voor een brede impact op ontwikkeling, wordt de voorrang verleend 
aan de eerste strategie. Het creëert ook een relatie op de lange termijn tussen de 
donor en de verantwoordelijken binnen de regering.  
 
5.3. Werken in het middenveld 
 
De Zuid-Afrikaanse regering is een voorstander van rechtstreekse steun aan het 
middenveld. Een beperkte steun aan het middenveld in Zuid-Afrika heeft aanzienlijke 
voordelen : 
 
 voor een beter inzicht in het overheidsbeleid, is een geïnstitutionaliseerde relatie met 

het middenveld van essentieel belang,  
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 dankzij rechtstreekse steun aan het middenveld kan men ontwikkelingsgericht helpen, 
op kleine schaal, in de beleidsformulering van de overheid,  

 een wakker middenveld is nodig, niet enkel om een democratie op dreef te brengen, 
maar ook om ze in stand te houden.   
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6. Toekomstige Belgische samenwerkingsstrategie 
 
6.1. Het Belgisch wettelijk kader 
 
De Belgische ontwikkelingshulp wordt georganiseerd door de Directie-generaal 
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. 
 
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  
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 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? 
 multilateraal. 

 
B.6. De Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden. 
Noot: Dit hoofdstuk is niet de IPC maar vormt alleen de grondslag op basis waarvan het IPC opgesteld en 
ingevuld moet worden. 
 
6.2. Bilaterale intergouvernementele samenwerking tussen Zuid-Afrika en 

België   
 
6.2.1. Rechtvaardiging 
 
Hoewel Zuid-Afrika globaal gezien een land is met een middelmatig inkomen, 
rechtvaardigt de unieke toestand van dit land de Belgische samenwerking:   
 De armoedekloof, aanvankelijk het gevolg van de apartheid. De steun zal expliciet 

gericht zijn naar de slachtoffers van de historische discriminatie. De armen op het 
platteland, een gemakkelijke doelgroep, behoren tot de groep met het laagste 
inkomen. Het regeringsbeleid is gericht op herstel en herverdeling.  

 De Zuid-Afrikaanse democratie is zeer jong, maar behoort reeds tot een van de meest 
volgroeide democratieën in de streek. Twee nationale verkiezingen zijn onvoldoende 
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om een systeem, dat gegrondvest is op tientallen jaren onderdrukking, te veranderen. 
De verdere uitgroei naar een democratische samenleving is en blijft een dringend 
probleem.  

 Zuid-Afrika is de economische en politieke stuwende kracht voor Sub-Sahara Afrika. 
Zuid-Afrika speelt een belangrijke rol op het continent. Het is van wezenlijk belang 
met de Zuid-Afrikaanse regering en het middelveld samen te werken om een 
constructieve rol te spelen in de pacificering en de democratisering van de regio.  

6.2.2. Doelstellingen 
 
 Armoede verlichten en de dualiteit van de maatschappij verminderen door 

maatregelen op het vlak van: 
 verbetering van de overheidsdiensten aan de armen,   
 economische democratisering en bevordering van het in eigen economische 

behoeften voorzien,   
 steun aan middenveldgroepen die deze doelstellingen nastreven.  

 Samenwerking met de regering en het middenveld om een rol te spelen in de regio op 
het vlak van conflictbeheer en democratisering.  

 Omvorming naar een meer democratische maatschappij. 
6.2.3. Prioriteiten 
 
Geografische concentratie 
Aangezien de armen geografisch geconcentreerd zijn in de landelijke provincies, moet er 
speciale aandacht worden besteed aan de levering van diensten die een impact hebben op 
de begunstigden op het platteland.   
Maar de link tussen de projecten en het algemene beleid kan alleen in stand worden 
gehouden als de nationale overheid de hoofdpartner is op het vlak van de samenwerking.   
Samenwerkingssectoren 
 
Gezondheid 
De samenwerking moet gericht zijn op de volgende deelgebieden:  
 dienstverlening op de lange termijn op het vlak van de AIDS-TB-epidemie, 
 deskundigheidsbevordering binnen de regering voor dienstverlening,   
 uitwisseling van expertise. 

 
Landhervorming en economische ontwikkeling  
De samenwerking moet gericht zijn om een verbetering van productieve kapitaalsbasis 
voor de armen op het platteland. Aangezien het programma de gecombineerde problemen 
van landelijke armoede, gelijkheid en herstel wil aanpakken, moet de samenwerking zich 
toeleggen op de landhervorming.   
Plattelandsontwikkeling: landhervorming met de kleine boeren en de landelijke 
gemeenschappen als de belangrijkste begunstigden van het programma:  
 steun voor een duurzaam levensonderhoud van de kleine boeren,   
 rechtskundige steun voor het bekomen van eigendomsakten, steun bij de installatie 

van basisinfrastructuur,   
 speciale aandacht voor de teruggave van land aan de armen op het platteland omwille 

van de impact ervan op gelijkheid en herstel.   
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Het volume land dat wordt teruggegeven of herverdeeld is een belangrijke 
succesindicator. De sociale indicatoren voor de begunstigden van het programma meten 
het uiteindelijke succes van het programma. 
 
Opbouw van een democratische maatschappij, zekerheid en veiligheid, democratisering 
en conflictpreventie  
De samenwerking tussen de South African Police Service en België zal prioritair aandacht 
schenken aan de volgende deelgebieden:   
 zware en georganiseerde misdaad,   
 bestrijden van misdaden tegen vrouwen en kinderen,   
 politie van openbare orde,   
 programma ter verbetering van de dienstverlening voor politiekantoren,   
 strategische tussenkomsten in de regio. 

Daarenboven zal België de Zuid-Afrikaanse overheid en het middelveld aansporen om 
een rol te spelen in de democratisering van de regio.  
 
Horizontale thema’s 
De volgende thema’s zullen aandacht krijgen doorheen de verscheidene sectoren:   
 vorming en onderwijs, 
 lokale overheid en ontwikkelingsorganisaties gebaseerd op de gemeenschappen, 
 basisinfrastructuur, 
 deskundigheidsbevordering,  
 genderproblematiek, 
 milieu, 
 sociale economie. 

 
6.3. Bilaterale samenwerking met de regering  
 
De officiële samenwerking zal in de eerste plaats onderhandelen met de nationale 
overheid.   
De uitvoering ervan zal gebeuren op het meest aangewezen niveau om resultaten te 
boeken: nationaal, provinciaal of lokaal.   
In sectoren met een actieve donorsamenwerking en een consensus op het vlak van het 
beleid is er financiële samenwerking mogelijk. Anders wordt er geopteerd voor een 
projectmatige aanpak.   
 
6.4. Rechtstreekse samenwerking met het middenveld  
 
Het middenveld speelt een cruciale rol in de stabilisering van een nieuwe democratie. 
Daarom gaat extra steun via een afzonderlijke begrotingslijn naar de NGO’s. De strategie 
die op het vlak van deze steun wordt gevolgd en aansluit bij de bilaterale strategie wordt 
hierna uiteengezet.   
Strategie inzake de rechtstreekse bilaterale samenwerking met Zuid-Afrikaanse  NGO’s 
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Het middenveld in het partnerland 
Het middenveld in Zuid-Afrika is zeer sterk ontwikkeld. De kerken, de 
werknemers en de werkgeversverenigingen zijn sterk genoeg om een rol te 
spelen die vergelijkbaar is met de rol die gelijkaardige instellingen in een 
Westerse democratie spelen. Ook de NGO-sector is sterk ontwikkeld. De 
ontwikkelingshulp voor Zuid-Afrika verliep tot 1994 vooral via een groot 
aantal NGO’s, die banden hadden met de anti-apartheidsbeweging. Het 
gamma loopt van denktanks, vaak gelieerd met universiteiten over advocacy 
NGO’s (NGO’s die vooral op beleidsvlak en in de pers actief hun principes en 
doelgroep verdedigen) tot dienstverlening op grote of kleine schaal. De 
overheid staat positief tegenover het verlenen van directe hulp aan NGO’s, 
zolang dit binnen de principes van de samenwerking gebeurt. De rol van de 
NGO’s wordt expliciet erkend in de strategie. Om tot een evenwichtige 
samenwerking te komen is het aangewezen om complementair met de 
bilaterale werking, steun te verlenen aan het middenveld. De doelstellingen 
van de samenwerking met de NGO’s zijn dezelfde als die voor de bilaterale 
samenwerking met de overheid.  
Sectoren 
a) Volksgezondheid, HIV/AIDS en TB 
Het middenveld vervult twee onmisbare taken: belangenverdediging en 
dienstverlening. De belangen van de HIV/AIDS-lijders worden door NGO’s 
verdedigd. Zij komen op voor rechten in de werkplaats, recht op medicatie, 
recht op meer zorg. Andere (meer caritatieve) NGO’s leggen zich toe op de 
zorg van HIV/AIDS- en TB-lijders.  
b) Landhervorming 
De rol van de NGO’s in de landhervorming is cruciaal. De verschillende 
procedures kunnen haast onmogelijk door de betrokken begunstigden 
uitgevoerd worden. De NGO’s staan centraal bij het begeleiden van het 
juridische proces. Daarenboven is er nood aan omkadering na het verkrijgen 
van een eigendomsrecht. De betrokken groepen hebben weinig 
managementcapaciteiten en slechts een beperkte kennis van commerciële 
activiteiten.  
c) Democratisering en conflictpreventie  
De Zuid-Afrikaanse NGO’s beschikken in deze materie over een zeer grote 
expertise. De uitwisseling van die expertise staat centraal. Hierbij heeft men 
oog voor de opbouw van partnerschap op de langere termijn tussen Zuid-
Afrika en de andere Afrikaanse landen en tussen de Afrikaanse landen 
onderling.  
Deze interventie sluit aan bij de wil van de Zuid-Afrikaanse overheid om een 
rol te spelen in de regio, o.a. via NEPAD of zoals eerder vermeld het 
Millennium African Renaissance Plan van president Mbeki.  
d) Good governance en onderwijs – continuïteit van de samenwerking 
In het onderwijs – en vooral in het basisonderwijs – is de overheid 
verantwoordelijk voor de dienstlevering. Het middenveld (kerken, 
universiteiten en NGO’s) beschikken echter over een grote deskundigheid als 
dienstverlener.  
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7. Coherentie en complementariteit van de Belgische bilaterale 
samenwerking   

 
Het Belgische programma sluit aan bij de Zuid-Afrikaanse prioriteiten en bij de 
prioriteiten van de donorgemeenschap.    
 
De strategie van de Europese Commissie is het resultaat van een intense samenwerking 
tussen de Commissie en de Lidstaten. De Belgische prioriteiten kregen een plaats in het 
programma.   
Op die manier kan België alle sectoren van de wet op de internationale samenwerking 
steunen, zonder ze afzonderlijk op te nemen in het eigen bilaterale programma.  
‘Overbevolkte’ sectoren werden in het Belgische programma evenwel geschuwd.  
 HIV/AIDS-TB is het grootste probleem voor de ontwikkeling in Zuid-Afrika. Er is 

nood aan grootschalige donorhulp. België is hierin een voortrekker, samen met de 
Europese Unie,  DFID en USAID. Andere donoren beschouwen “mainstreaming aids” 
als hun bijdrage.  

 Landhervorming is een politiek uiterst gevoelig item in de regio. België, samen met 
DFID, Zwitserland en USAID, zijn de meest actieve donoren op dit vlak. De politieke 
problemen vergen een permanente follow-up.    

 Zekerheid en veiligheid behoren tot de belangrijkste hinderpalen voor economische 
ontwikkeling in de regio. België werkt complementair samen met de Europese Unie,  
DFID en verschillende Scandinavische landen.  

 Onderwijs, huizenbouw, de ontwikkeling van de privé-sector en de waterbedeling zijn 
enorme sectoren die in aanmerking komen voor samenwerking. Alle grote donoren 
hebben aanzienlijke programma’s lopen in deze sector, ook Vlaanderen. De Belgische 
samenwerking zal wellicht geen hoofdtoon voeren in dit koor.  

 De rol van Zuid-Afrika in de conflictpreventie en democratisering van de regio is 
belangrijk voor alle donoren in Zuid-Afrika. NEPAD en steun aan het middenveld 
worden regelmatig besproken tijdens de vergaderingen van de 
Ontwikkelingsadviseurs. De meeste donoren zorgen voor een beperkte financiering 
van nauwkeurig afgebakende projecten.   
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