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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 
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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 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 
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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 
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 
                                                 
1  34 indien de strategienota over de multilaterale organisaties wordt meegeteld  
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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 
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 
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Doelstelling 10. Tegen 2015 halveren van het deel van de 

bevolking zonder duurzame toegang tot veilig 
drinkwater 

30. Het bevolkingsdeel (stedelijk en ruraal) met duurzame 
toegang tot verbeterde waterbronnen 

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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Bangladesh in vogelvlucht2 
 
Officiële naam: Volksrepubliek Bangladesh 
 
Oppervlakte: 147.570 km² 
 
Bevolkingsindicatoren: 
Bevolking: ± 130 miljoen 
Dichtheid: 980 inwoners per km² 
Jaarlijkse aangroei: 1,6% 
Godsdienst: Moslim (90%), hindoe (8%), andere (christendom, boeddhisme: 2%) 
 
Politieke indicatoren:  
Staatsvorm Parlementaire democratie 
President de heer AQM Badruddoza Chowdhury 
Eerste Minister  mevrouw Khaleda Zia 
Laatste landelijke verkiezingen 1 oktober 2001 
Volgende landelijke verkiezingen 2006 
 
Economische indicatoren3 
BBP (mia USD) 47,1 
BBP per inwoner (USD): 373 
BBP-groeicijfer (%, constante prijzen)  5,5 
Inflatie (%) 4,5 
 
Uitvoer van goederen fob (mia USD) 5,7 
Invoer van goederen fob (mia USD) 8,4 
Belangrijkste uitvoergoederen  confectie, vis, jute 
Belangrijkste invoergoederen  kapitaalgoederen, textiel & garen, olie 
 
Sociale indicatoren  
Levensverwachting bij geboorte, totaal (jaren): 61 
Bruto inschrijvingscijfer basisonderwijs (1998, % van de leerplichtige bevolking): 96,5 
Analfabetismecijfer, volwassen mannen (% mannen > 15 jaar): 48,3 
Analfabetismecijfer, volwassen vrouwen (% vrouwen > 15 jaar): 70,7 
 

                                                 
2 Tenzij anders vermeld slaan de gegevens op het kalenderjaar 2000. 
3 Tenzij anders vermeld slaan de economische indicatoren op het boekjaar van 1-7-2000 tot 30-6-2001 
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1. Landoverzicht 
 
1.1. Politieke context 
 
Politieke geschiedenis 
 
In augustus 1947 maakte Bangladesh zich los van het Britse gezag en werd onafhankelijk 
onder de naam “Oost-Pakistan”. Verregaande meningsverschillen met West-Pakistan 
leidden tot volledige onafhankelijkheid in 1972. 
Van 1972 tot 1975 had het land een verkozen Awami League (AL) regering onder de 
leiding van Sheikh Mujibur Rahman, de leider van de bevrijdingsbeweging.  
Nadat hij in 1975 vermoord werd, volgde zestien jaar van militaire regimes. Hoofd van 
het leger Zia ur Rahman nam als sterke man het bewind over in april 1979 en zijn nieuw 
opgerichte BNP won de parlementsverkiezingen in 1979. President Zia werd in 1981 
vermoord. In maart 1982 greep generaal Ershad de macht na een staatsgreep zonder 
bloedvergieten. In 1991 werd ook hij aan de dijk gezet door een volksbeweging.  
Na de parlementsverkiezingen van 1991 kwam de Bangladesh National Party (BNP) aan 
de macht, wat de aanzet vormde van een nieuw tijdperk waarin de democratische 
instellingen uitgebouwd werden met Begum Khaleda Zia, de weduwe van Zia, als Eerste 
Minister.  
Na de verkiezingen die in juni 1996 door een demissionair kabinet georganiseerd werden, 
kwam de macht opnieuw in handen van de Awami League, onder de leiding van Sheikh 
Hasina, de dochter van Mujib. 
De meest recente verkiezingen, die op 1 oktober 2001 gehouden werden, leidden tot een 
overweldigende overwinning voor de BNP en drie kleinere partijen, onder de leiding van 
Khaleda Zia. 
 
Politieke instellingen4  
 
 Het staatshoofd is de President, die door het Parlement verkozen wordt. De President 

heeft een verregaand ceremoniële rol, maar hij benoemt de hoogste rechter en kan het 
Parlement ontbinden op advies van de Eerste Minister. 

 De Eerste Minister komt de uitvoerende macht toe.  

 Het Parlement (Jatiya Sangshad) is een éénkamervergadering met 300 rechtstreeks 
verkozen zetels. Het Parlement zit voor vijf jaar.  

 Verkiezingen: de Grondwet van Bangladesh voorziet in verkozen overheden op alle 
bestuursniveaus. Het land is opgedeeld in zes administratieve divisies, elk onder de 
leiding van een Divisional Commissioner. Districts, sub-districts (upazilla’s of 
thana’s) en unies (groepen dorpen) vormen de verdere opdeling naar het plaatselijke 
niveau. Tot nu toe worden plaatselijke verkiezingen alleen op het niveau van de unies 
georganiseerd. 

 Administratie: de overheidsadministratie van Bangladesh is verregaand 
gecentraliseerd en heeft een hiërarchische substructuur. De efficiëntie van de 
administratie is twijfelachtig, de globale omvang van de administratie staat niet in 
verhouding tot de economische toestand van het land en het werkelijke 
overheidsinkomen. 

                                                 
4 Bron: EU Country Strategy Paper Bangladesh, 2002-2006. 

Note stratégique pays / Landenstrategienota  blz 2 



 
Sedert de grondwetswijziging van 1991 heeft Bangladesh een parlementaire democratie. 
 
Momenteel telt Bangladesh een zestig- tot zeventigtal politieke partijen, waarvan er 
evenwel slechts zes als politiek relevant bestempeld kunnen worden. Dat zijn de Awami 
League (AL), de Bangladesh Nationalist Party (BNP), de Jatiya Party (JP), Jatiya 
Samajtantrik Dal (JSD), en twee Islamitische fundamentalistische partijen, de Jamaat-e-
Islami en de Islami Oikya Jote. 
 
Tot 1991 speelde het leger een vooraanstaande rol in het politieke leven van Bangladesh. 
Sindsdien lijkt het erop dat het leger grotendeels uit het politieke gebeuren verdwenen is. 
 
Bangladesh telt 4.200 vakbonden, waarvan 10 tot 15% aangesloten is bij 23 geregistreerde 
National Trade Unions (NTU). 
 
Buitenlandse betrekkingen 
 
Bangladesh is lid van de meeste internationale organisaties van de Verenigde Naties. Het 
land nam actief deel aan 26 VN-vredesmissies, en is momenteel voorzitter van de groep 
van 48 Least Developed Countries (Conferentie van Brussel in mei 2001). Bangladesh is 
ook lid van de “Non Aligned Countries” (NAC) en van de “Organisation of Islamic 
Countries” (OIC).  
Voorts zijn de diplomatieke betrekkingen van Bangladesh met de rest van de wereld in 
hoofdzaak toegespitst op economische thema’s. 
 
Binnen de regio is Bangladesh actief lid van de “South Asian Association for Regional 
Co-operation” (SAARC)5, sinds deze organisatie in 1985 opgericht werd. De “South 
Asian Preferential Trade Agreement” (SAPTA) zag het daglicht in Dhaka in december 
1995, en het land is ook lid van de “Bangladesh, India, Myanmar, Sri Lanka, and Thailand 
Economic Community” (BIMSTEC). 
 
De politieke betrekkingen met de buurlanden zijn behoedzaam. De 1800 km lange grens 
met India ligt niet helemaal vast en het gezamenlijk gebruik van het water van de Ganges 
is eveneens een bron van problemen. De kernmogelijkheden van India en regelmatige 
spanningen met Pakistan worden als potentiële gevaren beschouwd. 
Het onopgeloste probleem van de Rohingas, een etnische moslimgroep uit Myanmar, die 
wegens schendingen van de mensenrechten en economische onderdrukking een 
onderkomen zocht in het zuiden van Bangladesh, overheerst de betrekkingen met 
Myanmar.  
 
Politiek leven in 2002 
 
Sinds de invoering van de parlementaire democratie in 1991 zijn er twee grote partijen 
met een gelijkaardig programma, die om de vijf jaar de strijd aangaan om de macht: de 
Awami League (AL) onder de leiding van Sheik Hasina, en de Bangladesh Nationalist 
Party (BNP) onder de leiding van Begum Khaleda Zia.  
Hoofdaccent in het politieke programma van beide partijen is te allen prijze aan de 
macht blijven, waarbij daarnaast sprake is van een diepgewortelde, persoonlijke 
rivaliteit tussen beide partijleiders. Dit vertaalt zich in een reeks van vernietigende 
acties en tegenacties zoals algemene stakingen (‘hartals’), boycots van het Parlement, 
                                                 
5 Andere SAARC Lidstaten zijn Bhutan, India, de Maldiven, Nepal, Pakistan en Sri Lanka. 
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wetten en antiwetten, vergeldingen, wraakacties, politieke opsluitingen en 
rechtszaken. Vanwege de politieke instabiliteit die daardoor ontstaat, kunnen de 
democratische instellingen niet naar behoren functioneren en is het klimaat 
allesbehalve gunstig voor de broodnodige investeringen, versnelde groei en 
armoedebestrijding. Er is een grote nood aan tolerantie en leidersschap om het land 
vooruit te doen gaan. 
 
Regering, democratie en mensenrechten6 
 
Bangladesh heeft alle belangrijke internationale mensenrechtenverdragen geratificeerd. 
De mensenrechtentoestand in Bangladesh is globaal genomen goed in vergelijking met 
andere ontwikkelingslanden. Positieve punten daarbij zijn de persvrijheid, het open 
meerpartijensysteem, de in beginsel correcte regeringsstructuur en –attitudes, en de 
onafhankelijkheid van het Hoogste Rechtssysteem.  
Niettemin zijn er schendingen van de mensenrechten, vooral tegen religieuze 
minderheden / etnische minderheden / inheemse volkeren, tegen (arme) vrouwen en via 
politiek geïnspireerde en gesteunde criminele activiteiten. Zij nemen de vorm aan van 
pesterijen, intimidatie, brutaliteiten en martelingen door politiemensen, moeilijke toegang 
tot het rechtssysteem, ontzegging van rechtsbijstand, niet-naleving van de 
arbeidswetgeving en niet-toepassing van internationale mensenrechtenverdragen. 
Een vredesakkoord met het "Jumma" volk, dat in de Chittagong Hill Tracts leeft, werd in 
1997 ondertekend en moest een einde brengen aan het geweld in de regio. Tot op vandaag 
is het echter grotendeels dode letter gebleven. De jongste interventies in het gebied zijn 
naar verluidt repressiever dan ooit.  
De voorbije twee decennia is de toestand op het vlak van recht en orde stelselmatig 
achteruitgegaan. Bijzonder verontrustend is de toename niet alleen van de politiek 
gemotiveerde misdaden maar ook van het aantal moorden, verkrachtingen en andere 
gewelddaden tegen vrouwen, zoals de verminkende zuuraanvallen. In een recent verleden 
is sprake van een escalatie van geweld in het openbare leven; dagbladen brengen elke dag 
verslag uit over moorden, intimidatie, afpersing en vergelding tussen rivaliserende 
politieke groepen, dit alles met het fiat van de politieke leiders. Bijzonder verwoestend is 
de studentenpolitiek aan de universiteiten. 
Alhoewel de Grondwet voorziet in een scheiding van de rechterlijke en de uitvoerende 
macht van de staat, is dit nog niet ten volle gerealiseerd, alvast niet op het niveau van de 
“Magistrate Courts”, waar rechters wetgevende en uitvoerende functies vervullen. Deze 
verstrengeling veroorzaakt heel wat gerechtelijke onzekerheid.  
Islam en regering zijn sedert de onafhankelijkheid met elkaar verstrengeld. De 
conservatieve Islamitische partij Jamaat Islami zit in de momenteel regerende coalitie.  
Decentralisering wordt gezien als overdracht van regering naar de landelijke gebieden. 
Alhoewel bij grondwet voorgeschreven werden nog geen algemene verkiezingen voor 
lokale instellingen gehouden. Momenteel is een discussie aan de gang over de 
verschillende rollen van de Parlementairen en de toekomstige verkozenen in de 
plaatselijke instellingen. Tot nu toe worden plaatselijke verkiezingen alleen op 
Unieniveau georganiseerd. 
 
Betrekkingen tussen België en Bangladesh: 
 
Diplomatieke betrekkingen werden al in 1973 aangeknoopt; België was één van de eerste 
landen dat het nieuwe land erkende en er een ambassade opende. Het officiële bezoek van 
het Belgische koningspaar in 1981 was het eerste dergelijke bezoek in het land en vormde 
                                                 
6 EU Country Strategy Paper Bangladesh, 2002– 2006. 
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de aanzet tot ontwikkelingssamenwerking. De betrekkingen werden verder versterkt door 
leningen van staat tot staat, ontwikkelingshulp, voedselhulp en steun aan de “International 
Jute Organisation” (IJO).  
De sluiting van de Belgische Ambassade in 1998 liet een litteken achter op de voorts 
bevredigende betrekkingen tussen België en Bangladesh. De opening in 2001 van het 
Belgian Office for International Co-operation heeft die betrekkingen verder versterkt. 
 
1.2. Sociale context 7 8 
 
Human Development Index 
 
Met 14 landen minder op de lijst van het UNDP Human Development Report van juli 
2001 steeg Bangladesh van de 146ste naar de 132ste plaats op de human development 
index (HDI). Bangladesh blijft inzake HDI-index het meest achtergestelde van alle Zuid-
Aziatische landen. Alle sociale indicatoren zijn sedert de onafhankelijkheid verbeterd. 
Dat geldt in het bijzonder voor het vruchtbaarheidscijfer en de mortaliteit bij baby’s. 
 
  
Indicatoren 1995 1998 2000 
Armoede (% van de bevolking onder de nationale 
armoedegrens)8  36.0

BNI per inwoner (Atlas-methode, USD)  37.0
Levensverwachting bij geboorte, totaal (jaren): 58.1 . 60.7
Kindermortaliteit (per 1000 levend geboren kinderen)  61
Ondervoeding bij kinderen  
(% van de kinderen < 5 jaar)  56.0

Vruchtbaarheidscijfer, totaal (geboorten per vrouw) 3.4 3.3 3.2
Stedelijke bevolking (% van het totaal) 21.8 23.4 24.0
Analfabetismecijfer, volwassen mannen  
(% mannen > 15 jaar) 50.7 48.9 48.3

Analfabetismecijfer, volwassen vrouwen  
(% vrouwen > 15 jaar) 73.5 71.4 70.7

Bruto inschrijvingscijfer basisonderwijs  
(% van de leerplichtige bevolking)  96.0

 
Bron: World Bank/ Bangladesh Data Profile, 2001 
 
De hard core poor 
60 miljoen mensen, zowat de helft van de bevolking, leeft onder de nationale 
armoedegrens10. Zowat 30 miljoen zgn. “hard core poor” of “armsten onder de armen” 
leven in extreme armoede. Een meerderheid ervan woont in plattelandsgebieden.  
Absolute armoede wordt rationeel gedefinieerd als de omstandigheid waarin mensen 
moeten leven met minder dan 80% van de middelen die de armoedegrens uitmaken. In de 
praktijk stelt deze omstandigheid de “hard core poor” niet in staat ooit de armoedegrens 
met eigen middelen te overstijgen, laat staan blijvend boven de armoedegrens te leven. 
Terwijl matig armen deelnemen aan en bijdragen tot de economische activiteit, doen 
extreem arme gezinnen dat niet. Terwijl matig armen hun rechten en de weg naar sociale 
diensten kennen, is dat voor extreem arme gezinnen niet het geval. 

                                                 
7 EU Country Strategy Paper Bangladesh, 2002-2006. 
8 
 World Bank/ Bangladesh Data Profile, 2001 
8 Dagelijkse calorie-inname van 2122 Kcal. 
10 Dagelijkse calorie-inname van 2122 Kcal. 
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Zoals al gezegd worden de “hard core poor” niet alleen gekenmerkt door hun geringe 
koopkracht, zij worden tevens getroffen door een opeenstapeling van allerlei economische 
en niet-economische omstandigheden, die tegelijk oorzaak en gevolg van hun armoede 
zijn. Deze omstandigheden zijn in hoofdzaak: 
 
 gebrek aan eigen landbouwland en zelfs gebrek aan eigen land om een onderkomen te 

bouwen, wat oorzaak is van bezetting van openbaar eigendommen en wonen op straat, 

 een groter aandeel grote gezinnen en éénoudergezinnen (vaak de vrouw), 

 analfabetisme in het algemeen en analfabetisme van vrouwen/meisjes in het bijzonder, 

 algemeen gebrek aan inkomen en tijdelijke of onzekere inkomensbron, 

 kinderarbeid, ongezonde of gevaarlijke arbeidsvoorwaarden, 

 hoge kwetsbaarheid voor crisistoestanden zoals ziekten, ongevallen, natuurrampen, 

 onwetendheid over burgerlijke, strafrechtelijke en politieke rechten, en over de manier 
om deze uit te oefenen, 

 onwetendheid over de beschikbaarheid van bijstand, en over de noodzakelijke 
voorwaarden en procedures die leiden tot armoedeverlichting. 

 
Gezondheid: 
De ondervoeding behoort tot de grootste ter wereld: 56% van de kinderen jonger dan vijf 
jaar lijden aan ondergewicht.  
HIV/AIDS is dankzij culturele en religieuze factoren nog niet uitgegroeid tot een 
belangrijke item in de volksgezondheid. Ironisch genoeg zijn het diezelfde factoren, die 
het moeilijker maken het probleem aan te pakken. Om grootschalige verspreiding te 
voorkomen, is onlangs met steun van donoren een landelijk preventieprogramma van start 
gegaan. 
 
Een belangrijke bedreiging voor de volksgezondheid heeft te maken met arsenicum in 
het grondwater. Dit probleem bedreigt 25 tot 30 miljoen mensen, even veel als 
HIV/AIDS in de hele wereld. Zware luchtvervuiling in stedelijke gebieden, gebrekkige 
huisvuilophaling, ongecontroleerde kwaliteit van ter plaatse geproduceerd en verwerkt 
voedsel, lage kwaliteit van het drinkwater zijn andere mogelijke bedreigingen voor de 
volksgezondheid. 
 
Bevolking: 
De bevolkingsaangroei is teruggevallen van 2,8% per jaar in de jaren 1960 tot een nog 
steeds hoge 1,6% per jaar nu. De bevolkingsdichtheid, de hoogste ter wereld voor een niet 
verstedelijkt land, zet zware druk op de gezondheidsdiensten en op het schaarse land, en is 
daarnaast grotendeels verantwoordelijk voor een viervoudige stijging van de stedelijke 
bevolking tijdens het jongste decennium. 
 
Vrouwen en kinderen11 
De situatie van vrouwen is van oudsher ongunstig, wat te maken heeft met ingewikkelde 
culturele, religieuze en wettelijke factoren. Vrouwen spelen een veel kleinere rol in deze 
maatschappij dan mannen. Zo zijn zij minder betrokken bij het besluitvormingsproces in 
gezinnen, zijn zij ondervertegenwoordigd in openbare functies, hebben zij beperkte 
toegang tot gezondheidszorg, zijn zij meer analfabeet, hebben zij ook te maken met 

                                                 
11 Gender dimensions in Development, 1999, Statistics, Ministry of Women & Child Affairs GoB. 
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specifiek geweld. De jongste jaren is de toestand evenwel verbeterd in hoofdzaak dankzij 
betere kansen in het onderwijs, betere toegang tot gezondheidszorgen, meer 
betrokkenheid bij de economie (momenteel werken ongeveer 1,5 miljoen vrouwen in de 
RMG-sector) en de oprichting, tien jaar geleden, van een Ministry for Women and 
Children Affairs. Dit heeft de aanwezigheid van vrouwen in het openbaar leven 
opgetrokken. Ook de NGO’s waren met het grootste deel vrouwgerichte activiteiten een 
sterke hefboom in de sociale ontwikkeling van vrouwen. En, last but not least, heeft het 
feit dat de Eerste Minister nu al meer dan 10 jaar een vrouw is, een doorslaggevende rol 
gespeeld in de emancipatie van de vrouwen van Bangladesh. Niettemin ligt hier nog een 
lange weg voor de boeg. 
Onder druk van de importlanden werd de kinderarbeid in de confectiesector de voorbije 
jaren met succes teruggedrongen, maar het verschijnsel blijft algemeen verspreid in 
andere sectoren zoals huispersoneel, winkels, leerlooierijen, en ook in de 
garnalenindustrie in de kustgebieden. 
 
Onderwijs 
De geletterdheid bij volwassenen is gestegen van een lage 24% bij het begin van de jaren 
1970, naar 51,7% voor mannen en 29,3% voor vrouwen (1999). Deze groei is 
bemoedigend, maar vrouwen blijven sterk achterop, ondanks het feit dat de voorbije jaren 
heel wat meisjesscholen opgericht werden.  
In basisscholen liggen de inschrijvingscijfers voor meisjes hoger dan voor jongens, 
gedeeltelijk dankzij de aanmoedigingsprogramma's (b.v. voedsel voor onderwijs, 
studiebeursprogramma). Jammer genoeg ligt ook het percentage meisjes dat uit het 
middelbaar onderwijs stapt, hoger.12 
Het niet-erkende onderwijs – wat vertaald naar Bangladesh betekent, het net privé-scholen 
opgezet door NGO’s – herbergt bijna 50% van de schoolgaande kinderen. 
  
Analfabetisme bij volwassenen per gender 
 
Indicatoren 1995 1998 1999 
Analfabetismecijfer, volwassen mannen  
(% mannen > 15 jaar) 50.7 48.9 48.3 

Analfabetismecijfer, volwassen vrouwen 
 (% vrouwen > 15 jaar) 73.5 71.4 70.7 

 
Bron: World Bank/ Bangladesh Data Profile, 2001 
 
Burgermaatschappij / NGO’s 
Het dynamisme van de privé-sector en de NGO’s is opvallend. NGO’s zijn verregaand 
betrokken bij de menselijke ontwikkeling, in het bijzonder voor de verstrekking van 
microkredieten, gezondheid en rechtsbijstand; samen zijn zij goed voor bijna de helft van 
het niet-erkende (basis)onderwijs. Anderzijds zijn de NGO’s uitgegroeid tot grote 
ondernemingen met eigen winstgevende activiteiten. Deze trend heeft te maken met de 
noodzaak om zelfbedruipend te worden en niet (gedeeltelijk) afhankelijk te zijn van 
donoren. NGO’s halen inkomsten via investeringen in productie- en dienstverlenende 
sectoren; vandaag de dag zijn zij actief in allerlei sectoren zoals vastgoed, confectie, 
banken, landbouw, mobiele telecommunicatie, opleidingscentra en universiteiten. 
Vanwege hun dynamisme zijn zij uitgegroeid tot de logische partners voor de meeste 
donoren, aangezien NGO’s doorgaans beter presteren van de regering van Bangladesh, en 
niet politiek gebonden zijn. Belangrijke NGO's in Bangladesh zijn: de Grameen Bank, 
                                                 
12 Gender dimensions in Development, 1999, Statistics, Ministry of Women & Child Affairs GoB. 
 (Multiple Indicator Cluster Survey, 1998, BBS & UNICEF) 
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BRAC, Gonoshasthaya Kendra (GK), Proshika, Caritas en vele anderen. De grote NGO’s 
voeren eigen programma’s uit met de financiële steun van donorconsortia. 
 
1.3. Economische en financiële context en vooruitzichten  
 
Het voorbije decennium noteerde Bangladesh een aanhoudende economische groei op 
jaarbasis (bij constante prijzen) van 4 tot 6%. Uit de “Household and Income Expenditure 
Survey” (HIES) echter is gebleken dat het tempo van de armoedebestrijding de voorbije 
jaar gedaald is in vergelijking met de indrukwekkende cijfers die bij het begin van de 
jaren 1990 gehaald werden. 
 
De dienstensector is de belangrijkste economische sector, want goed voor 49,2% van het 
BBP. Een groot deel daarvan is geld dat overgemaakt wordt door Bangladeshi in het 
buitenland, in hoofdzaak in de Golfstaten. Met 25,5% van het BBP is de landbouw de 
snelste groeiende sector met een groeicijfer van 7,4% in het jaar 2000. De industrie, 
waaronder de verwerkende industrie (52%), genereert 25,3% van het BBP.  
 
De exportsector van Bangladesh is toegespitst op een handvol producten, waaronder 
confectie (RMG) en breigoed, zeevruchten, jute, aardewerk en leder. Met de nakende 
afschaffing (1 januari 2005) van het WHO-systeem voor textiel, wacht het aandeel van 
Bangladesh op de internationale textielmarkt een onzekere toekomst; afbrokkelende 
tewerkstelling in de confectiesector lijkt dan ook niet uitgesloten. Diversificatie van de 
exportproducten zou een oplossing kunnen zijn om tewerkstelling te scheppen. Een rem 
op de groei wordt gezet door de banksector en de gebrekkige infrastructuur, wat in het 
bijzonder geldt voor de havenfaciliteiten en het beheer van de haven van Chittagong. 
52% van de export gaat naar de EU. Jaarlijks importeert Duitsland uit Bangladesh 
goederen ter waarde van 800 miljoen USD, Frankrijk voor 400 miljoen en België voor 
268 miljoen USD.13 De belangrijkste goederen die Bangladesh naar België exporteert, 
zijn confectie, lederwaren, diepgevroren zeevruchten en jute. De handelsbalans valt ten 
belope van 150 miljoen euro in het voordeel uit van Bangladesh. 
 
Het land maakt momenteel een netto terugval van import en export mee, wat de spiegel is 
van een aantrekkende recessiestroming in de economie. In combinatie met het 
gelijktijdige gebrek aan fiscale discipline betekent dit een reëel gevaar voor de miljoenen 
mensen die net boven de armoedegrens leven.  
De Overheidsbedrijven (SOE’s) blijven ondermaats presteren. In 2001 boekten de SOE’s 
een verlies gelijk aan de helft van het overheidsbudget voor onderwijs, en groter dan 
het budget voor gezondheid van datzelfde jaar. Het ontbreekt de privatisering, zoals 
die door opeenvolgende regeringen beloofd werd, aan dynamisme.  
 
De ODA-afhankelijkheid bedraagt 4% van het BBP en deze ODA is gelijk aan 1,7 
miljard USD per jaar.  
 
De belastingsinning is zwak, onevenwichtig en heeft een smalle basis. 56% van de 
inkomstenbelastingen komt van 700 (zevenhonderd) belastingbetalers in een land met 
meer dan 130 miljoen inwoners.14 De overheidsuitgaven gaan voor 26,1% naar de armen 
en voor 73,9% naar de overige 50% van de bevolking.  

                                                 
13 Boekjaar 2000-2001 
14 Taming Leviathan, Reforming Governance in Bangladesh, de World Bank, p.IV. 
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Indicatoren 1980 1990 1999 2000 
BBP (mia USD) 17,6 30,1 46,0 47,1 
Totale uitvoer fob (mia USD)  . 1,5 5,3 5,7 
Totale invoer fob (mia USD) . 3,8 8,0 8,4 
Totale buitenlandse schuld (mia USD) 4,2 12,8 17,4 16,6 

 
Bron: World Bank, Statistics 2001 
 
 1980-90 1990-00 1999 2000 2000-04 
(gemiddelde jaargroei)      
BBP 4,3 4,8 4,9 5,9 4,7 
BBP per inwoner  1,8 3,1 3,2 4,2 2,8 
Uitvoer van goederen 
en diensten  

7,7 12,8 2,3 8,6 6,4 

Invoer 5,6 9,5 2,3 5,7  
 
Bron: World Bank, Statistics 2001 
 
 
Handel van Bangladesh met de Wereld en de EU (miljoen euro) 
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Binnen de lopende rekening wordt het chronisch handelstekort gecompenseerd door de 
positieve netto betalingen door inwoners van Bangladesh die in het buitenland werken, en 
door de ODA. 
 
De positieve handelsbalans met de EU mag gezien worden als een onrechtstreekse en niet 
te verwaarlozen steun aan de ontwikkeling. 
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2. Ontwikkelingsbeleid in Bangladesh  
 
Het ontwikkelingsbeleid in Bangladesh zal allicht beïnvloed worden door de 
regeringswissel die het gevolg is van de algemene verkiezingen van oktober 2001. Naar 
alle waarschijnlijkheid echter zullen die veranderingen meer slaan op de middelen en de 
methodes, dan op de uiteindelijke visie die gehandhaafd blijft als zijnde “een 
substantiële vermindering van de armoede binnen één generatie”. Hiertoe is 
Bangladesh ondertekenaar van het internationale engagement betreffende de Millennium 
Development Goals (MDG), alsook van het Programme of Action 2001-2010 van de 
3rd UN Conference on Least Developed Countries van mei 2001. 
 
2.1. De Vijfjarenplannen 
 
Het 5de Vijfjarenplan (FYP) 1997/98 – 2001/0215 vertolkte het streven naar 
armoedebestrijding en mikte op een inflatievrije groei van 7% per jaar met de bedoeling 
tegen 2010 de volgende doelstellingen te realiseren:  
 
 een 50%-vermindering van het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft, 

 universeel basisonderwijs,  

 vermindering van de moedersterftecijfers met 75%, van de sterfte van baby’s en 
kinderen onder de 5 jaar met 65%, en van het aandeel ondervoede kinderen onder de 5 
jaar met 40%; en 

 beschikbaarheid van reproductieve gezondheidszorg voor alle vrouwen. 

 
Het plan legt de nadruk op beleidsmaatregelen ter bevordering van inflatievrije 
economische groei, een belangrijker rol voor de privé-sector, de ontwikkeling van human 
resources, het verkleinen van de genderkloof, verhoogde voedselproductie alsook hogere 
uitgaven voor onderwijs, voeding, gezondheid, infrastructuur, water en sanitair. De 
groeiende inkomensongelijkheid werd aangepakt door een doelgerichtere besteding van 
sociale uitgaven, verhoogde uitbouw van micro-ondernemingen voor de armen, 
kredietfaciliteiten op het platteland en vangnetprogramma’s die tot de meest 
uitgebreide ter wereld horen. De financiering moest ingevuld worden door een betere 
mobilisatie van binnenlandse middelen, een vermindering van het fiscaal tekort en 
financiële hervormingen. 
 
Een nieuw (6de) FYP is in de maak maar werd nog niet bekendgemaakt. Gehoopt wordt 
dat het tegen het einde van het jaar 2002 klaar zal zijn. Intussen heeft de nieuwe regering 
van Bangladesh dringende maatregelen getroffen om de economie nieuw leven in te 
blazen, de macro-economische balans in evenwicht te brengen en de buitenlandse 
handelsbalans en de reservepositie te verbeteren. 
 
De nieuwe regering van Bangladesh heeft zich geëngageerd voor verdere hervormingen:  
 
 in de financiële en banksector, 

                                                 
15 Belangrijkste bron: International Development Association and International Finance Corporation 
Country Assistance Strategy for Bangladesh, World Bank, februari 2001.  
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 in het beheer van de financiële middelen (beperkt gebruik van niet-concessionele 
leningen, bredere belastingbasis en hogere efficiëntie van het belastinginningssysteem, 
hervorming van de overheidsuitgaven en het overheidsinkomstensysteem), 

 inzake bestuur, transparantie en verantwoordingsplicht (betere rechterlijke toestand, 
zorgen voor de basismensenrechten, oprichting van een onafhankelijke 
mensenrechtencommissie, oprichting van een ombudsdienst, invoering van een 
anticorruptiecommissie en –strategie, scheiding van de rechterlijke en de uitvoerende 
macht, en versterking van het rechtsapparaat, scheiding van controle- en 
verantwoordingsfuncties, verbetering van het overheidsopdrachtensysteem), 

 in de overheidsadministratie, 

 inzake decentralisering en plaatselijk bestuur, 

 in de gezondheidssector, 

 inzake milieubescherming, 

 inzake energie en stroomvoorziening, 

 inzake telecommunicatie, 

 inzake informatietechnologie, en 

 in de Overheidsbedrijven (SOE’s). 

 

2.2. (Interim) Poverty Reduction Strategy Paper (i-PRSP)  
 
Tot op vandaag heeft Bangladesh geen PRSP opgesteld. Op de donortop in maart 2002 in 
Parijs heeft de regering van Bangladesh haar plan voorgelegd om van start te gaan met 
een interim PRSP, dat geïntegreerd zal worden in het 6de Vijfjarenplan.  
Het document "ontwerp voor bespreking16" dat in april 2002 vrijgegeven werd, legt de 
volgende doelstellingen vast voor het jaar 2015 (met ook tussentijdse doelstellingen voor 
2003, 2005 en 2010):  
 
 het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft met 50 percent verminderen; 

 tot universeel basisonderwijs voor meisjes en jongens in de basisschoolleeftijd komen; 

 de genderongelijkheden in het basis- en secundair onderwijs wegwerken; 

 de sterfte van baby’s en kinderen onder de 5 jaar met 65 percent verminderen en de 
genderongelijkheid in de ondervoeding van kinderen wegwerken; 

 het aandeel ondervoede kinderen onder de 5 jaar met 50 percent verminderen en de 
genderongelijkheid in de ondervoeding van kinderen wegwerken; 

 de moedersterfte met 75 percent verminderen; 

 reproductieve gezondheidszorg voor alle vrouwen beschikbaar maken. 

Verder beschrijft het document de Strategie om deze doelstelling te realiseren als: All 
Routes Matter (alle wegen zijn belangrijk). De strategische elementen van 
armoedebestrijdingsbeleid en -instellingen zullen vijf brede lanen bewandelen. Het eerste 
pakket maatregelen wil werk maken van versnelde economische groei voor de armen, 
met het oog op meer tewerkstelling en inkomen voor de armen. Het tweede pakket wil 

                                                 
16 "A National Strategy for Economic Growth and Poverty Reduction", Economic Relations Division, 
Ministry of Finance, GoB, april 2002 
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werk maken van menselijke ontwikkeling van de armen met de bedoeling hun 
mogelijkheden te vergroten via onderwijs, gezondheidszorg, voeding en sociale 
interventies. Een derde pakket maatregelen wil werk maken van de ontplooiing van 
vrouwen en het dichten van de genderkloven bij de ontwikkeling. Een vierde pakket 
maatregelen wil werk maken van sociale vangnetten voor de armen, die beschermen 
tegen verwachte of onverwachte inkomens/consumptieschokken via doelgerichte en 
andere inspanningen. Het vijfde pakket maatregelen wil een gunstige invloed uitoefenen 
op bestuur met inspraak, de armen een krachtiger stem geven, en de niet-materiële 
dimensies van welzijn verbeteren, inclusief veiligheid, stroomvoorziening en sociale 
insluiting, dit door het verbeteren van de prestaties van armoedebestrijdingsinstellingen en 
door het wegnemen van de institutionele belemmeringen voor sociale mobiliteit.  
 
Genoemde maatregelen zullen bovendien gericht worden op de arme regio’s en speciale 
aandacht besteden aan de noden van de meest misdeelde mensen en etnische 
groepen.  
De strategie wil niet alleen economische en sociale maatregelen integreren, zij mikt ook 
op een uitbreiding van fatsoenlijke tewerkstellingskansen zowel in loondienst dan wel 
als zelfstandige. 
 
2.3. Donorbijdrage tot het ontwikkelingsproces 
 
2.3.1. Trends17 
 
Bangladesh hangt voor de financiering van zowat de helft van zijn 
ontwikkelingsbehoeften nog steeds van ontwikkelingsbijstand af. Het verschijnsel van 
gestaag afnemende hulpstromen gedurende de voorbije jaren, is grotendeels toe te 
schrijven aan een combinatie van factoren:  
 
 afbrokkelend aanbod van donorbijstand wereldwijd, 

 toename van de financiële privé-stromen, 

 het niet-vervullen van de voorwaarden voor zachte leningen vanwege slechte 
beleidsprestaties, 

 lage absorptiecapaciteit, 

 ondermaatse kwaliteit van de openbare diensten, 

 traag werkend intern administratief apparaat. 

Naast deze afbrokkeling wordt de ODA aan Bangladesh voorts gekenmerkt door: 
 
 een verschuiving in aanpak, waarbij een groter aandeel naar projecten gaat en een 

kleiner aandeel naar voedselhulp en programmabijstand. Het door donoren meest 
gebruikte instrument blijft projectfinanciering. Waar mogelijk wordt een geleidelijke 
verschuiving naar een sector wide approach (swap) verwacht. Tot nu toe werd 
dergelijke swap alleen in de gezondheidssector toegepast (HPSP = Health and 
Population Sector Programme). Onder invloed van de donoren overweegt de regering 
van Bangladesh de swap uit te breiden naar de onderwijssector,  

 een verschuiving in economische bijstand met een kleiner aantal specifieke 
projectacties en meer bijstand die over het algemeen verleend wordt aan sociale 

                                                 
17 Country Assistance Strategy for the People's Republic of Bangladesh, International development 
association, WB, februari 2001. 
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ontwikkeling en institutionele hervormingen. Donoren zijn het over het algemeen eens 
dat de zwakke beleidsomkadering extra technische bijstand vergt op het 
managementvlak van de ontwikkelingsactiviteiten, 

 toenemende aandacht voor Bestuur, een segment waarin momenteel diverse 
donorprogramma’s opgezet worden. 

Niettemin is de donorgemeenschap bereid aanzienlijk meer in ontwikkeling te investeren 
op voorwaarde dat de kwaliteit van de diensten verbetert, de hulpstromen efficiënter 
worden en de politieke bereidheid ontstaat voor de broodnodige hervormingen. 
 
2.3.2. Omvang 
 
De meeste grote bilaterale en multilaterale donoren (inclusief alle grote VN 
agentschappen en de Europese Commissie) zijn in het land aanwezig met aanpasbare 
programma's. 
 
De totale buitenlandse ontwikkelingshulp aan Bangladesh over de periode 1994-1999 
kwam op jaarbasis uit op 1,7 miljard USD in leningen en subsidies, wat neerkomt op een 
gemiddelde van 12 USD per inwoner. 
Van de bilaterale donoren is Japan de grootste met een gemiddeld jaarlijks steunbedrag 
van 169 miljoen USD, gevolgd door USAID (100 miljoen USD) en de EG (tussen 75 en 
100 miljoen EUR).18 
De EG en de EU-Lidstaten dragen samen 350 miljoen EUR aan subsidies bij. 
 
Van de multilaterale donoren is de ADB de grootste donor met 480 miljoen USD aan 
leningen, op de voet gevolgd door de WB-groep met 460 miljoen USD aan leningen. 
 
Coördinatie en ownership 
 
Van oudsher verwelkomt Bangladesh alle donoren; de gecentraliseerde Economic 
Relations Division (ERD) binnen het Ministry of Finance coördineert hun activiteiten. 
 
De betrekkingen tussen Bangladesh en de donoren zijn vrij intens. Het land hangt heel 
sterk af van middelen vanuit de internationale gemeenschap en heeft een goed inzicht in 
de financiële kanalen. Op ERD-niveau heeft het land een goed besef van het concept 
“ownership”. Alhoewel het land over voldoende capaciteit en menselijke middelen 
beschikt om een degelijk bestuur uit te bouwen, zorgen de lage lonen, de politieke 
benoemingen en de geringe waardering van prestaties ervoor dat goede krachten 
ontmoedigd worden om als ambtenaar in dienst te treden of te blijven. 
 
Omdat zij niet tevreden zijn over het veeleer ondermaatse bestuur, beginnen sommige 
donoren hun bijstand aan voorwaarden te koppelen. Alhoewel zij intussen doorgaan met 
hun steun aan de grote NGO’s, omdat deze overheidstaken zoals basisonderwijs en 
eerstelijn gezondheidszorg op zich nemen, beseffen zij de fundamentele tegenstrijdigheid 
die deze aanpak inhoudt.  
 
Plaatselijke NGO’s die in aanmerking komen voor subsidies uit het buitenland, moeten 
eerst erkend worden door het NGO-Affairs-Bureau, dat onder de Eerste Minister 

                                                 
18 Bron: EC Country Strategy Paper Bangladesh 2002-2006, Bijlage 2. De gegevens betreffen het 
kalenderjaar 2000. 
 

Note stratégique pays / Landenstrategienota  blz 13 



ressorteert. Het Ministry of Social Welfare coördineert alle andere plaatselijke NGO’s. 
Vroeger werden de NGO’s door de regering van Bangladesh als concurrenten voor 
buitenlandse leningen beschouwd. Nu genieten zij erkenning als onmisbare 
ontwikkelingspartners. 
 
De algemene hulpcoördinatie met de regering van Bangladesh vindt elk jaar in Parijs 
plaats op het Bangladesh Development Forum, onder de auspiciën van de WB.  
 
Aangezien de meeste donoren al vele jaren in Bangladesh actief zijn, is de 
donorcoördinatie er goed uitgebouwd.  
Vertegenwoordigers van de EU-Lidstaten (momenteel: België, Denemarken, Frankrijk, 
Duitsland, Italië, Nederland, Zweden, het VK en de EC) komen regelmatig bijeen op het 
niveau van de missieleiders en hulpadviseurs. Een gelijkstemming van de individuele 
strategienota’s per land staat op het programma, en verwacht wordt dat voor deze 
donorengroep vanaf 2006 één enkel gemeenschappelijke Strategienota voorgelegd zal 
worden. Dit zou een baanbrekende stap betekenen inzake donorcoördinatie.  
De “Local Consultative Group” (LCG) onder de auspiciën van de WB komt regelmatig 
bijeen; op een lager niveau zijn 22 subgroepen actief, waaraan deelgenomen wordt door 
een uiteenlopende combinatie van donorvertegenwoordigers. Elke subgroep heeft eigen 
werkprocedures; de subgroepen komen regelmatig bijeen; informatie-uitwisseling is een 
courante praktijk; beleidsdocumenten worden voorbereid voor de LCG en de BDF.  
De VN familieleden roepen specifieke vergaderingen bijeen voor hun interesseveld. 
 
Financiële kanalen 
 
De donoren kanaliseren hun hulpbudgetten rechtstreeks naar de uitvoerende 
agentschappen, naar consultants of naar plaatselijke NGO’s. De HPSP (health swap) 
wordt gefinancierd via WB-beheerd basketfunding. 
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3. Officiële Belgische Ontwikkelingshulp aan Bangladesh  
 
3.1. Geschiedenis 
 
De ontwikkelingssamenwerking tussen België en Bangladesh kwam bij het begin van de 
jaren 1980 op gang met de ondertekening – op 22 mei 1981 – van een Algemene 
Samenwerkingsovereenkomst voor een periode van tien jaar. Tot aan de sluiting eind 
1997 van de Belgische Samenwerkingssectie in Dhaka, was de bilaterale samenwerking 
tussen België en Bangladesh vrij omvangrijk in vergelijking met de Belgische bijstand 
aan andere Aziatische landen. De cijfers voor deze periode zien eruit als volgt: 
 
 van 1985 tot 1990: 31 miljoen EUR, waarvan 50 % (15,5 miljoen EUR) via 

gouvernementele samenwerking (rechtstreeks bilateraal). 

 van 1991 tot 1996: 26,6 miljoen EUR, waarvan 61 % (16,3 miljoen EUR) via 
gouvernementele samenwerking (rechtstreeks bilateraal). 

Op mei 2000 besliste de Belgische Ministerraad om Bangladesh op te nemen in de lijst 
van 25 partnerlanden voor ontwikkelingssamenwerking. Als gevolg hiervan werd in mei 
2001 een nieuw Bureau voor Internationale Samenwerking geopend in Dhaka. Even later 
trok een politieke oriëntatiemissie naar het land.  
 
3.2. ODA in cijfers  
 

-5.000.000
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-2.000.000
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0

1.000.000
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4.000.000

5.000.000

EURO

0 0 0 27.764 72.137 20.823 21.380

-1.642.295 0 -4.400.110 -2.200.055 -2.200.055 -2.200.055 0

0 0 0 0 96.183 257.809 261.997

0 0 0 0 0 0 0

1.113.537 882.997 1.578.340 955.630 309.371 381.261 313.752

DGCI bilatéral indirect / DGIS bilateraal indirect 875.312 819.287 1.168.818 1.038.426 1.382.751 873.577 1.235.193

2.101.889 407.785 402.579 256.570 129.153 60.734 60.347

Frais admin. donneur / admin. donorkosten 184.680 191.125 178.236 57.264 0 0 0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

 
 

Autres sources officielles / Andere off. Bronnen

Min. Finances

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

DGCI/DGIS multi "core"

DGCI/DGIS multi "earmarked"

DGCI bilatéral direct / DGIS bilateraal direct

Note stratégique pays / Landenstrategienota  blz 15 



EURO 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Totaal Evolutie ODA  2.633.123 2.301.194 1.072.137 135.599 -210.460 -605.851 1.892.669
Bron : « DGOS – De Belgische Samenwerking in cijfers 1997-2001 – juli 2002 » 

 
Bovenstaand schema toont dat de netto hulpstroom van België naar Bangladesh 
gedurende 3 van de 4 laatste jaren van de 20ste eeuw, negatief uitviel vanwege de 
herfinanciering door Bangladesh van vroegere leningen van staat tot staat. De bilaterale 
DGOS-steun vertoont een traag afnemende trend.  
 
3.3. Gouvernementele samenwerking  
 
Projecten  
 
De Belgische gouvernementele samenwerkingsactiviteiten (rechtstreeks bilateraal) in het 
verleden omvatten in hoofdzaak industriële en economische samenwerking tussen een 
Belgische privé-onderneming en een Overheidsbedrijf (SOE) in Bangladesh. Meer 
bepaald werden projecten opgezet in sectoren zoals glasproductie, passagiersschepen, 
hulp in de vorm van goederen, zware nutsvoertuigen, plattelandstelecommunicatie, 
suikerverwerking, locomotieven, investeringsbevordering en zonne-energie.  
Eén project loopt al sedert 1998, in samenwerking met het International Centre for 
Diarrhoeal Diseases Research (ICDDR,B) in Dhaka. Het project bestrijkt in hoofdzaak 
twee onderzoeksgebieden, reproductieve gezondheid en verloskunde, aangevuld met 
internationale en regionale opleidingsprogramma’s en wetenschappelijke banden met 
Belgische universiteiten. Het project loopt in december 2003 ten einde. 
 
Beurzen 
 
 Tot 1997 werden jaarlijks gemiddeld 10 tot 15 beurs- (master en PhD) en 

studietoelageprogramma's (kortetermijnopleiding) georganiseerd in verschillende 
disciplines. 

 In 2002 werden vier International Course Programme beurzen toegekend. . 

 
3.4. Multilaterale samenwerking  
 
Projecten en technische bijstand  
 
 In het verleden heeft België verschillende multilaterale organisaties voor 

projecten/activiteiten “earmarked” voor Bangladesh (bi-multi) gefinancierd in 
sectoren zoals: aankoop van goederen en uitrusting (UNFPA), diensten voor kinderen 
en moeders (UNICEF), en plantenzaden (FAO), 

 Technische bijstand (diverse Associate Experts). 

 
Voedselhulp 
 
Voedselhulp vormde een belangrijk maar onregelmatig onderdeel van de Belgische 
bijstand aan Bangladesh. De hulp werd verstrekt via het Wereld Voedselprogramma: 
 
 1990: tarwe, 8000 ton, 
 1995: tarwe, 3000 ton (0,657 miljoen EUR), 
 1998: tarwe, 2000 ton (0,444 miljoen EUR). 
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3.5. Onrechtstreekse bilaterale samenwerking  
 
Via Belgische NGO’s 
 
Onderstaande interventies werden in de periode 1997 – 2001 gefinancierd: 
 
Belgische NGO’s Projectnaam Jaar 
WSM Uitbouw van de Dhaka BSSF Social 

Movement (vakbond) 
1988 - 99

OXFAM Solidariteit Defence of Urban and Rural Employment 2000 - 01
DMOS Integrated Rural Development Project 1997 - 99
Damiaanstichting Uitroeiing van lepra en tuberculose 1995 - 01
WSM Gezondheidsverzekering Asia FCHCFO  1997 - 01
COMIDE/DMOS Sociaal-economische integratie van vrouwen 2001 
 
België financiert voorts een uiteenlopend aantal Belgische vrijwilligers alsook het 
COMIDE/DMOS Vertegenwoordigersbureau. 
 
Via Belgische universiteiten 
 
Onderstaande interventies werden in de periode 1997 – 2001 gefinancierd: 
Belgische Universiteiten Projectnaam Jaar 
Rijksuniversiteit Gent (RUG) Geïntegreerd onderzoek over 

Lathyrisme 
1996 - 98 

Kat. Univ. Leuven (KUL) 
Bang. Univ. of Engineering & 
Technology (BUET)/Dhaka 

Samenwerking op het vlak van Metalen 
en Materiaalkunde in Bangladesh  

1997 - 01 

 
Humanitaire hulp19 
 
 Bijstand aan de slachtoffers van de cycloon van 30 april 1991: 0,5 miljoen EUR, 

 Bijstand aan de slachtoffers van de overstroming in Savar in 1998: 0,434 miljoen 
EUR. 

 

                                                 
19 Omvat preventiehulp, noodhulp en rehabilitatiehulp 
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3.6. Leningen van staat tot staat en supersubsidies/Finexpo 
 
Leningen van staat tot staat  
 
Sedert Bangladesh in 1971 onafhankelijk werd, heeft België het land regelmatig 
staatsleningen verstrekt. De laatste lening van staat tot staat dateert van 1992. Na enkele 
interne herbestemmingen werd het geld door Bangladesh uiteindelijk gebruikt voor de 
aanschaf van Volvovrachtwagens voor vuilnisophaling en drinkwaterverdeling in 
plattelandsgebieden. 
 
Supersubsidies 
 
Momenteel loopt één project met supersubsidie, een contract met Dredging International 
voor baggerwerken in de rivieren Jamuna en Gorai. Een derde schijf ten belope van 2,5 
miljoen EUR werd in 2001 uitbetaald. 
De onderhandelingen over de levering van 25 containertractoren voor de haven van 
Chittagong zitten momenteel muurvast.  
In 2001 werd een supersubsidie van 8,25 miljoen EUR toegekend aan Pauwels 
International voor de levering van 10 mobiele elektriciteitsdistributiesubstations ten 
behoeve van de Electrical Supply Authority (DESA). De uitvoering ervan is nakende. 
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4. Welke lessen werden getrokken 
 
4.1. Vanuit het standpunt van Bangladesh  
 
In vergelijking met andere donoren is de Belgische bijstand gering en onstandvastig. De 
jaarlijkse ontwikkelingssubsidie is ongeveer even groot geweest als de jaarlijkse 
terugbetaling van uitstaande leningen van staat tot staat. Bovendien blijft de regering van 
Bangladesh meer belang hechten aan de industriële samenwerking met Belgische privé-
bedrijven, dan aan de bijstand die België zou kunnen verlenen inzake armoedebestrijding.  
Na de sluiting van de Belgische Ambassade in Dhaka in 1998 werd de heropening in 2001 
van een Internationaal Samenwerkingsbureau onverdeeld positief ervaren. 
Ontwikkelingssubsidies maken deel uit van de globale steun aan Bangladesh, samen met 
een aanhoudende handelsbalans in het voordeel van Bangladesh en het voordeel van 
zachte leningen van staat tot staat en supersubsidieleningen. 
 
4.2. Vanuit het standpunt van de donoren  
 
Algemeen 
 
Alhoewel de donoren waardering hebben voor het bestaan van één enkele partner voor 
alle donoren, met name de “Economic Relations Division” binnen het Ministry of 
Finance, hebben zij het gevoel dat de bestaande structuren voor het verstrekken van 
buitenlandse hulp aan Bangladesh gebukt gaan onder ernstige bestuursproblemen, zoals 
obstructies tijdens de uitvoering en het gebrek aan kwaliteitswaarborgen. Deze 
bestuurssituatie is in grote lijnen de weerspiegeling van een beperkte 
managementcapaciteit en een gebrek aan delegatie van macht en decentralisering. Dit 
veroorzaakt corruptie en een gebrek aan verantwoording op alle niveaus; dit drukt ook 
zijn stempel op de betrekkingen tussen donoren en de overheid van Bangladesh in de 
vorm van regelmatige administratieve pesterijen op het lagere ambtenarenniveau (b.v. 
visa’s), inmenging van de politiek in ontwikkelingsprogramma’s, niet-transparante 
procedures voor overheidsopdrachten en toewijzing, en hypergevoeligheid voor negatieve 
kritiek vanwege donoren. 
 
De opeenstapeling van deze negatieve factoren bij de overheid heeft de donoren ertoe 
aangezet hun aandachtsveld te verleggen naar de beter presterende NGO’s. Hierdoor zijn 
in een mum van tijd (soms enorm grote) NGO’s als paddestoelen uit de grond geschoten.  
Wanneer wij de doelstellingen van het 5de FYP zoals beschreven in hoofdstuk 2, toetsen 
aan de werkelijke toestand zoals beschreven in hoofdstuk 1, valt het op dat de resultaten 
onder de verwachtingen blijven. Daarom mag terecht getwijfeld worden aan de 
resultaatverwachtingen voor het komende 6de FYP. Het lijkt erop dat het PRSP, dat 
oorspronkelijk door de vorige (AL) regering gezien werd als een noodzakelijk document 
om de fondsen van de WB en het IMF stromende te houden, nu geleidelijk aan ernstiger 
opgevat wordt. 
 
Over het algemeen vinden de donoren dat de prioriteiten in theorie correct vastgelegd zijn, 
maar dat de initiatieven naar uitvoering ervan schrijnend achterwege blijven. Dit vertaalt 
zich in te veel aandacht voor grote infrastructuurprogramma's, onvoldoende nadruk op 
empowerment voor vrouwen, en parallelle in de plaats van geïntegreerde 
donorprogramma's (b.v. in de gezondheidssector gekenmerkt door afzonderlijke 
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programma’s voor immunisatie, eerstelijns gezondheidszorgen, voeding en 
gezinsplanning). 
Er leven gemengde gevoelens aan de donorkant en er is enige weerstand bij de overheid 
in verband met de mogelijkheid om landelijke swap-programma’s op te zetten. In 
openbare verklaringen evenwel verleent de regering van Bangladesh haar steun aan de 
swap. De resultaten van de swap in de gezondheidssector zijn grotendeels onbekend 
gebleven.  
Vanuit uitvoerings- en operationeel standpunt is de absorptiecapaciteit gering, zijn de 
processen arbeidsintensief en verlopen de procedures traag. 
Om al deze redenen is samenwerken met Bangladesh “een investering in geduld”. 
 
Mening van de donoren over de vijf Belgische prioriteitssectoren 
 
In de gezondheidssector dient de regering van Bangladesh, gelet op de hoge 
bevolkingsdichtheid en de gebrekkige gezondheidszorg, de kwaliteit van de eerstelijns 
gezondheidszorg te verbeteren, inclusief reproductieve gezondheid, en de toegang 
daartoe te vergemakkelijken, in het bijzonder voor de armste lagen van de maatschappij.  
 
In de onderwijs- en opleidingssector dient de regering geleidelijk aan opnieuw haar rol 
op te nemen in de verstrekking van volledig gratis basisonderwijs voor iedereen. 
Momenteel wordt 50% van het onderwijs georganiseerd door NGO’s en behoort de 
categorie “niet-erkend”. De inschrijving van meisjes is beduidend toegenomen (vooral 
dankzij het “voedsel voor onderwijs”- programma en het studiebeursprogramma). Een 
verdere toename dient met alle middelen bevorderd en gestimuleerd te worden. 
Kwaliteitsopleiding (technisch, beroeps en algemeen) moet voorrang krijgen.  
 
Bangladesh is de voorbije 4 jaar voor de productie van graan zelfbedruipend geweest. 
Niettemin zullen Landbouw en voedselzekerheid in de toekomst heel belangrijk blijven. 
De combinatie van erg vruchtbare gronden, een klimaat dat 3 oogsten per jaar toelaat en 
het gebruik van HYV’s (variëteiten met hoge opbrengst) biedt ruimte voor verdere 
verbetering van de graanproductie. Verder is er een echt potentieel aanwezig voor 
gewasdiversificatie en (exportgerichte) agrovoedingsbedrijven. 
 
Maatschappelijke versterking, inclusief conflictpreventie en maatschappijopbouw, zal 
voor de ontwikkeling van Bangladesh belangrijk blijven. De burgermaatschappij zou 
een actieve rol moeten blijven spelen. Evenwel zouden de talloze NGO’s geleidelijk aan 
uit hun substitutierol moeten stappen. De persvrijheid, die momenteel alleen voor de 
geschreven pers geldt, zou naar alle media uitgebreid moeten worden, inclusief (privé) 
televisie. SOE’s zouden efficiënter gemaakt moeten worden door economisch haalbare 
hervormingen en/of privatisering. 
 
4.3. Vanuit het Belgische standpunt 
 
Zowel de Belgische procedures als die van Bangladesh, hoewel anders van aard, zijn 
allebei langdurig, erg formeel en bureaucratisch, en getuigen van een gebrek aan 
institutionele flexibiliteit. Een en ander heeft het voorbereidingsproces danig vertraagd en 
heeft de start van een samenwerking bemoeilijkt.  
België is in Bangladesh een kleine donor. Dit zou opgelost kunnen worden door 
cofinanciering (bij welbepaalde subprojecten), coördinatie, geografische en thematische 
bundeling, en de nadruk op kwaliteit in de plaats van op kwantiteit.  
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5. Toekomstige Belgische samenwerkingsstrategie 
 
5.1. 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: 
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 zowat 123 Belgische NGO’s  
 plaatselijke NGO’s in sommige partnerlanden 
 twee verenigingen voor technische bijstand : 

 
** de Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en 

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

l'étranger' (APEFE). 
 

 twee interuniversitaire raden : 
 

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

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

 
B.3. Multilaterale samenwerking:  

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

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

werden geselecteerd. Voor de uitvoering zijn drie kanalen mogelijk:  

 intergouvernementeel, 
 niet-gouvernementeel, 
 multilateraal. 

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

mogelijk : 

 intergouvernementeel, 
 niet-gouvernementeel, 
 multilateraal. 

 
B.6. De Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO). 
 

5.2. Eén globaal opzet 
 
Het globale opzet van de Belgische samenwerkingsstrategie in Bangladesh is de 
krachten te bundelen met de nationale organisaties en de internationale donoren met de 
bedoeling de armen meer mogelijkheden te geven om deel te nemen aan, bij te dragen 
tot, en voordeel te halen uit de duurzame ontwikkeling van het land.  
 
Het is duidelijk gebleken dat de meeste programma’s tot armoedebestrijding in 
Bangladesh, inclusief grote, door donoren gefinancierde NGO-programma's, grotendeels 
ten goede gekomen zijn van de matig armen en de armsten onder de armen niet bereikt 
hebben. Daarom wil België zijn strategie toespitsen op terugdringing van de “hard core” 
armoede. 
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Twee doelstellingen 
 
Bovenvermeld globaal opzet zal gerealiseerd worden via twee onderling gerelateerde 
doelstellingen: 
 Directe armoedebestrijding, d.w.z. verminderen van het absolute en relatieve aantal 

“hard core” armen  door enerzijds het verlichten van de negatieve gevolgen van 
armoede binnen een geografisch afgebakend plattelandsgebied, en door anderzijds de 
toegang tot basisonderwijs te vergemakkelijken.  

 Verbeteren van het bestuur en de naleving van de mensenrechten, en zorgen voor 
meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen via institutionele versterking en 
capaciteitsopbouw. Het is inderdaad onmogelijk de “hard core” armoede op een 
duurzame wijze te verminderen zonder ingrijpende verbeteringen op deze vlakken.  

 
Een aanpak in twee fasen 
 
Terwijl beide doelstellingen te allen tijde de kern van de strategie zullen blijven uitmaken, 
zal de Belgische strategie een uitvoering in twee fasen behelzen, dit vanwege de 
institutionele en politieke context zoals in de voorgaande hoofdstukken beschreven, en 
vanwege de geringe omvang van België als donor en diens relatieve gebrek aan ervaring 
in Bangladesh.  
 
Fase 1, de onmiddellijke toekomst 
In de onmiddellijke toekomst zal België een armoedebestrijdingsprogramma financieren 
dat zich toespitst op de “hard core” armen, die wonen in één van de minst ontwikkelde 
plattelandsgebieden van Bangladesh. Om de hierboven uiteengezette redenen zal het 
programma door plaatselijke NGO’s ten uitvoer gebracht worden. In het kader van de 
institutionele duurzaamheid echter zal gestreefd worden naar actieve betrokkenheid van 
de plaatselijke ambtenaren, die verantwoordelijk zijn voor het verstrekken van de sociale 
basisdiensten.  
Het programma zal noodzakelijkerwijze een multisectorale aanpak hanteren, aangezien 
bewezen is dat in één enkele sector werken, niet het gewenste resultaat inzake 
armoedebestrijding oplevert. 
Het programma zal voorzien in essentiële basisnoden zoals voedsel, kleding en 
huisvesting en zal inkomensgenererende activiteiten in verschillende sectoren koppelen 
aan voedselzekerheid, gezondheidszorg, voeding, onderwijs en bestuur.  
België overweegt terzelfder tijd de mogelijkheid om, samen met andere donoren, 
initiatieven te financieren m.b.t. toegang van alle kinderen tot lager onderwijs.  
In de eerste fase zullen vooral de symptomen van armoede aangepakt worden en niet de 
onderliggende oorzaken. Verwacht wordt dat dit de Belgische Internationale 
Samenwerking in staat zal stellen om (i) onmiddellijk van start te gaan en op het terrein 
zichtbaar te worden, (ii) ervaring op te doen in Bangladesh, en (iii) een diepgaande 
analyse te maken van de institutionele problemen waarmee de “hard core” armen te 
maken hebben. 
 
Fase 2, de lange termijn  
Op de langere termijn zal België doorgaan met zijn directe betrokkenheid bij de 
bestrijding van de “hard core” armoede op het terrein, maar tegelijk zal het steun verlenen 
aan capaciteitsopbouw en organisatorische versterking van de overheidsinstanties die zich 
bezighouden met: 
 
 het decentraliseringsproces en gedecentraliseerde besturen (plaatselijke regering); 
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 wetgeving en naleving van wetten op gebieden die voor de doelgroep cruciaal zijn, 
zoals landeigendomsrechten, gelijke kansen voor mannen en vrouwen, empowerment 
van vrouwen, toegang tot sociale diensten en vangnetten; 

 de naleving van de mensenrechten, in het bijzonder op gebieden die voor de 
doelgroep belangrijk zijn, zoals politiegedrag, rechtspleging, gelijke kansen voor 
mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen.  

Deze aspecten zullen selectief aangepakt worden. De uiteindelijke keuzes zullen afhangen 
van de ervaring die tijdens de eerste fase opgedaan wordt, van de ervaring van andere 
donoren en van de betrouwbaarheid van potentiële overheidsinstellingen.  
Empowerment van vrouwen, en het sectoroverkoepelende genderaspect in het algemeen 
zullen als eerste prioriteit aangepakt worden. België wil bijdragen door de rol en de 
inspraak van vrouwen in de burgermaatschappij te verbeteren door hen gelijke kansen te 
geven, waardoor zij hun levensomstandigheden op duurzame wijze kunnen verbeteren. 
Mogelijke samenwerking met het Ministry of Women affairs zal in het licht van het 
bestaande beleid en actieplan, nadrukkelijk overwogen worden.  
 
5.3. Resultaatindicatoren  
 
Resultaatindicatoren voor individuele interventies zullen nauwkeurig omschreven 
moeten worden in de specifieke projectdocumenten.  
De resultaatindicatoren van de samenwerkingsstrategie vloeien voort uit de specifieke 
doelstelling volgens 5.2. Deze indicatoren zijn: 
 
 vermindering van het percentage “hard core” armen die binnen het Belgische 

interventiegebied wonen,  

 vermindering van het absolute aantal “hard core” armen die binnen de Belgische 
interventiegebieden wonen. 

De Belgische strategie zal alleen efficiënt zijn indien de 
armoedeverminderingsindicatoren overeenstemmen met wat in het I-PRSP als doelstelling 
neergeschreven werd. De resultaten in het gebied met Belgische interventie dienen 
minstens even goed te zijn als de resultaten in de gebieden waar de regering van 
Bangladesh een gelijkaardig programma opzet zonder buitenlandse hulp. 
 
5.4. Enkele operationele aspecten  
 
Zoals gezegd zal het programma van fase 1, om snel tot concrete resultaten te komen, 
uitgevoerd worden via plaatselijke NGO’s. De NGO’s in Bangladesh hebben ruime 
ervaring en kunnen uitstekende referenties voorleggen in de verstrekking van sociale 
diensten op het basisniveau. Toch zullen alle activiteiten gecoördineerd moeten worden 
met de vertegenwoordigers van de plaatselijke besturen en de vertegenwoordigers van de 
centrale ministeries.  
 
Vooral tijdens fase 2 zal België op zoek gaan naar mogelijke synergieën en proberen de 
handen in elkaar te slaan met “gelijkgestemde” donoren die actief zijn op gebieden 
van gemeenschappelijk belang. Aangezien België een kleine en relatief onervaren donor 
is in Bangladesh, zal actief gezocht worden naar mogelijkheden tot cofinanciering of 
onderaanneming met andere donoren. Cofinanciering van VN-projecten lijkt een erg 
doeltreffende manier van financieren, in het bijzonder bij programma’s die zich toeleggen 
op bestuur en mensenrechten.  
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6. Samenhang en complementariteit van de Belgische 
gouvernementele samenwerking  

 
6.1. Tussen de Belgische strategie en het I-PRSP van Bangladesh  
 
Aangezien het i-PRSP nog niet klaar is, is “National Strategy for Economic Growth and 
Poverty Reduction”, omschreven als "ontwerp voor bespreking" (april 2002), het enige 
document dat als maatstaf kan dienen. Heel wat aspecten van de Belgische strategie 
staan hoog op de agenda van de regering van Bangladesh, zoals de prioriteit die 
verleend wordt aan menselijke ontwikkeling en niet-materiële factoren, steun aan de 
vooruitgang van vrouwen en het dichten van de genderkloven, verbetering van de 
sociale vangnetten, beter bestuur via participatie, aanpak van de armste gebieden en 
bijzondere nadruk op de meest misdeelde mensen.  
 
De samenhang tussen de Belgische strategie en het i-PRSP zal regelmatig getoetst worden 
aan de hand van opeenvolgende ontwerpen. De Belgische strategie moet voldoende 
flexibel zijn om de inpassing van eventuele bijsturingen mogelijk te maken.  
 
6.2. Tussen de verschillende Belgische rechtstreekse en onrechtstreekse 

hulpstromen 
 
De gouvernementele samenwerkingsstrategie sluit aan bij het Belgische beleid, aangezien 
zij verschillende prioritaire sectoren en sectoroverkoepelende thema’s aanpakt, zoals de 
eerstelijns gezondheidszorg, inclusief reproductieve gezondheid; onderwijs en opleiding; 
landbouw en voedselzekerheid; basisinfrastructuur, maatschappijopbouw en 
genderaspecten. 
Met het oog op betere samenhang tegenover partner Bangladesh, wordt gehoopt dat alle 
Belgische ontwikkelingsspelers die in Bangladesh aanwezig zijn, de complementariteit 
van hun activiteiten zullen verbeteren.  
 
6.3. Tussen België en andere donoren 
 
Armoedebestrijding overheerst de ontwikkelingsagenda en is de hoofddoelstelling van 
alle donoren in Bangladesh. Evenwel kunnen de strategieën om deze doelstelling te 
realiseren, nogal verschillen.  
Daar waar WB/IDA en ADB doorgaan met zachte leningen, werken UNDP, de EC en alle 
bilaterale donoren in hoofdzaak via subsidies en voedselhulp in 
ontwikkelingssamenwerking. 
 
IDA spitst zich op drie deelgebieden toe: (i) versterken van de vooruitgang inzake 
menselijke ontwikkeling (onderwijs, gezondheid, voeding), (ii) geïntegreerde aanpak van 
de plattelandsontwikkeling (steun aan groeiactiviteiten, opportuniteiten en middelen 
bereikbaar maken voor de armen, landelijke infrastructuur en institutionele versterking), 
en (iii) versnellen en verruimen van de door de privé-sector gedreven groei (versterking 
van de financiële sector en steun aan privé-investeringen). 
Een andere multilaterale partner, UNDP, legt zich toe op sociale en milieuontwikkeling, 
en is betrokken bij programma’s die toegespitst zijn op bestuurszaken, institutionele 
versterking van het Parlement en de politiediensten, opleiding van imams. 
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Japan is veruit de grootste bilaterale donor en legt zich toe op grote 
investeringsprojecten.  
De Europese Gemeenschap heeft zes prioritaire deelgebieden: handel, regionale 
integratie en samenwerking, sectorprogramma’s op sociale gebieden, transport, 
voedselzekerheid en strategieën voor duurzame plattelandsontwikkeling en institutionele 
capaciteitsopbouw, goed bestuur en rechtsstaat. De meeste EG-projecten worden 
uitgevoerd door NGO’s.  
 
 
De belangrijkste interventiesectoren van de EU-Lidstaten zijn:  
 
 menselijke ontwikkeling, inclusief rurale ontwikkeling, gezondheid, onderwijs en 

voeding, 

 infrastructuur, in het bijzonder transport, water en sanitair, 

 bestuur en mensenrechten. 

De Belgische strategie zoekt aansluiting en nauwe samenwerking met EU-partners en de 
EC. In het bijzonder sluit zij aan bij de strategieën van DFID en Canada. Canada legt zich 
toe op de menselijke basisnoden en bestuur, en DFID op basisdiensten voor de 
allerarmsten, beter bestuur, mensenrechten en vrouwen.20 
 

                                                 
20 Zie, strategy papers Canada en DFID. 
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Lijst met beschikbare basisdocumenten over strategy papers: 
 
1. Europese Commissie: Country Strategy Paper 2002-2006 (december 2001)  

 
2. DFID; Country Strategy Paper (november 1998) 

 
3. Swedish International Development Co-operation Agency (SIDA): Country 

Analysis Bangladesh (januari 2001) 
 

4. German Federal Ministry for Economic Co-operation and Development; Asia 
Strategy (september 2001) 

 
5. Canada; Bangladesh Programming Framework (1999) 

 
6. UNDP; Bangladesh Human Development Report 2000 (januari 2001) 

 
7. World Bank; Country Assistance Strategy for the People's Republic of Bangladesh 

(november 2000) 
 

8. ADB; Country Operational Strategy (augustus 1999) 
 

9. Planning Commission, Ministry of Planning, Government of Bangladesh; Mid-
term review of the fifth Five Year Plan 1997-2002 (december 2000) 

 
10. Bangladesh Institute for Development Studies (BIDS); Bangladesh Human 

Development Report 2000 (januari 2001) 
 

11. Ministry of Planning; Memorandum for Bangladesh Development Forum 2002-
2003 (maart 2002) 

 
12. World Bank; Taming Leviathan, Reforming Governance in Bangladesh (maart 

2002) 
 

13. Bangladesh, ERD, Ministry of Finance: A National Strategy for Economic Growth 
and Poverty Reduction (Draft for discussion, april 2002) 
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