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VOORWOORD 
   

NIEUWE PARTNERSCHAPPEN VOOR GLOBALE ARMOEDEBESTRIJDING  
EN DUURZAME ONTWIKKELING 

 
 

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

 



bij het bepalen van de prioriteiten, tot een grotere samenhang en een betere afstemming 
bij het programmering van de hulp op gedeelde doelstellingen. Zo wordt de geografische 
versnippering en de administratieve onbeheersbaarheid tegengegaan door een 
vermindering van het aantal partnerlanden (nu tot 25). Het aantal multilaterale partners 
werd teruggebracht tot 22, en een aparte strategienota werd opgesteld die de strategieën 
verduidelijkt van de Belgische samenwerking met deze organisaties. Ook concentreert de 
overheid de inspanningen in vijf mensgerichte sectoren: basisgezondheidszorg; 
onderwijs/vorming, landbouw/voedselzekerheid, basisinfrastructuur en 
maatschappijopbouw/conflictpreventie.  
 
De strategienota’s komen tot stand in een ruimere dialoog en moeten op een geïntegreerde 
en samenhangende wijze antwoorden bieden op de meerdimensionale armoedeproblemen. 
De Wet op de Internationale Samenwerking maakt onderscheid tussen de Belgische 
strategieën voor haar partnerschap met partnerlanden – de landenstrategienota’s – en de 
sectorstrategienota’s. Verder zijn er eveneens drie transversale of horizontale thema’s 
waarvoor eveneens strategienota’s worden opgesteld: het streven naar meer gelijkheid 
tussen vrouwen en mannen, de zorg om de draagkracht van het milieu, en de 
ontwikkelingsdimensie van de sociale economie. 
 
Kwaliteitsvolle partnerschappen  
 
In mijn beleidsnota “Kwaliteit in de Solidariteit” bevestigde ik het belang van deze 
hervormingen, en kaderde ze in het bredere streven naar verbeterde en verruimde 
partnerschappen voor duurzame ontwikkeling. Een verbeterd partnerschap veronderstelt 
een grotere toe-eigening door het partnerland van de processen en de programma’s ter 
bestrijding van armoede; ook wel het principe van het lokaal meesterschap (ownership) 
genoemd. Het is in de eerste plaats aan de ontwikkelingslanden om de leiding te nemen in 
het ontwikkelingsproces. Donoren moeten hun strategieën zo opstellen en uitwerken dat 
de capaciteit van de partner maximaal wordt versterkt om eigen doeltreffende 
armoedestrategieën op te stellen en uit te voeren. Dit  impliceert de verankering van acties 
binnen de instellingen van het partnerland: zowel staats- als niet-staatsactoren, op het 
centraal of op het lokaal niveau.  Die toe-eigening is een wezenlijke factor voor 
duurzaamheid en is medebepalend voor de impact van de hulp.  
 
Er is ook nood aan een verruimd partnerschap, aan een grotere betrokkenheid in Noord en 
Zuid. Dat houdt enerzijds in dat een ruimere politieke en maatschappelijke dialoog moet 
gevoerd worden over de strategienota’s in eigen land. Niet-gouvernementele organisaties, 
gespecialiseerde instellingen en experts, de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, 
de Commissie Vrouwen en Ontwikkeling en uiteindelijk ook het parlement worden 
betrokken bij dit overleg. Anderzijds is er in de partnerlanden zélf nood aan een bredere 
betrokkenheid van de actoren bij het beleid en bij het bepalen van de agenda voor 
armoedebestrijding. De aandacht voor de plaats en het belang van het maatschappelijk 
middenveld in de strijd tegen armoede in de ontwikkelingslanden is toegenomen. Dat 
komt onder meer tot uiting in het programma van schuldkwijtschelding (High Indebted 
Poverty Countries - HIPC) van de Internationale Financiële Instellingen. Landen die in 
aanmerking willen komen voor zulke schuldkwijtschelding moeten aangeven op welke 
wijze een ruimere maatschappelijke dialoog is georganiseerd bij het opstellen van de zgn. 
“Poverty Reduction Strategy Papers – PRSP”. Té veel echter wordt enkel lippendienst 
bewezen aan deze aanpak. Ook leert de praktijk dat het verbreden van zulk 
maatschappelijk draagvlak bij het uitwerken van strategieën voor armoedebestrijding en 
duurzame ontwikkeling een moeizaam en langzaam proces is. Enkele oriënterende vragen 
daarbij zijn: Is er ruimte voor het maatschappelijk middenveld, de privé-sector, het 
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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 
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programmering van de hulp en de keuze van de partners aangepast dient te worden aan de 
dynamiek van de oplossing van het conflict. 
 
De strategienota over vredesopbouw en conflictpreventie gaat dieper in op de 
problematiek van aangepaste programmering van hulp en het opbouwen van 
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 

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 
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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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Voorstelling 

 
 
Deze Strategienota heeft als bijzonderheid dat hij, van in de beginfase, is opgesteld, met 
de actieve medewerking van de plaatselijke vertegenwoordigers van de Belgische NGO’s 
en universiteiten en van de BTC in Bolivië. Deze instellingen hebben stuk voor stuk een 
waardevolle bijdrage geleverd op basis van hun uitgebreide terreinkennis en ervaring met 
projecten ter ondersteuning van het maatschappelijk middenveld en hun denken over de 
Belgische samenwerking in het algemeen. 
 
Vervolgens werd het document aangevuld met de analyses, de suggesties en commentaren 
van verschillende diensten van de Belgische en Bolivaanse regeringen, alsook 
vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld in beide landen 
(vertegenwoordigers van NGO’s en partners in projecten). 
 
Vanwege zijn strategische karakter heeft de tekst zijn beperkingen qua omvang en 
grondigheid waarmee de verschillende thema’s werden behandeld. Deze moeten in de 
toekomst via nieuwe samenwerkingsprojecten worden uitgediept.  
 
De Ambassade van het Koninkrijk België in La Paz, die verantwoordelijk was voor het 
opstellen van dit document, dankt alle personen die ertoe hebben bijgedragen dat het een 
instrument is geworden waarmee de Belgische samenwerking op een efficiëntere manier 
kan aansluiten bij de inspanningen die Bolivië levert, om de armoede in het land terug te 
dringen. 
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1. De toestand van het land 
 
Bolivia blijft het armste land van Zuid-Amerika. Maar liefst 63% van de bevolking is arm 
en 37% leeft in extreme armoede. De armoede treft 50% van de bevolking van de grote 
steden, 65% van de bevolking in kleinere steden en 90% van de plattelandsbevolking 
(Wereldbank, 2000).  
 
Het voorbije decennium zagen we een aanzienlijke stijging van de toegang tot de 
basisdienstverlening (gezondheid, basishygiëne, onderwijs, enz.), maar wat de kwaliteit 
en efficiëntie daarvan betreft, bestaan van streek tot streek grote verschillen. 
Overeenkomstig schattingen van het "Human Development Report” (UNDP, 2000) zou 
het departament Santa Cruz in 2004 een Human Development Index (HDI) hebben die het 
dubbele bedraagt van die van Potosí. 
 
De inbreuken op de mensenrechten zijn talrijk, zelfs tijdens de perioden van democratie 
(bij voorbeeld in El Chapare), dit bij gebrek aan scholing en kennis van rechten en 
plichten. Vrouwen, inheemsen en kinderen zijn het kwetsbaarste. Niettemin besteden de 
huidige autoriteiten momenteel meer aandacht aan de kwestie van de mensenrechten. 
 
Hoewel men zich in toenemende mate bewust wordt van de ecologische uitdagingen, 
bestaan tal van problemen die te maken hebben met het beheer van het leefmilieu, zoals 
waterverontreiniging, achteruitgang van het bodemareaal, enz. 
  
Na het opzetten van uitgebreide aanpassingsprogramma’s, is Bolivië erin geslaagd 
vooruitgang te boeken bij het stabiliseren van zijn economie, zonder dat evenwel de 
duurzame economische groei werd bereikt, die nodig is om de hoge armoedecijfers in het 
land terug te dringen. De grootste stimulans, waardoor de Boliviaanse economie in 2000 
een groei kende van 2,5% van het BBP (0,4% in 1999), kwam van de buitenlandse vraag 
naar mijnbouwproducten (zink, tin en zilver), aardgas en soja. Maar gezien de jaarlijkse 
bevolkingsaangroei van 2,1% is die toename van het BBP per inwoner quasi nul.  
De problemen die samenhangen met de teelt van coca en de verwerking tot cocaïne 
hebben niet alleen economische implicaties maar ook politieke (destabilisering van de 
regio), sociale (de eisen van de cocaboeren, daarbij soms gesteund door de vakbonden), 
financiële (het belang van de parallelle economie), institutionele (corruptie) en 
landbouwkundige (de moeilijkheid om rendabele teelten te vinden ter vervanging van 
coca). Geschat wordt dat de groei, zonder de sociale conflicten die zwaar hebben 
gewogen op de productie en de handel, zo’n 4,3% zou hebben bedragen. De daling van de 
coca-aanplant zou, in vergelijking met het jaar 1977, een verlies vertegenwoordigen van 
450 mln. USD per jaar, wat overeenkomt met bijna 3% van het BBP en een verlies van 
60.000 banen. 
 
De overheidsuitgaven stegen in 2000 met 1,1%, dat wil zeggen minder traag dan de 
inflatie die 3,4% bedroeg, tegenover 3,1% in 1999. Het tekort in de overheidsfinanciën 
lag op 4,1% van het BBP (3,9% in 1999). De betalingsbalans vertoonde in 2000 een 
tekort van 38,5 mln., te wijten aan een achteruitgang van de buitenlandse investeringen 
die niet werd gecompenseerd door de uitvoer. 
  
De buitenlandse schuld bleef in 2000 op 4.460 mln. USD, wat overeenkomt met 53% 
van het BBP, vergeleken met het jaar 1999 (4.574 mln. USD) een daling, die in hoofdzaak 
te danken was aan een schuldverlichting voor een bedrag van 428 mln. USD. 
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De werkloosheid evolueerde nauwelijks, van 7,9 in 1999 naar 7,6% in 2000, dankzij het 
dynamisme van de dienstensector. Toch blijft jobcreatie een problematische kwestie en de 
cijfers houden geen rekening met de grote delen van de bevolking die in de informele 
sector actief zijn. De werkelijke ondertewerkstelling bevindt zich ergens tussen 20 en 
25% van de actieve bevolking. Anderzijds gaan ook de veiligheid en de kwaliteit van de 
arbeidsomstandigheden erop achteruit. 
  
De wetten op de participatie en inspraak en op de decentralisatie (Participación Popular 
in 1994 en Descentralización administrativa in 1995) waren institutionele hervormingen 
die geleid hebben tot een aanzienlijke uitbreiding van de plaatselijke autonomie van de 
gemeenten, hun verantwoordelijkheden en het aantal instrumenten voor een sociale 
inspraak bij de besluitvorming op gemeentelijk vlak.  
 
Op internationaal niveau, blijft Bolivië actief participeren in de “Comunidad Andina de 
Naciones” (CAN, het voormalige “Pacto Andino”). Bolivië geniet daar, als minst 
ontwikkelde land in de regio, van een speciale behandeling en in het bijzonder van een 
aanzienlijke steun vanwege de “Corporación Andina de Fomento” (CAF), een 
ontwikkelingsfonds van Andeslanden. Daar moeten we nog aan toevoegen dat de 
eengemaakte Zuid-Amerikaanse markt (MERCOSUR) en Bolivië in 1996 een 
economische overeenkomst hebben ondertekend (Acuerdo de Complementación 
Económica). 
 
De verslechtering van de politieke toestand in Colombia, het gevaar dat het conflict de 
grens oversteekt en de situatie met betrekking tot de drugstrafiek in Bolivië erger wordt, 
alsook de economische crisis in Argentinië zijn evenveel nieuwe elementen die voor 
Bolivië eventueel negatieve gevolgen kunnen hebben. 
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2. De Ontwikkelingsopties 
 
2.1. Het Boliviaanse ontwikkelingsbeleid en strategieën 
 
Op initiatief van de Boliviaanse regering werd de coördinatie van de inspanningen van de 
internationale samenwerking geconcentreerd binnen het "Comprehensive Development 
Framework" (CDF) van de Wereldbank, omgevormd en aangepast tot "Nuevo Marco de 
Relacionamiento Gobierno de Bolivia - Cooperación internacional" (nieuw kader voor 
de onderlinge relaties tussen de Bolivaanse regering en de internationale samenwerking), 
dat de multilaterale instellingen en de landen die met Bolivië samenwerken in 
regeringskringen bij elkaar brengt. 
 
Het Bolivaanse beleid inzake armoedebestrijding, de Estrategia Boliviana de Reducción 
de la Pobreza (EBRP), werd uitgewerkt op basis van een reeks van hoorzittingen met het 
maatschappelijk middenveld, die een hoogtepunt kende met de Diálogo Nacional 2000. 
Het EBRP moet het mogelijk maken de komende vijftien jaar de strijd tegen de armoede 
tot een goed einde te brengen, voornamelijk met de middelen van de HIPC II die 
momenteel goed zijn voor een netto bedrag van 1.573 mln. USD, omgerekend een 
gemiddelde van 105 mln. USD per jaar. Anderzijds moeten nieuwe bilaterale 
onderhandelingen de Boliviaanse regering in staat stellen bijkomende schuldverlichting te 
verkrijgen voor een bedrag van zo’n 700 mln. USD, geld dat echter niet noodzakelijk aan 
het beleid inzake armoedebestrijding (EBRP) zal kunnen worden besteed, aangezien de 
bestemming ervan afhankelijk is van de onderhandelingen en de voorwaarden die de 
respectieve landen en instellingen zullen opleggen inzake de besteding van de 
vrijgekomen bedragen.  
 
Het EBRP legt de verantwoordelijkheid voor het implementeren van het beleid inzake 
armoedebestrijding vooral bij de gemeenten. Deze zullen geleidelijk worden belast met de 
administratie, hoofdzakelijk van het onderwijs en de gezondheidszorg, maar ook met het 
stimuleren van de plaatselijke economie, het oprichten van de nodige economische 
infrastructuur, het stimuleren van de gender-gelijkheid en de zorg voor het milieu. 
Dientengevolge worden de middelen van HIPC II integraal en automatisch overgeheveld 
naar de gemeenten, op basis van rechtvaardigheidscriteria als bevolkings- en 
armoedecijfers. 
 
De economische, sociale en politieke uitvoerbaarheid van het beleid inzake 
armoedbestrijding (EBRP) moet worden gegarandeerd. Wat het economische betreft, 
moet de Boliviaanse regering, los van de verlichting van de buitenlandse schuld, eigen 
inkomsten genereren, dit door een hervorming van de belastingwetgeving, het veroveren 
van nieuwe exportmarkten, het verbeteren van de concurrentiepositie en het 
onderhandelen met de hoofdzakelijk Europese handelspartners over een vermindering van 
de douanerechten en andere vormen van invoerbeperking. Wat het politieke betreft, moet 
de Boliviaanse regering het democratische systeem versterken, door een verbetering van 
de bestuurbaarheid en het uitbreiden van de sociale inspraak in de besluitvorming. Op 
sociaal gebied moet het middenveld van naderbij bij de armoedebestrijding betrokken 
worden, teneinde de haalbaarheid van het EBRP te vergroten. 
 
De Ley del Diálogo Nacional (wet op de nationale dialoog) van 31 juli 2001 regelt de 
toekenningsmechanismen en de sociale controle op het overheidsbeheer, nationaal, 
gewestelijk (het bestuursniveau van de “departamentos”) en lokaal, van de middelen 
bestemd voor armoedebestrijding, alsook de wijze waarop de plannen en programma’s in 
het kader van het EBRP best worden uitgevoerd. De geleidelijke toekenning van de 
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middelen en de invoering van controlemechanismen zijn gereglementeerd via het 
“Decreto Supremo 26564 de Participación y Control Social”, afgekondigd in maart 2002. 
Het nationale compensatiebeleid, “Política Nacional de Compensación” (Decreto 
Supremo N° 25984 van 16 november 2000), bepaalt dat alle bedragen die worden 
doorbetaald voor het uitwerken en uitvoeren van programma’s en projecten onder 
gemeentelijke bevoegdheid (zowel van de nationale schatkist als de internationale 
ontwikkelingshulp), moeten toegewezen worden via het FPS, dat onder beheer staat van 
het DUF en moet voldoen aan de criteria van de rechtvaardige verdeling tussen de 
gemeenten. De Matriz Ordenadora de la Inversión (centrale investeringsmatrix), die 
door de Boliviaanse regering werd voorgesteld op de XIVe vergadering van de 
Adviesgroep (Grupo Consultivo) voor Bolivië, vormt het basisinstrument bij de 
toekenning van de beschikbare internationale middelen. 
 
De geconsolideerde Boliviaanse overheidsbegroting bedroeg in 2001 35,3 mld. 
bolivianos (875 mln. EUR), waarvan 1,3 mld. (4,7%) gereserveerd voor de afbetaling van 
de overheidsschuld (zowel binnen- als buitenlands). De Boliviaanse begroting vertoont 
momenteel ook de neiging meer inspanningen te leveren op sociaal vlak: het derde luik 
met name toonde tussen 1990 en 1999 een verschuiving van de overheidsinvesteringen in 
de richting van de sociale sector, van ongeveer 1% van het BBP, bij het begin van het 
decennium naar meer dan 3% van het BBP. Tegelijk zien we in luik 4, met de 
gedetailleerde overheidsinvesteringen voor 2000 en 2001, dat zo’n 47,6% van die 
begroting bestemd is voor de sociale sector.  
 
De inspanningen inzake armoedebestrijding in de jaren 1990 tot 1999 kaderden in een 
sociaal beleid, gericht op het optrekken van het niveau van het menselijke kapitaal van de 
bevolking. In 1991 werd de “Estrategia Social Boliviana” ingevoerd, waardoor het 
mogelijk werd de politieke maatregelen en de overheidsuitgaven te focussen op de sociale 
basisdienstverlening. Aan het begin van het decennium werden de sociale investeringen 
met 10% opgetrokken, tot 50% in 1999, terwijl het relatieve aandelen van de mijnbouw in 
de overheidsinvesteringen aanzienlijk terugliep, van 33 tot 1,3%, als gevolg van de 
privatisering en kapitalisering van de overheidsbedrijven, hetgeen een heroriëntatie 
mogelijk heeft gemaakt van middelen in de richting van de sociale sector. De toename 
van de sociale investeringen van 1% van het BBP in 1990 tot 3% in 1999, laat precies een 
heroriëntering zien van de financiële middelen van de staat in de richting van de sociale 
dienstverlening.  
 
De overheidsuitgaven per capita voor gezondheidszorg bedroegen in 1995 slechts 8 
USD, beduidend onder het minimum investeringsniveau van 12 USD per inwoner, dat 
internationaal is aanbevolen. De “Seguro Básico de Salud” is het voornaamste 
overheidsmechanisme in het verstrekken van gezondheidszorgen. Elke gemeente draagt 
bij voor 6,4% van de participatiefondsen die ze van de centrale overheid krijgt, ter 
financiering van een pakket van 92 basisdiensten die de gezondheidszorg, zowel 
preventief als curatief, ten goede moeten komen. 
 
De verantwoordelijkheid inzake gezondheidszorg zit verspreid over het nationale, 
gewestelijke en gemeentelijke niveau, hetgeen het beheer ervan wel eens bemoeilijkt. Het 
Ministerie van volksgezondheid identificeerde 25 indicatoren om de impact te meten van 
het gezondheidsbeleid op het terugdringen van de kindersterfte en de mortaliteit in het 
kraambed. Ze legde daarmee de basis voor een resultaatgericht beleid.  
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Wat het onderwijs betreft, ligt het reële en functionele analfabetisme op meer dan 45% 
(en 75% op het platteland). Het analfabetisme treft voornamelijk de vrouwen (70% in de 
steden en ruim 80% in rurale gebieden). Ondanks maatregelen om de administratie te 
decentraliseren, multidisciplinaire teams op te leiden, de inspanningen te richten op het 
wegwerken van de kloof tussen stedelijk- en plattelandsonderwijs en gewestelijke 
diensten op te richten, behoudt de onderwijsadministratie een centralistisch karakter, 
voornamelijk als gevolg van een gebrek aan sociale consensus. 
 
De onderwijshervorming (Wet van 1994) heeft geleid tot initiatieven om de spreiding en 
de kwaliteit van het onderwijs, zeker het basisonderwijs, te verbeteren,. Tegelijk kwam 
een grotere participatie tot stand van de gemeenschap, gepaard met een nieuwe 
organisatie van de leerplannen en curricula, waarbij het begrip interculturaliteit een plaats 
kreeg en gewerkt werd aan een tweetalige organisatie van het onderwijs (Spaans, naast 
een inheemse taal). Ook werd gestreefd naar een evenwaardiger deelname van meisjes 
aan het onderwijs. 
 
Een van de factoren die zwaar speelt in het schoolverzuim, zeker bij de meisjes, is de 
chronische ondervoeding die zo’n 50% treft van de kinderen van minder dan 5 uit de 
armste gezinnen. In 1998 vertoonde zo’n 26% van die kinderen een of andere vorm van 
groeiachterstand (PMA, 2001). 
 
De voedselveiligheid is een thema binnen het EBRP, in het bijzonder wat betreft de meest 
kwetsbare groepen. Het EBRP wil de competitiviteit opvoeren, door op tien strategische 
actieterreinen te werken : infrastructuur en dienstverlening, onderzoek, ontwikkeling, 
innovatie en technologische bijstand, financiering en kredietverstrekking, markten en 
commercialisering, uitvoer, informatie, investeringen, taksen en heffingen, institutionele 
hervormingen van de staat en van de (bevolkings)registratie en overheidsbeleid.  
 
Wat infrastructuur betreft, beschikt 88% van de woningen in de steden over drinkbaar 
water, maar slechts 74% daarvan heeft een eigen aansluiting thuis. Op het platteland 
bedraagt de dekking 25%, waarvan slechts 17% over een eigen aansluiting beschikt. 
Tijdens de periode 1980-1994, bedroeg het aandeel van de overheidsuitgaven voor 
basishygiëne gemiddeld slechts 0,5% van het BBP. In de daaropvolgende jaren 1995-
1999, zagen we echter een drastische inhaalbeweging en haalde de sector gemiddeld 1,2% 
van het BBP. 
 
Wat betreft het consolideren van de samenleving, moeten we de oprichting vermelden 
van een Grondwettelijk Hof, de recente hervormingen van het Wetboek van 
strafvordering en het oprichten van een nationale ombudsdienst. 
 
Ondanks die verbeteringen, blijft het feit dat het gerecht door de bevolking als corrupt en 
moeilijk toegankelijk wordt ervaren. De uitzonderingswet, gekend als “Ley 1008” (de wet 
op de cocateelt en de drugstrafiek), die het vermoeden van onschuld naast zich neerlegt, 
vormt een inbreuk op grote delen van de nationale wetgeving. Anderzijds gaat ook het 
opleggen, sinds 15 jaar, van de structurele aanpassingsprogramma’s niet zonder 
wrijvingen gepaard. De bekendste schendingen van de mensenrechten vonden plaats in El 
Chapare, in het kader van de vernietiging van de cocaplantages. 
 
Bolivië heeft sinds de vorige regering (1994-1999) een departement dat zich rechtstreeks 
bezighoudt met de genderthematiek, het Viceministerio de Género y Asuntos 
Generacionales, dat ressorteert onder het Ministerie van duurzame ontwikkeling. Hoewel 
de bewuste instantie zich voornamelijk gebogen heeft over de thematiek van "vrouw" en 
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"kind", is een grote institutionele stap vooruit gezet om via de wetgeving inzake 
verkiezingen en politieke partijen een quotum op te leggen inzake vertegenwoordiging 
van vrouwen (30% vrouwen op de lijst voor nationale en 50% voor gemeentelijke 
verkiezingen). Anderzijds wordt de thematiek maar langzaam overgenomen in de sectoren 
van de gezondheidszorg, het onderwijs en de plattelandsontwikkeling. 
 
In Bolivië bestaat een heel nauwe band tussen armoede, economische activiteit en milieu. 
De belangrijkste problemen met vervuiling situeren zich op het niveau van het 
beschikbare water, dit bij gebrek aan installaties voor de behandeling van afvalwater en 
als gevolg van de onverantwoordelijkheid van veel mijnbouw- en productiebedrijven. 
Woestijnvorming dreigt voor 41% van het grondgebied, als gevolg van de hoge druk van 
het intensieve gebruik van de grond, samen met het toepassen van niet-duurzame 
productiepraktijken zoals de “chaqueo”, selectief ontbossen en onaangepaste irrigatie. 
Bossen vormen 48% van het grondgebied en men gaat ervan uit dat 35,6 mln. hectare 
daarvan permanent bosbouwgebied is. Ongeveer 6 miljoen hectare wordt op een 
duurzame manier beheerd en geëxploiteerd (bosbouwstelsel). 
 
De sociale economie krijgt impulsen, zowel aan vraag- als aan aanbodzijde. Ze kan 
terugvallen op een uitgesproken verenigingscultuur en een relatief groot aanbod aan 
middelen vanuit de internationale samenwerking. Toch lijdt ze nog onder de gebrekkige 
contacten tussen de overheid en de organisaties in de sociale sector. 
 
De werkgelegenheid in de informele sector speelt een belangrijke rol en groeide de 
voorbije vijf jaar van 800.000 naar ruim 2 miljoen ‘banen’. 
 
 
2.2. Het proces van integratie en coördinatie tussen de overheid en de 

donoren 
 
Terwijl de voorgaande Adviesgroepen van de Wereldbank door de Boliviaanse regering 
in het buitenland werden georganiseerd, blijkt uit de laatste, in La Paz, dat de regering het 
proces naar zich toetrekt, in overeenstemming met het CDF – Comprehensive 
Development Framework van de Wereldbank, zij het met de nodige problemen in 
bepaalde sectoren.  
 
In de conclusies van de Adviesgroep van Parijs, in oktober 2000, werd door de 
internationale coöperatie sterk de nadruk gelegd op de thematiek van de sociale 
uitsluiting, het belastingsstelsel en de corruptie. Daarop werden vier nieuwe werkgroepen 
opgericht : duurzame armoedebestrijding, rationalisering van de portefeuille, instellingen 
en corruptie en participatie en sociale integratie. De Boliviaanse regering, die een almaar 
duidelijker standpunt inneemt met betrekking tot de rol van de internationale coöperatie, 
vraagt van deze laatste dat ze zich zou engageren in een duurzame en integrale 
ontwikkeling van het land, in de programma’s en agenda ter ondersteuning van de 
armoedebestrijding door de overheid (EBRP) en in de ondersteuning van het beleid van 
de nationale overheid en de sectoren. Anderzijds tekent zich in de internationale 
samenwerking een tendens af om de budgettaire en programmatische steun op te trekken, 
ten nadele van de projectgebonden steun (vooral Nederland, Zweden en Denemarken). 
 
Hoewel de coördinatie die in Bolivië tot stand is gebracht veel aandacht krijgt en vaak als 
een toonbeeld voor de hele wereld wordt opgevoerd, blijft een breuk bestaan tussen het 
hoge niveau ervan en de uitvoering via concrete tussenkomsten. De regering wijst echter 
op de vooruitgang in de processen van decentralisering en institutionalisering in de 
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openbare sector (wat onder meer het geval is voor het Programma van Institutionele 
Hervormingen). 
 
Wat de coördinatie per sector betreft, stellen we vast dat de leiding hier en daar niet in 
handen is van de nationale entiteiten maar nog berust bij de internationale samenwerking, 
bij voorbeeld bij de Wereldbank (Gezondheidshervorming) bij de OPS en de WHO en bij 
USAID (gezondheid in het algemeen). 
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3. Analyse van de belgische samenwerking 
 
3.1. Algemeen kader 
 
De jaarbegroting van de Belgisch-Boliviaanse coöperatie bedraagt zo’n 7,5 mln. EUR, 
onder de vorm van rechtstreekse bilaterale hulp. Met de onrechtstreekse samenwerking 
(NGO’s en universiteiten), de samenwerking via multilaterale instellingen (UNDP, 
UNICEF, BID, FAO en het Fondo Indígena) en de samenwerking met de Belgische 
gewestelijke en gemeenschapsregeringen erbij, overschrijdt dat bedrag de 10 mln. EUR 
per jaar. 
 

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000
EURO

16.244.958 34.892.749 33.466 11.024.817 5.734.024 240.953 196.318

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

205.503 91.969 34.457 0 0 0 0

DGCI bila t é ra l indire c t  /  DGIS  bila t e ra a l indire c t 3.770.210 2.896.635 3.936.054 4.100.160 3.617.012 3.509.429 3.226.492

13.509.703 7.805.672 1.145.019 6.013.650 1.803.922 5.683.947 6.992.582

Fra is a dmin. donne ur  /  a dmin. donorkost e n 286.317 324.244 350.522 818.792 737.484 664.603 191.181

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

 

Aut re s sourc e s off ic ie lle s /  Ande re  off. Bronne n

Min. Fina nc e s

Aff .Et r . sa ns DGCI /  Buit .Za ke n e xc l. DGIS

DGCI/ DGIS  mult i "c ore "

DGCI/ DGIS  mult i "e a rma rke d"

DGCI bila t é ra l dire c t  /  DGIS  bila t e ra a l dire c t

 
Euro 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
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Bron : DGOS – De Belgische Ontwikkelingssamenwerking in cijfers 1997-2001 – Juli 2002 
 
De IVe Gemengde Comissie van maart 2000 kende een jaarlijks bedrag van 7,5 mln. EUR 
toe, voornamelijk ter ondersteuning van de programma’s van de voormalige pijlers 
“Equidad y Institucionalidad” (rechtvaardigheid en institutionaliteit), te besteden volgens 
de modaliteiten van de medeverantwoordelijkheid. De terreinen, sectoren en centrale 
thema’s waarrond de bilaterale samenwerking zich concentreert, zijn geëvolueerd. 
Nieuwe steden en provincies kwamen daardoor in aanmerking voor hulp, zoals de 
provincie Chayanta (gewest Potosí) en Oropeza (gewest Chuquisaca), die steun kregen 
voor plattelandsontwikkeling en de stad El Alto (gewest La Paz), die hulp ontving voor 
(voor)stadsontwikkeling (gezondheid en leefmilieu). Ook werd besloten de tussenkomsten 
op het stuk van de volksgezondheid in Cochabamba en Santa Cruz te bundelen en werd de 
steun aan de Nationale Ombudsdienst bevestigd, dit ter versteviging van de democratie en 
als teken van respect voor de mensenrechten (1,125 mln. EUR over 3 jaar). Tot slot werd 
beslist tot een bijdrage van 3,75 mln. EUR voor de alternatieve ontwikkeling van El 
Chapare. 
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Momenteel bestaan vier projecten in de gezondheidszorg (drie in het gewest Santa Cruz 
en één in Cochabamba) en twee projecten van integrale plattelandsontwikkeling (in Santa 
Cruz en Cochabamba). 
 
Wat betreft HIPC II en de Club van Parijs, gaat België momenteel over tot een negende 
operatie van verlichting van de buitenlandse schuld van Bolivië met 2,2 mln. EUR. 
 
Het programma van bilaterale beurzen wordt gekenmerkt door de onduidelijke strategie 
die men volgt bij de door de Belgische samenwerking nagestreefde doelstellingen. 
Doorgaans zijn jaarlijks een twintigtal beurzen ter beschikking (naast die welke in het 
kader van bilaterale projecten worden uitgereikt), voor hogere studies op plaatselijk of op 
regionaal niveau en in België. 
 
Het Micro-interventieprogramma (MIP) bestaat in Bolivië al sinds 1990. De 
jaarbegroting schommelde tussen 2 en 6 mln. BEF (50.000 - 150.000 EUR). 
 
De indirecte Belgische bilaterale samenwerking begon haar activiteiten in Bolivië 
halfweg de jaren zestig, op het ogenblik dat de NGO’s ontstonden. Ze verleende steun op 
het stuk van de gezondheidszorg en het onderwijs. In de jaren ’70 kwamen er nieuwe 
sectoren bij, zoals landbouw en veeteelt, milieuzorg, alfabetisering en gemeentelijke en 
coöperatieve organisatie.  Halfweg de jaren ’80 kwam een analyse- en denkproces op 
gang over de concrete realiteit. Dat heeft geleid tot de oprichting van een instantie ter 
coördinatie van de Belgische vrijwilligers in Bolivië. Met de tijd ging het project zich 
uitstrekken naar andere internationale NGO’s, wat weer aanleiding gaf tot de oprichting 
van de CONGI. In de jaren ’90, nadat een begin was gemaakt met het proces van 
decentralisatie en overheveling van bevoegdheden naar het gemeentelijke niveau, gingen 
verschillende NGO’s breder focussen en in hun acties ook thema’s opnemen als steun aan 
het maatschappelijk middenveld bij de ontwikkeling van het gemeentelijke niveau. 
De actiefste Belgische NGO’s in Bolivië zijn “Komyuniti-Broederlijk Delen", "Fonds 
voor Ontwikkelingssamenwerking" (FOS), "Louvain Développement", "Frères des 
Hommes" (FDH) en “Itinerans-Volens". Andere zijn actief in het land (SOS-Faim) maar 
hebben er geen vertegenwoordiger (ABB, Oxfam, Salto, Partenaire, Comide, enz).  
 
Wat de Belgische universiteiten betreft concentreert de "Vlaamse Interuniversitaire 
Raad" (VLIR) zich op een nauwe samenwerking met de Universidad Mayor de San 
Simón (UMSS) in Cochabamba. De samenwerking situeert zich op het vlak van het hoger 
onderwijs en vooral het onderzoek inzake biodiversiteit, waterbeheer, decentralisering, 
steun aan de plaatselijke industrie, milieu, enz. De "Conseil Interuniversitaire 
Francophone de Belgique" (CIUF) werkt samen met dezelfde universiteit, onder meer 
rond gezondheidszorg (de ziekte van Chagas of Zuid-Amerikaanse trypanosomiasis). 
 
De Communauté française de Belgique en de Région Wallonne ondertekenden samen op 
18 mei 1999 een samenwerkingsakkoord met Bolivië. De Gemengde Commissie 
vergaderde van 26 tot 28 november 2001 in La Paz. 
 
Terreinen waarop wordt samengewerkt met de Franstalige Gemeenschap zijn 
voornamelijk pedagogie in het basisonderwijs (een tweetalig en intercultureel onderwijs), 
volksgezondheid (de ziekte van Chagas en grote brandwonden) en het onderwijs van het 
Frans (toerisme, bij voorbeeld). De samenwerking van de “Asociación para la Promoción 
de la Educación y la Formación en el Extranjero” (APEFE) is gericht op de sectoren van 
de gezondheidszorg en de onderwijshervorming. 
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Het Waalse Gewest is prioritair actief op het gebied van het leefmilieu (afvalverwerking 
en behoud van het natuurlijk erfgoed), beschikbaar water en drinkwaterverdeling en de 
opleiding van gemeentelijke ambtenaren.   
 
Wat betreft de multilaterale samenwerking, moeten we enkele specifieke tussenkomsten 
vermelden: het trustfonds voor Belgische consulenten, ter beschikking van de BID; de 
participatie in het “Fondo Indígena”, dat voornamelijk interventies financiert in Ecuador, 
Perú en Bolivië; het regionaal programma micronutriënten, gestart door UNICEF, dat 
vitamine A verdeelt aan kinderen beneden de 5 jaar, ijzer aan zwangere vroegen, tijdens 
de prenatale consultaties, met ijzer en vitamines uit het B-complex verrijkte bloem en op 
ambachtelijke wijze gejodeerd zout; een tuinbouwprogramma in (voor)stedelijk gebied 
(microtuinen), uit te voeren door de FAO. Drie Belgische JPO’s zijn momenteel actief in 
Bolivië, in multilaterale instellingen (UNDP en UNICEF). 
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3.2. Coherentie en complementariteit van de Belgische samenwerking 
 
De projecten op het vlak van de volkgsgezondheid, het PRODISA-project rond 
geïntegreerde plattelandsontwikkeling en de projecten die momenteel worden 
geselecteerd in de provincies Chuquisaca en Potosí, en in de stad El Alto (gewest La Paz) 
zijn duidelijk gekenmerkt door hun primaire focus op de armoedebestrijding en een 
sectoraal beleid, in overeenstemming met de voormalige pijler van de Rechtvaardigheid 
die aan de basis lag van het EBRP, maar dan ook rekening houdende met het gender-
aspect. Men denkt aan het doorvoeren van een daadwerkelijke coördinatie tussen de 
projecten in de gezondheidszorg (CTB) en de Belgische gemeenten en gewesten, rond 
thema’s van gemeenschappelijk belang (bij voorbeeld de ziekte van Chagas).  
 
De steun aan de nationale Ombudsdienst kadert in de strijd voor de mensenrechten en de 
gelijkberechtiging van mannen en vrouwen en draagt bij tot de versterking van het 
maatschappelijk middenveld en het doorvoeren van gender-gelijkheid. Het betreft hier 
immers een belangrijke pijler van de democratie die een wezenlijke rol te spelen heeft in 
een duurzame menselijk ontwikkeling. 
 
Het PROMIC-programma voor plattelandsontwikkeling, waarin verwezen wordt naar de 
steun aan de institutionele uitbouw van een openbare dienst die hervormd wordt, in de 
richting van een autonome en duurzame stichting, kan beschouwd worden als een project 
ten bate van de uitbouw van een Boliviaanse knowhow op het stuk van milieubeheer. De 
impact van het beheer van de bekkens lijkt nog vrij beperkt, in termen van reële 
begunstigden maar zal aanzienlijk toenemen, zodra begonnen wordt met de bijkomende 
acties in de sectoren van de gezondheidszorg, het onderwijs, de infrastructuur en de 
productie in de beide grote bekkens van het land.  
 
Wat betreft de onderwijssector, werken de rechtstreekse bilaterale samenwerking, en 
vandaag ook de CTB, de VLIR, APEFE en de CIUF samen met dezelfde universitaire 
instelling, de Universidad Mayor de San Simón-UMSS. Voor de academische 
onderzoeksactiviteiten is men evenwel op zoek naar een betere strategische coördinatie 
met de gemeenschappelijke partner, de UMSS, wat betreft de Onderwijshervorming en 
het systeem van nationale opvoeding, inbegrepen het technisch onderwijs.  
 
Wat de NGO’s betreft, signaleren we de opeenvolgende hervormingen in de 
financieringsmodaliteiten, eerst door het voormalige ABOS en nu door de DGOS, 
waarmee men erin geslaagd is de programmatische aspecten van de interventies door de 
Belgische NGO’s in Bolivië te verbeteren. Hoewel nooit werd voorgesteld op zoek te 
gaan naar een soort coördinatie tussen de NGO’s en de bilaterale samenwerking, zien we 
vandaag toch de eerste stappen in die richting. 
  
In tegenstelling tot de versnippering die momenteel wordt vastgesteld, moet het tot een 
betere coördinatie komen tussen de federale entiteiten (DGOS en BTC), communautaire 
en gewestelijke organismen (de APEFE inbegrepen) en de instellingen in de indirecte 
coöperatie (NGO’s en universiteiten), waarvan er enkele hoofdzakelijk gefinancierd 
worden door de federale overheid. Dat verdiepen van de coördinatie is nodig om de 
efficiëntie en de zichtbaarheid te verbeteren, binnen de context van de « Nuevo Marco de 
Relacionamiento Gobierno Boliviano – Cooperación internacional » (nieuw kader voor de 
onderlinge relaties tussen de Bolivaanse regering en de internationale samenwerking) en 
om tot een grotere impact te komen van de stijd tegen de armoede. 
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4. Lessen uit de samenwerking in Bolivië 
 
4.1. Het standpunt van de Boliviaanse regering 
 
De administratieve hervorming van de Belgische coöperatie en de interne problemen van 
de coöperatie in Bolivië hebben belet dat in 2000 op een gecoördineerde manier tewerk 
werd gegaan. 
 
Vanaf 2001 is het met die coördinatie beter beginnen gaan, dankzij gemeenschappelijke 
bijeenkomsten van vertegenwoordigers van de Ambassade, de Belgische Technische 
Coöperatie en het “Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo”, waar 
voornamelijk lijnen werden uitgezet en mechanismen voor het concretiseren van de 
financiering van programma’s en projecten. De coördinatie bleef echter gebrekkig en men 
volgde niet één en hetzelfde kanaal, namelijk dat van de “Dirección General de 
Financiamiento”, ressorterend onder het VIPFE, via de “Unidad de Negociación y 
Agilización de Desembolsos”, de eenheid voor onderhandeling en bespoediging van 
betalingen. 
 
Om de goedkeuring van projecten van het “Fondo de Estudios” en het “Fondo de 
Contravalor” (onderzoeks- en tegenwaardefonds) te coördineren, werd het “Comité 
Operativo” opgericht. Dat vergadert op vraag van de partijen en beslist op basis van zijn 
goedgekeurde regels. De beschikbare bilaterale middelen hangen af van het resultaat van 
studiewerk door het Onderzoeksfonds. Er is tot op vandaag geen vlaag van nieuwe 
projecten. 
 
Een workshop op 9 mei 2002 zal het moeten mogelijk maken om mechanismen vast te 
leggen voor het beheer van de middelen van het Onderzoeks- en tegenwaardefonds, 
afspraken te maken over de opdracht en de rol van de medebeheerders van de projecten 
van beide fondsen en over het identificeren en analyseren van de beheerscyclus: ex-ante, 
de fase van het verloop zelf en ex-post. 
 
4.2. Het standpunt van de donoren 
 
De voorbije 15 jaar heeft Bolivië belangrijke structurele hervormingen doorgevoerd 
waardoor een stabiele economische omgeving werd gecreëerd en de hyperinflatie onder 
controle bleef. 
 
De Boliviaanse staat stelde een reeks maatregelen voor om de armoede terug te dringen en 
zette een kader uit voor een sociaal beleid, in het bijzonder op het stuk van het onderwijs, 
de gezondheidszorg en de basishygiëne. De structurele hervormingen van de jaren 
negentig, in het bijzonder de participatie van de bevolking en de administratieve 
decentralisatie, leidden tot een wijzigigng van de toekenning van overheidsmiddelen, in 
een meer sociale richting en met een bijkomende aandacht voor de gender-problematiek 
en de zorg voor het leefmilieu. 
 
De toename van het bestedings- en investeringspeil en de economische groei van die tijd, 
hebben de voorwaarden geschapen om het tij van de verarming te keren en tot een 
verbetering te komen van de indicatoren inzake menselijke ontwikkeling. Tussen 1976 en 
1992 daalde het armoedeniveau van 86 naar 70% van de bevolking (63% in 2000). Uit 
vergelijkingen tussen het begin en het einde van de jaren negentig, blijkt dat de 
levensverwachting is toegenomen van 58 tot 62 jaar en de kindersterfte met 8% is 
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teruggedrongen, van 75 naar 67 per duizend levend geborenen. Die resultaten liggen 
evenwel nog een eind verwijderd van de gemiddelde niveaus die in Latijns-Amerika 
gehaald worden. 
  
Na zes jaar “Ley de Participación Popular”, de wet op de bevolkingsparticipatie, is de 
balans van de decentralisatie naar het gemeentelijke niveau veeleer gematigd te noemen 
en de algemene doelstellingen werden maar gedeeltelijk gerealiseerd. De gemeenten 
hebben hun grotere autonomie niet te baat genomen en vooral zijn ze er niet in geslaagd 
hun verantwoordelijkheid op te nemen in de strijd tegen de armoede, dit in hoofdzaak 
vanwege hun beperkte institutionele capaciteit en het snelle verloop van de ambtenaren, 
meer uit partijoverwegingen en persoonlijke belangen dan om technische redenen. Die 
toestand is zorgwekkend, gezien het feit dat de gemeente de voornaamste speler is in het 
uitvoeren van het beleid inzake armoedebestrijding (EBRP). 
 
Anderzijds is de internationale samenwerking van mening dat de Estrategia Boliviana de 
Reducción de la Pobreza, het Boliviaans beleid inzake armoedebestrijding, zich in een 
belangrijk stadium bevindt op weg naar een regeling die de basis moet vormen voor 
tastbare resultaten in de armoedebestrijding, voor het registreren van de verwachtingen 
van het maatschappelijk middenveld, het bepalen van de centrale aspecten van de 
strategische hoofdlijn, het uittekenen van duidelijke maatregelen als antwoord op de 
uitdagingen, het verfijnen van de uitvoeringsmechanismen en het aanwenden van de 
binnen- en buitenlandse middelen voor de implementering van het EBRP. 
 
Nochtans, ondanks de inspanningen van het voorbije jaar bij het strategische overleg, 
blijft een aantal zwakke punten over. De belangrijkste kritiek van de internationale 
samenwerking maar ook van het maatschappelijk middenveld betreft de betrouwbaarheid 
(technische, macroeconomische en financiële haalbaarheid)  en de geloofwaardigheid 
(politieke en institutionele haalbaarheid) van het EBRP. De volgende elementen kunnen 
naar voor geschoven worden: de financiële en macroeconomische projecties zijn te 
optimistisch; het EBRP legt in de strijd tegen de armoede geen prioriteiten vast; de 
instellingen beschikken op alle niveaus over onvoldoende knowhow, terwijl het EBRP 
hen een enorme verantwoordelijkheid in handen heeft gegeven in de strijd tegen de 
armoede, evenwel zonder te voorzien in een adequate begeleiding. Anderzijds heeft 
volgens het VIPFE, het Ministerie van duurzame ontwikkeling en planning een ARCO 
(agenda voor gedeelde verantwoordelijkheid) opgesteld, die veel steun geniet vanwege de 
sectoren. Bovendien zijn er de “Grupos Operativos Locales” (GOL), plaatselijke 
operationele groepen van professionele technici, samengesteld op vraag van de 
gemeeentelijke overheden. De beste universitair gediplomeerden vullen die professionele 
ondersteuningsteams aan, die in hoofdzaak belast zijn met het volgen en begeleiden van 
de maatregelen inzake schuldvermindering en mee profielen voor projecten opstellen, 
zodat ze voor steun in aanmerking komen. Tegelijk maken deze teams een vorm van 
sociale controle uit. 
 
De internationale samenwerking legt ook de nadruk op de noodzaak om de algemene 
staatsbegroting in overeenstemming te brengen met de ideale investeringsmatrix waarover 
de donoren het eens zijn en met de noodzakelijke hervorming van de belastingswet, die de 
overheid in staat moet stellen op een rechtvaardige manier haar eigen middelen te innen, 
nodig voor de uitvoering van het EBRP. 
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4.3. Het standpunt van de Belgische coöperatie 
 
Ondanks de inspanningen die in Bolivië in het kader van de Nuevo Marco de 
Relacionamiento werden geleverd en die wereldwijd geregeld als een toonbeeld worden 
aangehaald, moet op nationaal niveau nog aan de coördinatie gesleuteld worden 
(ministeries), wil men tot een grotere efficiëntie komen. Bovendien is de coördinatie vaak 
in handen van de internationale samenwerking. Er bestaat ook een kloof tussen de hogere 
beslissingsniveaus en zij die op het terrein de strijd tegen de armoede dienen te voeren. 
Hoewel er een zekere plaatselijke coördinatie bestaat tussen de projecten in eenzelfde 
streek, ontbreekt het nog aan coördinatie tussen het centrale en het operationele niveau. 
 
Bolivië is een van de belangrijkste partnerlanden van de Belgische samenwerking. Toch 
lijkt België, in vergelijking tot andere donorlanden, een donor van beperkte omvang. De 
bijna 200 mln. EUR die over een periode van 10 jaar werd bijgedragen, alleen dan via de 
rechtstreekse bilaterale samenwerking, had de Belgische samenwerking een veel grotere 
zichtbaarheid moeten geven. Die is er niet gekomen, door een versnippering van de 
activiteiten en het feit dat de verschillende actoren van de Belgische samenwerking 
(rechtstreekse bilaterale samenwerking, niet-gouvernementeel, multilateraal, gewesten, 
gemeenschappen en universiteiten) er niet in geslaagd zijn voor de coöperatie een 
gemeenschappelijk kader te vinden waarbinnen elk van de actoren eigen 
verantwoordelijkheden zou hebben, gebaseerd op zijn specifieke inbreng. 
 
De projecten betaald door het “Fondo de Contravalor” waren voornamelijk gericht op de 
financiering van infrastructuurprojecten (de haven van Guayaramerín, Puerto 
Villarroel) of de scheepvaart op de Ichilo-Mamoré. Die projecten zijn niet ontstaan in het 
kader van een geïntegreerd ontwikkelingsplan dat ook rekening houdt met aspecten als 
werking en duurzaamheid en waren niet duidelijk ingepast in een duurzaam beleid van de 
Boliviaanse regering inzake transport via waterlopen. Het gevolg daarvan is een zwakke 
organisatie die niet over de knowhow beschikt om de gerealiseerde werken in handen te 
nemen. 
 
Via het “Fondo de Contravalor” werd ook een reeks financiële instellingen van het tweede 
niveau gefinancierd. Het zijn micro-kredietverstrekkers die leningen bezorgen aan 
mannen en vrouwen op het platteland maar vooral in de steden. Die projecten liepen af in 
2001 en zouden geëvalueerd moeten worden om de impact ervan te meten. 
 
Tot slot hebben de tegenwaardefondsen die ter beschikking werden gesteld van het 
“Fondo de Desarrollo Campesino” (Fonds voor plattelandsontwikkeling) het mogelijk 
gemaakt kleine infrastructuurwerken uit te voeren (kleine bruggen, irrigatie, enz.) en 
werden er ook hier weer microkredietinstellingen mee opgericht. Dit fonds is gekenmerkt 
door de extreme politisering van de leiding en heel wat corruptie en mistoestanden, waar 
niet enkel de Belgische coöperatie het slachtoffer van was, maar ook andere 
hulporganisaties (Duitsland, Japan, Nederland, de BID, enz.). Uiteraard heeft ook het 
imago van het land eronder te lijden gehad. De Boliviaanse regering heeft echter 
toegezegd de verduisterde bedragen voor de ontwikkelingssamenwerking terug te betalen, 
zodra de audit die op haar gezag wordt uitgevoerd erop zal zitten. Op die manier hoopt ze 
alsnog de ontwikkelingsdoelstellingen te halen die het FDC had vooropgesteld. De 
regering zal de verantwoordelijken voor de wantoestanden bij het FDC bovendien 
gerechtelijk vervolgen.  
 
Tot twee of drie jaar geleden, werd de Belgische bilaterale samenwerking gekenmerkt 
door een steun die voornamelijk naar de sector gezondheidszorg in de gewesten Santa 
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Cruz en Cochabamba ging. De resultaten daar werden door de Boliviaanse regering 
erkend als een belangrijke bijdrage voor het land. De activiteiten van SILOS, 
CENETROP en CUMETROP in het beheer van de gezondheidszorg wierpen gunstige 
resultaten af. CENETROP en CUMETROP hebben zich echter ook beziggehouden met 
onderzoek, met onvoldoende resultaten bij de praktische toepassing, in termen dan van 
ontwikkeling. Toch is het CENETROP-project als centrum voor tropische geneeskunde 
nationaal en zelfs internationaal uitgegroeid tot een referentie. De operationele coördinatie 
tussen de gezondheidsprojecten was de voorbije jaren en tot de tussenkomst van de BTC, 
aan de zwakke kant. De impact en zichtbaarheid van de Belgische coöperatie hadden 
groter moeten zijn, gezien de omvang van de geleverde inspanningen.  
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5. Toekomstige Belgische samenwerkingsstrategie 
 
5.1. Het Belgisch wettelijk kader 
 
De Belgische ontwikkelingshulp wordt georganiseerd door de Directie-Generaal voor 
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.7. De Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO). 

 
 
5.2. Algemeen kader 
 
De “Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza” (EBRP) moet de komende 15 jaar 
het strategische beleidskader vormen voor de Belgische coöperatie in Bolivië. Die 15 jaar 
vormen ook de periode gedurende dewelke Bolivië als HIPC II-land middelen krijgt. Het 
kader correspondeert met de algemene doelstellingen van de Belgische coöperatie en tal 
van andere donoren. 
 
De Belgisch-Boliviaanse coöperatie moet op korte en middellange termijn bepalen welke 
sectoren, regio’s en modaliteiten centraal zullen staan. Dat gebeurt bij voorbeeld op basis 
van de volgende elementen: 
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Het Boliviaanse ontwikkelingsbeleid (EBRP). 
 
Het Boliviaanse beleid van decentralisering naar de gemeenten, rekening houdende met 
de noodzaak om iets te doen aan de fundamentele beperkingen inzake gemeentepersoneel. 
(Wet op de bevolkingsparticipatie). 
 
Het Boliviaanse compensatiebeleid dat streeft naar een billijke verdeling van de 
beschikbare financiële middelen van het land (en van de internationale samenwerking) 
onder de gemeenten. Die billijke verdeling gebeurt op basis van de bevolkings- en 
armoedecijfers. (Wet op de nationale dialoog). 
 
De algemene Boliviaanse methodologie van internationale samenwerking : “Nuevo 
Marco de Relacionamiento Gobierno Boliviano – Cooperación internacional”, uitgewerkt 
op basis van gemeenschappelijke discussies over het Algemeen ontwikkelingskader 
(CDF) van de Wereldbank en de sectorale strategieën en coördinatie-inspanningen 
(Gezondheids- en Onderwijshervorming, centrale investeringsmatrix, enz.). 
 
Eerder genomen beslissingen over de Belgisch-Boliviaanse samenwerking (Gemengde 
commissies), om op die manier de continuïteit te verzekeren en de ervaring van de 
Belgische coöperatie in Bolivië niet te laten verloren gaan. 
 
Tot slot verwachten we, om coherenter over te komen bij onze Boliviaanse partner, dat de 
actoren van de Belgische coöperatie aanwezig in Bolivië hun inspanningen coördineren, 
om de complementariteit ervan te vergroten. 
 
Luik 6 bepaalt de oriënteringen die in het kader van het EBRP voor de Belgische 
bilaterale samenwerking werden uitgezet, rekening houdende met de al aanwezige 
ervaring. 
 
5.3. Strategische prioriteiten van het EBRP en de betrokken sectoren  
 
Verhogen van de werkgelegenheidskansen en inkomens van de armste bevolking, door 
middel van landbouw, voedselveiligheid, sociale economie en infrastructuur 
 
Wat het verhogen van de werkgelegenheidskansen en inkomens van de armste bevolking 
betreft, geeft de Belgische bilaterale samenwerking prioriteit aan een diversificatie van de 
werkgelegenheid, steun aan micro-ondernemingen, diversificatie en uitbreiding van de 
beschikbaarheid en de kwaliteit van de kredietverstrekking, technische bijstand aan de 
sector, verbeteren van de wegeninfrastructuur, uitbreiden en verbeteren van de kennis van 
de wetgeving inzake toegang tot de grond. Die strategische prioriteiten van het EBRP 
zullen worden nagestreefd via interventies in de landbouw, de voedselveiligheid, de 
sociale economie en de infrastructuur, rekening houdende met aspecten van gender-
gelijkheid en milieuzorg. De gebruikte instrumenten zijn die waarop het EBRP rekent 
voor de implementering en de kanalen zijn in overeenstemming met de bepalingen van 
het compensatiebeleid. 
  
De activiteiten zullen gebaseerd zijn op de uiteenlopende ervaringen, zowel van de 
rechtstreekse bilaterale samenwerking als van de Belgische NGO’s in Bolivië. Ze worden 
zo veel mogelijk omkaderd met de instrumenten waarop het EBRP rekent voor de 
implementering (wet op de dialoog, compensatiemechanismen), maar zonder afbreuk te 
doen aan een rechtstreekse interventie van de Belgische coöperatie op het niveau van de 
entiteiten verantwoordelijk voor de implementering van het EBRP (gemeenten, 
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samenwerkingsverbanden,...), voor de ondersteuning bij het losweken van middelen (FPS, 
enz.) en voor het aanpassen ervan aan de doelstellingen, verhoopte resultaten en 
activiteiten, naar voor geschoven in PDM’s, POA’s en andere plaatselijke instrumenten in 
de armoedebestrijding. 
 
Ze zullen ook bijdragen tot een versterking, institutioneel en van het beheer van de 
gemeenten, samenwerkingsverbanden, gewestelijke gezondheidsdiensten (SEDES) en 
nationale diensten (MSPS), bij het implementeren van een synergetische as met de 
NGO’s, in hun steun aan de mannen en vrouwen en economische organisaties op het 
platteland (opleiding over aspecten die verband houden met commercialisering, 
microkrediet, eigendomsrechten en sanering van gronden), bij het implementeren van 
componenten van een ruraal kredietsysteem (momenteel PRODISA) en van duurzame 
productiesystemen (momenteel PROMIC, PRODISA, de bosbouwcomponent van het 
alternatief ontwikkelingsprogramma voor El Chapare, enz). 
 
Het “Fondo de Contravalor” zal gericht zijn op infrastructuurinspanningen, aanvullend bij 
de geïntegreerde programma’s van de rechtstreekse bilaterale samenwerking en gaat op 
zoek naar synergieën, wat betreft de financiering van wegenaanleg, tussen de Commissie 
van de EU en aanvullende acties binnen het bereik van de Belgische coöperatie, met 
daarbij de nadruk op de zorg voor het leefmilieu. Het fonds kan ook gericht zijn op de 
financiering van beperkte initiatieven in de periode tussen de identificatie en de opstelling 
van de nieuwe grote programma’s (Chayanta, Oropeza, El Alto). 
 
Verbetering van de kwaliteit en de toegang tot het onderwijs 
 
Wat de onderwijssector betreft, gaat de bilaterale samenwerking op zoek naar synergieën 
met de APEFE bij de hervorming van het onderwijs. Doelstelling is op hoger niveau een 
methodologische ondersteuning te bieden en op middellange termijn het technisch 
secundair onderwijs te verbeteren. Volgens de autoriteiten van het betrokken ministerie 
moet de verbetering van het technisch onderwijs de krijtlijnen volgen van het “Programa 
de Fortalecimiento de la Formación Técnica y Tecnológica” (programma ter verbetering 
van het technisch en technologisch onderwijs). 
 
De bilaterale beurzen zullen worden omgezet in plaatselijke en gewestelijke beurzen en 
mee gericht zijn op de andere assen en transversale thema’s van de cooöperatie. Op korte 
termijn streven ze ernaar de kwaliteit van het personeel in de gedecentraliseerde entiteiten 
op te krikken; op middellange termijn werken ze aan een financiering van de technische 
opleiding. Bijzondere aandacht gaat naar de institutionele versterking op centraal, 
gewestelijk en lokaal niveau (samenwerkingsverbanden, gemeenten, districten, 
“organizaciones territoriales de base” (OTBs), wijkraden, enz.) Op middellange termijn 
moeten de formele onderwijsactiviteiten voor mannen en vrouwen gericht zijn op het 
technisch en beroepsonderwijs, zodat men plaatselijk over de gekwalificeerde mensen kan 
beschikken voor het implementeren van het EBRP. 
 
De toewijzing en het beheer van de doctoraatsbeurzen zal helemaal worden overgeheveld 
naar de universitaire coöperatie en de beurzen vervat in de rechtstreekse bilaterale 
samenwerking zullen op korte termijn geheroriënteerd worden naar regionale en/of lokale 
beurzen op een meer uitvoerend niveau. 
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Verbetering van de omstandigheden en de toegang tot de gezondheidsdiensten 
 
In de sector van de volksgezondheid zal de ervaring van de Belgische coöperatie in 
Bolivië (onderzoek, preventief en curatief) worden ingeschakeld ter ondersteuning van het 
gewestelijke en/of nationale beleid. Dat voorziet onder meer in het opzetten van 
gewestelijke en/of nationale netwerken van diensten (hulpcentra, bloedbanken, 
laboratoria, apotheken en noodzakelijke geneesmiddelen).  
 
Meer inspanningen zullen worden geleverd om tot een institutionele versteviging te 
komen van het MSPS en enkele SEDES maar ook van de gemeentelijke 
gezondheidsdiensten (“Direcciones Municipales de Salud”). De coöperatie moet 
technische bijstand verlenen op centraal niveau, in het kader van de 
hervormingsprogramma’s voor de gezondheidszorg en de strijd tegen epidemieën van het 
Ministerie van Volksgezondheid. Die bijstand zal gericht zijn op de concrete activiteiten 
die het MSPS en de gedecentraliseerde niveaus ontwikkelen. Ze kan ook in ruimere mate 
bijdragen tot de coördinatie, in het kader van de Centrale investeringsmaterix voor de 
gezondheidszorg, met positief discriminerende maatregelen ten gunste van de vrouwelijke 
zorgverstrekkers. De Belgische bijdrage tot het controle- en certificatieprogramma voor 
de kwaliteit van met micronutriënten verrijkte voedingsmiddelen, uitgevoerd door 
UNICEF, in het kader van het nationaal systeem voor waakzaamheid inzake epidemieën, 
kan bij een positieve evaluatie verlengd worden.  
De onderzoeksactiviteiten worden overgeheveld naar de universitaire samenwerking. 
 
Er zal ook gestreefd worden naar de implementering van een synergetische as met de 
Belgische NGO’s, rond aspecten die te maken hebben met voeding, de interculturele 
focus en de gender-problematiek in de gezondheidszorg en dit binnen de krijtlijnen van 
het nationale gezondheidsbeleid. Ook zal de synergie onderzocht worden met de 
Franstalige gemeenschap bij de steun aan een referentiecentrum en aan het nationale 
gezondheidsbeleid inzake brandwonden. 
 
Grotere veiligheid en bescherming van de armen : voedselveiligheid, werkgelegenheid 
en bodemsanering 
 
Wat de voedselveiligheid betreft en los van een eventuele verlenging van de Belgische 
bijdrage tot het micronutriëntenprogramma van UNICEF, worden de PROMIC- en 
PRODISA-programma’s afgerond. 
 
Het doorvoeren van synergieën met de Belgische NGO’s zal het maatschappelijk 
middenveld een sterkere positie bezorgen in het proces van sanering en verwerving van 
gronden, in het kader van het overheidsbeleid dat door het INRA wordt gevoerd. 
 
De bijdrage tot het Nationaal overheidsprogramma voor noodtewerkstelling  moet het 
mogelijk maken de huidige conjunctuur te keren en te vermijden dat ze het EBRP in 
gevaar gaat brengen. 
 
Toenemende participatie en sociale integratie  
 
De steun aan de strijd voor de mensenrechten en de democratisering van de samenleving 
moet een belangrijke as blijven in de democratische ontwikkeling in Bolivië.  
 
De steun aan de Nationale ombudsdienst wordt voortgezet, los van de afgesproken 
periode van drie jaar dat België bijdraagt tot de financiering van het vijfjarenplan van de 
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Ombudsdienst (2001-2005), voornamelijk om te waken over de bevordering, de 
geldigheid, de popularisering en de verdediging van de mensenrechten in Bolivië. 
 
De invoering van het alternatief ontwikkelingsprogramma in El Chapare zal een bijdrage 
leveren tot de stabilisering van de regio, onder meer door het versterken van de 
samenwerkingsverbanden en gemeenten in El Chapare, ook al heeft de regering de 
alternatieve ontwikkeling niet opgenomen in het EBRP. 
 
De institutionele versterking en de uitbreiding van het beheer via 
samenwerkingsverbanden, gemeenten, districtsraden e.d. moet een van de belangrijkste 
assen worden van de Belgische strategie voor de samenwerking in Bolivië, opdat die 
instellingen in staat zouden zijn hun nieuwe verantwoordelijkheden in het kader van het 
EBRP en de decentralisatie op te nemen. De bijbehorende activiteiten zullen moeten 
gecoördineerd worden door het Onderministerie voor bevolkingsparticipatie en kaderen in 
of aanvullend werken bij wat voorzien is voor het Hervormings- en 
decentralisatieprogramma van de staat, dat onder meer de steun geniet van de 
Wereldbank, de Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en andere bilaterale 
financieringsmechanismen. 
 
Bijzondere aandacht moet gaan naar het verstevigen van de onderdelen van het 
maatschappelijk middenveld, zoals de territoriale basisorganisaties (OTBs), wijkraden, 
enz. Met een speciale nadruk op een gelijke deelname van mannen en vrouwen. Er zal 
ook worden gestreefd naar synergieën met de Belgische NGO’s, om werk te maken van 
bepaalde aspecten van de strijd tegen de corruptie, de versterking van de organisaties, het 
bekendmaken van de wetgeving bij de bevolking, participacie in de steden, enz., dit alles 
in het kader van het decentralisatie- en hervormingsprogramma van de instellingen.  
 
Als de toestand van het “Fondo Indígena” (fonds voor de inheemse bevolking) 
geregulariseerd wordt, zal de Belgische bijdrage tot het kapitaal en de financiering van 
bepaalde projecten gericht zijn op het wegnemen van ongelijkheid en barrières, als gevolg 
van etnische discriminatie.  
 
Transversale thema’s binnen het EBRP en de Belgische coöperatie 
 
Het gender-thema, waarbij gestreefd wordt naar gelijkheid van rechten en kansen voor 
mannen en vrouwen, zal op een transversale manier worden ingeschakeld in alle 
activiteiten van de Belgische coöperatie, onder meer door middel van een systematische 
monitoring van de gender-gebonden ongelijkheid (mainstreaming).  
 
Op dezelfde manier wordt de problematiek van het leefmilieu als transversaal thema 
geïntegreerd (in het bijzonder via de gemeenten) in het “Programa Verde“ van de stad El 
Alto en zeker in het alternatief ontwikkelingsprogramma voor El Chapare, waar men door 
het kwetsbare karakter van het ecosysteem verplicht is op zoek te gaan naar compatibele 
economische activiteiten. 
 
De problematiek van de sociale economie, die ook het aspect omvat van de identiteit van 
de inheemse en oorspronkelijke bevolking, zal worden aangepakt in het kader van de 
uitbreiding van de werkgelegenheidskansen en inkomens van de armste mannen en 
vrouwen en hangt ook samen met de problematiek van de vrijhandel in het algemeen en 
de regionale integratie in het bijzonder. 
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Uit het opstellen van de projecten zal duidelijk blijken op welke manier de transversale 
thema’s erin zitten vervat. Er zal een specifieke monitoring komen, om te meten welke de 
impact is van onze inzet voor die thema’s. Tegelijk wordt gestreefd naar een synergie met 
de Belgische NGO’s, met de bedoeling optimaal op die thema’s te kunnen focussen.  
 
5.4. Geografische concentratie 
 
Over een klassieke geografische concentratie spreken (doorgaans wordt in de gemengde 
commissies op het niveau van de gewesten gewerkt) gaat in tegen het principe van de 
rechtvaardigheid, dat gehanteerd wordt binnen het EBRP en zijn instrumenten, zoals de 
wet op de nationale dialoog en de compensatiepolitiek. 
 
De huidige concentratie van de Belgische coöperatie in de gewesten La Paz (de stad El 
Alto), Chuquisaca (de provincie Oropeza) en Potosí (de provincie Chayanta) valt samen 
met een geografische concentratie van de strijd tegen de armoede. Vanwege de 
binnenlandse migratie, precies onder invloed van de armoede, staat het vast dat men soms 
een grotere invloed kan hebben op de armoedebestrijding  door te werken in streken die 
globaal over meer middelen en economische mogelijkheden beschikken. Dat is bij 
voorbeeld het geval met de gewesten Cochabamba en Santa Cruz, die een aanzienlijke 
toevloed van mensen kennen.  
 
De geografische concentratie zal zich dus moeten aanpassen aan de sectoren waar de 
Belgische coöperatie steun verleent aan bepaalde onderdelen van het EBRP. De ervaring 
die werd opgedaan, voornamelijk in de gewesten Santa Cruz, Cochabamba en momenteel 
ook in Potosí, Chuquisaca en La Paz zal moeten teruggewonnen worden. Geografische 
concentratie zal een secundair criterium worden. Monitoring door de ambassade en de 
implementering door de BTC wegen zwaarder. En het criterium sluit ook niet aan bij de 
principes van het EBRP. 
 
5.5. Modaliteiten 
 
Tot slot moeten we er ook op wijzen dat de voorgestelde programmatische richtingen niet 
op een efficiënte manier kunnen worden gerealiseerd, zonder belangrijke aanpassingen in 
de modaliteiten van de Belgische samenwerking in Bolivië : 
 
Een aanpassing aan de decentralisatie van de voorbereidende procedures (identificatie en 
formulering), implementatie, follow-up en evaluatie van de interventies, waarbij meer 
verantwoordelijkheden worden toegekend aan de Ambassade en de vertegenwoordiging 
van de BTC in Bolivië. 
 
Een flexibilisering van de toekenning van de middelen, op basis van de implementatie van 
het EBRP, tijdens de komende 15 jaar, aangezien elke rechtstreeks aan een gemeente 
toegekende vorm van financiering, voor zover die niet eerder toegezegd was en noodhulp 
en technische bijstand uitgezonderd, zal worden afgetrokken van de middelen waarop de 
gemeente in kwestie recht heeft. Dat principe (compensatiemechanisme) wordt toegepast 
op alle nieuwe overeenkomsten. Het afleiden van de middelen via het FPS, dat beheerd 
wordt door het DUF, zal in overleg gebeuren met de Boliviaanse regering, en niet vóór 
het geschil met het FDC helemaal uit de weg is geruimd en FPS en DUF op een efficiënte 
manier werken. 
 
“Basket funding” (op sectoraal of subsectoraal niveau), een principe uit het “Nieuwe 
kader”, zal een van de modaliteiten zijn, op initiatief van de ombudsdienst. Het is de 
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bevoorrechte modaliteit van de Belgische samenwerking, vanwege de grotere efficiëntie 
bij de uitvoering van de programma’s, tot het ogenblik dat aanvaardbare mechanismen 
van budgettaire steun zullen mogelijk zijn.  
 
De steun aan de overheidsbegroting wordt een van de nieuwe modaliteiten van de 
Belgische samenwerking, tenminste zodra bepaalde plaatselijke beheersvoorwaarden 
vervuld zijn. De transparantie en de rationele follow-up van de begroting moeten een 
correcte implementering garanderen van die modaliteit. Tegelijk staan ze mee borg voor 
een goed beheer: de sectorale of geografische vorm die de nationale begroting aanneemt, 
in overeenstemming met de krachtlijnen van het EBRP en de principes van de Nationale 
Dialoog, de technische bijstand bij het omkaderen van de instellingen en het beheer op het 
niveau van de sectoren (ministeries), gedecentraliseerde eenheden van de staat 
(prefecturen) en vooral de autonome gedecentraliseerde eenheden 
(samenwerkingsverbanden, steden en gemeenten). Het tegenwaardefonds kan steun aan 
de nationale begroting mogelijk maken, tijdens de periode die nodig is om België in staat 
te stellen mechanismen en procedures uit te werken om binnen die modaliteit te opereren. 
 
Het samenstellen van technische "bijstandspools", gevormd door de verschillende 
hulporganisaties, kan een garantie vormen om tot een flexibeler samenwerking te komen, 
waarbij de leiding meer en meer in handen ligt van entiteiten in het land zelf, volgens een 
meer uitgewerkt coördinatiemodel en op voorwaarde dat binnen die instellingen dringend 
werk wordt gemaakt van een betere personeelsomkadering.  
 
Uiteindelijk moeten we nog vermelden dat het openen van nieuwe markten en het 
afsluiten van vrijhandelsverdragen nog de beste garanties biedt op ontwikkeling en op het 
welslagen van het EBRP in het bijzonder. België moet daarom binnen de 
wereldhandelsorganisatie en de Europese Unie een beleid verdedigen dat in die richting 
gaat.  
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6. Coherentie van de strategie van de Belgische coöperatie 
 
6.1. Coherentie van de strategieën van de Belgische coöperatie en de 

internationale samenwerking in Bolivië 
 
Hoewel de donoren hebben ingestemd met het EBRP als kader voor het 
ontwikkelingsbeleid in Bolivië, en dus ook voor het beleid en de strategieën inzake 
samenwerking met Bolivië, hebben slechts enkelen zich in de praktijk ook helemaal aan 
dat principe aangepast. Bij heel wat donoren blijft een kloof bestaan tussen hun 
strategische visie en het concrete werk, waarbij ze zich nog altijd onvoldoende 
inschakelen in de algemene en sectorale coördinatie. 
 
Niettemin bestaat een consensus tussen de Boliviaanse regering en de internationale 
samenwerking over twee van de belangrijkste struikelblokken voor de internationale hulp 
in Bolivië : enerzijds het ontwikkelings- en sectoraal beleid van de regering en anderzijds 
de heterogene procedures van de organisaties voor ontwikkelingssamenwerking, bij de 
voorbereiding (identificatie en formulering), de invoering, de follow-up en de evaluatie 
van hun werkzaamheden, die het coördineren en harmoniseren van de inspanningen 
bemoeilijken. 
 
De coördinatiemechanismen van de APD, die door de regering in gang werden gezet, 
vereisen, vanwege de internationale samenwerking, een modernisering van de 
modaliteiten van hun samenwerking, bij voorbeeld via participatie aan de ideale 
investeringsmatrix van de internationale samenwerking, het integreren van de 
mechanismen van basket funding en steun aan de nationale begroting. 
  
Het EBRP eist ook dat indicatoren worden opgesteld voor de follow-up en de evaluatie 
van de implementering. De Boliviaanse regering en de donoren zijn momenteel samen 
bezig met de uitwerking van dat mechanisme.  
 
Het Belgische wettelijke principe van het jaarlijks karakter van de staatsbegroting maakt 
het niet mogelijk zich aan te passen aan de noodzaak van de regeringen van de 
partnerlanden om vooraf de bedragen van de internationale hulp te kennen. Daarom moet 
men op zoek naar een systeem dat het mogelijk maakt engagementen aan te gaan op 
langere termijn.  
 
6.2. Coherentie van de strategieën van de Belgische coöperatie en de 

Europese Commissie in Bolivië 
 
De internationale samenwerking van de Commissie van de Europese Unie zal zich 
concentreren op de volgende terreinen : verbeteren van een gelijke toegang tot de sociale 
diensten, de transportinfrastructuur, de voedselveiligheid, gekoppeld aan een duurzame 
plattelandsontwikkeling, en de economische samenwerking.  
 
Transversaal komen weer andere thema’s en agenda’s aan bod, zoals de versteviging van 
de democratie, de administratieve hervorming, de macro-economische stabiliteit, een 
hoger inkomenspeil en meer sociale welvaart voor de bevolking, een afname van de 
sociale ongelijkheid, sociale investeringen, en andere.  
 
Niettegenstaande het grote belang ervan voor de Belgische coöperatie, heeft de 
Commissie het thema van de coöperatie in de sectoren gezondheid en onderwijs niet 
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weerhouden, vanuit de overweging dat al voldoende donoren en met name lidstaten van 
de Europese Unie zich hier engageren.  
 
Daarenboven implementeert de Commissie een belangrijk programma op het terrein van 
de voedselveiligheid, dat gezien wordt als steun aan een toename van de productie voor 
binnenlands verbruik. 
 
Hoewel het proces van het uitwerken van een “Country Strategy Paper” niet helemaal 
compatibel is met dat van het EBRP, zijn er geen fundamentele tegenstrijdigheden tussen 
het EBRP en de strategie van de Commissie.  
 
Met zijn breder beleid, waarin ook bepaalde commerciële aspecten zijn opgenomen, zoals 
het openen van de Europese markt voor Bolivië en het integreren van Bolivië in de Zuid-
Amerikaanse (Mercosur en de “Comunidad Andina de Naciones”) en wereldmarkt, 
overstijgt de strategie van de Europese Commissie zowel de doelstellingen van de 
Belgische coöperatie als de Boliviaanse strategie inzake armoedebestrijding. Toch ziet de 
Belgische coöperatie geen tegenstellingen met de strategie van de Commissie. 
 
 
6.3. Evaluatie door de Boliviaanse regering 
 
Het voorstel van het VIPFE over zijn toekomstige verhouding tot de coöperatie komt in 
hoofdzaak hierop neer dat gestreefd wordt naar een duidelijke communicatie tussen de 
beide partijen, aangezien de coöperatie, volgens het VIPFE, niet de geëigende 
onderhandelingskanalen met de regering volgt, zijnde via het Ministerie van binnenlandse 
zaken. Daarenboven zien we een opeenstapeling van activiteiten tussen de ambassade en 
de BTC, die verband houden met het onderhandelen over nieuwe programma’s of 
projecten. 
 
Daarom wil het VIPFE ertoe komen dat de algemene directie buitenlandse financiering, 
de “Dirección General de Financiamiento Externo” (DGFE), via de Eenhoud voor 
onderhandeling en bespoediging van betalingen, de officiële gesprekspartner wordt van de 
regering van Bolivië, voor alles was betreft de Algemene relaties van de coöperatie, 
onderhandelingen en follow-up van overeenkomsten, in het kader van het bilaterale 
programma.  
 
Anderzijds is men, gezien de nieuwe structuur van de Belgische coöperatie van mening 
dat de Belgische Technische Coöperatie moet deelnemen aan de follow-up en het beheer 
van de bilaterale projecten die lopen bij het Onderzoeksfonds. Het Tegenwaardefonds 
moet van zijn kant beheerd worden door het VIPFE, met rapportering aan de Ambassade. 
 
Het onderministerie voor overheidsinvesteringen en buitenlandse financiering, 
afhankelijk, via de algemene directie buitenlandse financieringen, van het ministerie van 
binnenlandse zaken, vormt de draaischijf tussen de internationale samenwerking en de 
entiteiten in het land zelf, zoals prefecturen, gemeentebesturen, enz. die buitenlandse 
middelen ontvangen. 
 
Het programmeren van de buitenlandse middelen, het onderhandelen over de akkoorden 
en de follow-up van de betalingen gebeurt door die algemene directie, die ook bottlenecks 
opspoort, teneinde de betalingen te bespoedigen. 
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Tabel 1 : Sociale indicatoren voor Bolivië - Jaar 2000 
 

Tasa anual de crecimiento de la población 2,11% 
Producto Interno Bruto (PIB) por habitante 1.015 USD/año 
Salario básico legal (el más bajo de América Latina 57 USD/mes 
Puesto mundial según el Índíce de Desarrollo Humano (IDH) 114 
Edad promedia de vida 62 años 
Población considerada como pobre según IDH 63% 
Pobreza en área rural según IDH 90% 
Mortalidad materna (por cien mil nacidos vivos) 390 
Mortaldad infantíl (antes de 1 año y por mil nacidos vivos) 67 
Desnutrición infantíl crónica en niños menores de 3 años 25,60% 
Cobertura en seguro básico de salud en área urbana 55% 
Cobertura en seguro básico de salud en área rural +/- 0% 
Acceso a servicios básicos (agua, alcantarillado) 48% 
Analfabetismo promedio real y funcional (70% son mujeres) 46% 
Analfabetismo real y funcional en área rural (80% son mujeres) 75% 
Porcentaje de estudiantes que llegan al bachillerato 2,70% 
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Tabel 2 : Samenwerking van de Europese Unie in Bolivië – jaar 2000 
 
 

Agencia de cooperación Monto desembolsado 
(en mio €) 

% del total 

Alemania 45,0 17,5 
Bélgica 10,0 3,9 
Dinamarca 15,0 5,8 
España 40,0 15,6 
Francia 0,6 0,1 
Italia 22,0 8,5 
Países Bajos 35,0 13,6 
Reino Unido 11,0 4,3 
Suecia 19,0 7,4 
Comisión Europea 60,0 23,3 
TOTAL 257,6 100,0 

 
 
 
 

 

Tabel 3 : Uitvoering van de sectorale overheidsinvesteringen 1990-1999 (in % van het 
BBP) 
 
 

Sectores 1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999 
Extractivos 2,1     2,3     2,2     1,7     1,8     0,9     0,8     0,4     0,1      0,1 
Apoyo a la producción 0,8     1,6     1,2     0,8     0,7     0,8     0,8     0,9     0,9      1,0 
Infraestructura 2,4     3,3     4,6     4,3     3,9     3,2     3,1     2,5     2,1      2,1 
Sociales 
Salud 
Educación y Cultura 
Saneamiento básico 
Urbanismo y vivienda 

1,2     0,7     1,5     1,5     2,2     2,7     3,2     3,1     2,9      3,2 
0,3     0,2     0,4     0,4     0,4     0,4     0,4      0,4     0,4      0,5 
0,0     0,0     0,1     0,1     0,3     0,5     0,8      1,0     0,8      0,8 
0,8     0,3     0,6     0,6     0,6     0,7     1,1      1,0     1,0      1,2 
0,1     0,2     0,4     0,3     0,9     1,1     0,8      0,7     0,7      0,6 

TOTAL 6,5     7,9     9,4     8,3     8,6     7,7     7,8     6,9     5,9      6,4 
 
Fuente: elaboración en base a información SISIN-VIPFE 
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Tabel 4 : Begrotingsvoorstel voor de overheidsinvesteringen 2000-2001 (in boliviano)  
 
 

Sectores Total 2000 % total Total 2001 % total 
Productivos 
Hidrocarburos 
Minería 
Industría 
Agropecuario 
 
Infraestructura 
Transportes 
Energía 
Comunicaciones 
Recursos hídricos 
 
Sociales 
Salud 
Educación 
Saneam. básico 
Urbanismo 
 
Multisectoriales 

465.109.899 
0 
35.190.005 
33.545.968 
396.373.926 
 
1.255.093.292 
1.176.357.331 
41.821.117 
714.397 
36.200.447 
 
1.814.927.779 
414.830.206 
544.179.205 
540.430.404 
315.487.964 
 
276.560.150 

12,2 
0,0 
0,9 
0,9 
10,4 
 
32,9 
30,9 
1,1 
0,0 
0,9 
 
47,6 
10,9 
14,3 
14,2 
8,3 
 
7,3 

520.710.594 
0 
38.174.083 
42.152.333 
440.384.178 
 
1.338.042.801 
1.203.031.508 
75.708.526 
699.875 
58.602.892 
 
1.986.224.358 
435.107.493 
687.604.017 
438.103.109 
425.409.739 
 
328.282.295 

12,5 
0,0 
0,9 
1,0 
10,6 
 
32,1 
28,8 
1,8 
0,0 
1,4 
 
47,6 
10,4 
16,5 
10,5 
10,2 
 
7,9 

TOTAL 3.811.691.120 100,0 4.173.260.048 100,0 
 
Fuente: Ministerio de Hacienda, Viceministerio de Presupuestos y Contaduria (2001). 
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Tabel 5 : Betalingen van de internationale samenwerking in Bolivië (voorbije 10 jaar) 
 
 

Agencia Total 
USD x 1.000 

% 

Alemania (GTZ) 
Alemania (KfW) 
Bélgica 
Canada 
Dinamarca 
España 
Estados Unidos (USAID) 
Gran Bretaña (DFID) 
Japón 
Japón (JICA) 
Países Bajos 
Suecia 
Suiza 

127.684 
356.477 
43.925 
48.683 
63.420 
234.571 
891.849 
72.838 
138.898 
384.479 
349.075 
231.005 
93.732 

1,89 
5,29 
0,65 
0,72 
0,94 
3,48 
13,23 
1,08 
2,06 
5,70 
5,18 
3,43 
1,39 

Cooperación bilateral 3.036.636 45,05 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
Banco Mundial (BM) 
Comisión Europea 
Programa de NU para el Desarrollo (PNUD) 
Programa Mundial de Alimentos (PMA) 
UNICEF 

1.400.918 
880.440 
166.483 
33.680 
71.373 
90.447 

20,78 
13,06 
2,47 
0,50 
1,06 
1,34 

Cooperación multilateral 2.643.341 39.22 
Sub-total 5.679.977 84,27 
Otros 1.060.534 15,73 
TOTAL 6.740.511 100,00 

 
Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (2001) 
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Tabel 6 : Bolivaanse strategie voor armoedebestrijding (EBRP), ervaring van de Belgische coöperatie in Bolivië en strategie voor de 
samenwerking 
 
 
N° de Matriz : Enumeración según la Matriz Ideal de Inversiones de la Cooperación Internacional en Bolivia, elaborada por el VIPFE 
 

 
N°. 

EBRP 

 
N°. 

Matriz 
 

 
Estrategia Boliviana de Reducción de la 

Pobreza 

 
Experiencia adquirida por la Cooperación 

Belga por sectores y temas prioritarios 
 

 
Estrategia propuesta y acciones previstas 

 

 
Cronograma 

 

 
/ 
 
A 
 
 
i) 
 
b) 
 
 
 
 
d) 
 
 
 
 

 
 
 
1. 
 
 
1.1. 
 
 

 
Prioridades estratégicas 
 
Ampliación de las oportunidades de empleo 
e ingresos de la población pobre 
 
Promoción del desarrollo rural 
 
Ampliar y fortalecer el acceso al recurso 
“tierra” 
 
 
 
Diversificar las oportunidades de empleo 
 
 
 

 
 
 
Agricultura y seguridad alimentaria – 
Economía social 
 
 
 
• Apoyo a la producción agropecuaria y 

forestal (PROMIC, PRODISA) 
 
 
 
• Apoyo a la comercialización (ONGs FOS, 

FDH, SOS Faim, Oxfam, etc...) 
 
 
 
 
• Programa de Agricultura urbana y 

periurbana (FAO) 
 

 
 
 
 
 
 
Desarrollo Rural 
 
• Continuación de PROMIC y PRODISA e 

implementación de una vertiente forestal 
en el programa de desarrollo alternativo en 
el Chapare 

 
• Implementación de un eje sinergético con 

las ONGs belgas para apoyar a 
organizaciones económicas campesinas: 
redes de comercialización, sistemas de 
producción sostenibles, etc.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
PROMIC: hasta 2004 
PRODISA: hasta 2005 
Chapare: 2003 – 2007 
 
 
Según programas  
de las ONGs: 2003 – 2007 
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N°. 

EBRP 
N°. 

Matriz 
 

Estrategia Boliviana de Reducción de la 
Pobreza 

Experiencia adquirida por la Cooperación 
Belga por sectores y temas prioritarios 

 

Estrategia propuesta y acciones previstas 
 

Cronograma 
 

 
ii) 
 
c) 

 
1.2. 
 
 
 

 
Desarrollo de las MyPEs 
 
Desarrollar las capacidades de apoyo a la 
micro-empresa 
 
 
 
 
 

 
 
 
• Enfoque retenido para el programa de 

desarrollo alternativo en el Chapare 
 
• Experiencias de diversas ONGs belgas en 

pequeña y micro empresa (FDH, SOS 
Faim, ABB, etc...) 

 
 

 
Desarrollo de las MyPEs  
 
• Enfoque retenido para el programa de 

desarrollo alternativo en el Chapare 
 
• Implementación de un eje sinergético con 

las ONGs belgas para apoyar a 
organizaciones económicas campesinas: 
(micro)-empresa 

 

 
 
 
Chapare: 2003 – 2007 
 
 
Según programas  
de las ONGs: 2003 – 2007 
 

 
iii) 
 
a) 
 
c) 

 
1.3. 

 
Desarrollo de las micro-finanzas 
 
Diversificar y ampliar la cobertura 
 
Mejorar la calidad de la oferta 
 

 
 
 
• (Micro)-crédito (PRODISA, FIE, FADES, 

IDEPRO, PROCREDITO, CAJA LOS 
ANDES via el Fondo de Contravalor) 

 
• Experiencias de diversas ONGs belgas en 

micro crédito (SOS Faim, ABB, etc...) 
 
 

 
Desarrollo de las micro-finanzas 
 
• Implementación de la componente de 

crédito rural del PRODISA 
 
 
• Implementación de un eje sinergético con 

las ONGs belgas para apoyar a 
organizaciones económicas campesinas: 
(micro)-crédito rural 

 

 
 
 
PRODISA: 2002 – 2005 
 
 
 
Según programa  
de las ONGs: 2003 – 2007 
 

 
iv) 
 
c) 

 
1.4. 
 
 

 
Apoyo a la asistencia tecnológica 
 
Desarrollar un sistema de asistencia técnica 
integral 

  
Apoyo a la asistencia tecnológica 
 
• Fortalecimiento de municipios,

mancomunidades y sub-municipios en 
materia institucional y de gestión 

 Como tema: 2003 - 2015 

 

 
 
 

Chayanta, Oropeza, 
El Alto: 2003 – 2007 
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N°. 

EBRP 
N°. 

Matriz 
 

Estrategia Boliviana de Reducción de la 
Pobreza 

Experiencia adquirida por la Cooperación 
Belga por sectores y temas prioritarios 

 

Estrategia propuesta y acciones previstas 
 

Cronograma 
 

 
v) 

 
1.5. 

 
Mejora y mantenimiento de la 
infraestructura  
 
 
 

 
Infraestructuras 
 
• Infraestructuras portuarias (Guayaramerín, 

Puerto Villarroel vía el Fondo de 
Contravalor) 

 
• Escuelas, puestos sanitarios, puentes, 

PROMIC y FDC vía el Fondo de 
Contravalor 

 
• Agua potable y saneamiento básico 

(PRODISA y Yacuiba vía el Fondo de 
Contravalor) 

 
• Manejo de cuencas (PROMIC) 
 

 
Infraestructuras 
 
• Re-orientación parcial del Fondo de 

Contravalor para financiamiento de 
infraestructuras durante el periodo de 
identificación y formulación de los nuevos 
programas bilaterales  

 
• Varios componentes de infraestructura en 

los programas que se implementarán en las 
nuevas regiones de concentración, en 
apoyo a los municipios y mancomunidades 

 
• Implementación de sinergias con la 

Comisión de la Unión Europea respecto a 
infraestructuras viales de soporte a los 
programas en las nuevas zonas de 
concentración 

 

 
 
 
Chayanta, Oropeza, 
El Alto: 2002 – 2003 
 
 
 
 
Como tema: 2002 – 2015 
 
 
 
 
2004 – 2015 

Note stratégique pays / Landenstrategienota  Blz 36 



      
N°. 

EBRP 
N°. 

Matriz 
 

Estrategia Boliviana de Reducción de la 
Pobreza 

Experiencia adquirida por la Cooperación 
Belga por sectores y temas prioritarios 

 

Estrategia propuesta y acciones previstas 
 

Cronograma 
 

 
B. 
 
 
i) 
 
a) 
 
b) 
 
 
c) 
 
 
 
d) 
 
 
e) 

 
2. 
 
 
2.1. 
 

 
Desarrollo de las capacidades productivas de 
los pobres 
 
Mejorar la calidad y el acceso a la educación 
 
Transformar el currículo  
 
Transformar el sistema de formación y 
administración del personal docente 
 
Promover la descentralización de la gestión 
educativa al ámbito municipal con participación 
social 
 
Fortalecer la capacidad normativa y supervisora 
del órgano rector 
 
Acciones estratégicas adicionales: educación 
técnica y alternativa, educación superior 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Educación 
 
• Experiencia histórica de Bélgica en la 

implementación de las primeras escuelas 
normales de Bolivia (Georges Rouma) 

 
• Actividades de formación de la APEFE 
 
 
 
 
 
 
 
• Programa de becas (locales, regionales, y 

en Bélgica), bilaterales y mediante los 
proyectos 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Programas de formación del CIUF y del 

VLIR 
 

 
 
 
 
Educación 
 
• Implementación de sinergias con la 

APEFE, p.ej. respecto a la reforma de la 
educación (enseñanza primaria y 
secundaria), apoyo metodológico a nivel  
superior, intervenciones a nivel del 
refuerzo de la enseñanza técnica media  

 
 
 
 
 
 
• Re-orientación de las becas bilaterales 

hacia becas locales y regionales, en 
función de los otros ejes de cooperación: 
refuerzo a las entidades descentralizadas, 
formaciones técnicas, etc. 

 
• Re-orientación de las becas de proyectos 

hacia becas locales y regionales de nivel 
más ejecutivo  

 
 
• Transferencia de las becas de doctorado a 

la cooperación universitaria  
 

 
 
 
 
 
 
2004 – 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2002 - 2015 
 
 
 
 
 
Como tema: 2003 - 2015 
En el marco de los nuevos 
programas 
 
 
2004 
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Note stratégique pa

 
ii) 
 
 
a) 
 
 
b) 
 
 
 
c) 
 
 
 
 
 
 
 
d) 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) 
 
 
 
f) 

 
2.2. 

 
Mejorar las condiciones y el acceso a los 
servicios de salud 
 
Garantizar la gestión eficiente de los recursos 
humanos 
 
Ampliar el sistema de seguros de salud 
 
 
 
Mejorar el control de enfermedades 
transmisibles y fortalecer el sistema de 
vigilancia epidemiológico 
 
 
 
 
 
Mejorar el estado nutricional de la población 
 
 
 
 
 
 
 
 
Implementar el enfoque intercultural en la salud 
 
 
 
Acciones estratégicas adicionales: desarrollo de 
la red de servicios y fortalecimiento 
institucional 
 
 
 
 
 
 

 
Salud 
 
 
• Experiencias (difíciles) en todos los 

proyectos de salud (CUMETROP, 
CENETROP, SILOS, y PSRIS) 

 
 
 
 
• Endemias (chagas, malaria, dengue, fiebre 

amarilla, tuberculosis, etc.) investigación, 
prevención y control (sistemas de 
vigilancia a través de laboratorios) 
(CUMETROP, CENETROP) 

 
 
 
• Contribución al programa UNICEF de 

control y certificación de calidad de 
alimentos fortificados con micronutrientes 

 
 
• Experiencias de diversas ONGs belgas 

(Louvain Développement, Itinerans, 
Partenaire, etc.) 

 
• Experiencias de diversas ONGs belgas 

(Itinerans, Komyuniti,  etc.) 
 

• Sistemas integrales de salud (SILOS, 
PSRIS) 

• Banco de sangre, farmacias y 
medicamentos esenciales (SILOS) 

• Fortalecimiento institucional 
(CUMETROP, CENETROP, SILOS, 
PSRIS) 

 
Salud 
 
 
• Fortalecimiento institucional y de gestión 

a nivel central, regional (SEDES) y local 
(municipios y mancomunidades) en 
materia de salud pública 

 
 
 
• Contribución a sistemas de vigilancia a 

través de redes de laboratorio y bancos de 
sangre 

 
• Transferencia de las actividades de 

investigación a la cooperación 
universitaria 

 
• Prórroga de la contribución al programa 

UNICEF de control y certificación de 
calidad de alimentos fortificados con 
micronutrientes 

 
• Implementación de un eje sinergético con 

las ONGs belgas para aspectos de 
nutrición  

 
• Implementación de un eje sinergético con 

las ONGs belgas que trabajan bajo un 
enfoque intercultural en la salud 

• Contribución a las redes urbanas y rurales 
de salud (servicios de atención, bancos de 
sangre, redes de laboratorios, 
medicamentos esenciales, etc.) con 
impacto global a nivel central (MSPS) 

 
 
 
 
Como tema: 2002 – 2015 
SILOS: 2002 
PSRIS: hasta 2003 
Nuevo programa en 
Cochabamba y Santa Cruz:  
2003 – 2007 
 
Como tema 2003 – 2015 
 
 
 
2004 
 
 
 
Según resultados de 
evaluación 
 
 
 
Como tema: 2003 - 2015 
Según programa de las 
ONGs: 2003 – 2007 
 
Como tema: 2003 - 2015 
Según programa de las 
ONGs: 2003 – 2007 

Como tema: 2003 - 2015 
SILOS: 2002 
PSRIS: 2003 
Nuevo programa en 
Cochabamba y Santa Cruz: 
2003 – 2007 
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N°. 

EBRP 
N°. 

Matriz 
 

Estrategia Boliviana de Reducción de la 
Pobreza 

Experiencia adquirida por la Cooperación 
Belga por sectores y temas prioritarios 

 

Estrategia propuesta y acciones previstas 
 

Cronograma 
 

 
C. 
 
 
i) 
 
c) 

 
3. 
 
 
 
 
3.1. 

 
Aumento de la seguridad y protección de los 
pobres 
 
Ampliar los programas de protección social 
 
Seguridad alimentaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Agricultura y seguridad alimentaria 
 
• Contribución al programa UNICEF de 

micro-nutrientes 
 
 
 
 
 
 
• Experiencias de diversas ONGs belgas 

(Komyuniti, Itinerans, etc...) 
 
 

 
 
 
 
 
 
Seguridad alimentaria 
 
• Prórroga de la contribución al programa 

UNICEF de control y certificación de 
calidad de alimentos fortificados con 
micronutrientes 

 
• Contribución al programa FAO de micro-

jardines 
 
• Implementación de un eje sinergético con 

las ONGs belgas para aspectos de 
seguridad alimentaria 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Según resultados de 
evaluación 
 
 
 
Según convenio con FAO 
 
 
Como tema: 2003 - 2015 
Según programa de las 
ONGs: 2003 – 2007 

 
iii) 
 
b) 

 
3.3. 

 
Desarrollar programas de emergencia 
 
Empleo de emergencia 
 
 
 

 
 
 
• Contribución al Programa Nacional de 

Empleo de Emergencia (PALE) vía el 
Fondo de Contravalor 

 
 

 
Programas de Emergencia 
 
• Contribución al Programa Nacional de 

Empleo de Emergencia (PALE) vía el 
Fondo de Contravalor 

 

 
 
 
2002 

 
iv) 
 
 
a) 

 
3.4. 

 
Garantizar la seguridad jurídica sobre los 
activos 
 
Tierras 
 
 

 
 
 
 
• Problemática considerada como prioritaria 

por diversas ONGs belgas (Komyuniti, 
FOS, etc.) 

 
 

 
Garantizar la seguridad jurídica sobre los 
activos 
 
• Implementación de sinergias con las 

ONGs belgas  respecto a la problemática 
de titulación y saneamiento de tierras 

 
 
 
 
Según programa de las 
ONGs: 2003 – 2007 
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EBRP 
N°. 

Matriz 
 

Estrategia Boliviana de Reducción de la 
Pobreza 

Experiencia adquirida por la Cooperación 
Belga por sectores y temas prioritarios 

 

Estrategia propuesta y acciones previstas 
 

Cronograma 
 

 
D. 
 
 
i) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. 
 
 
4.1. 
 

 
Aumento de la participación e integración 
social 
 
Apoyar y capacitar la organización y la 
participación ciudadana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consolidación de la sociedad 
 
 
 
 
 
• Apoyo a los derechos humanos (Defensora 

del Pueblo) 
 
 
• Apoyo a la lucha contra la corrupción 

(Contraloría) 
 
 
• Experiencias de varias ONGs belgas en 

capacitación técnica e integral, 
vulgarización de leyes, fortalecimiento de 
las OTBs, etc. (FOS, FDH, Itinerans, 
Komyuniti, Oxfam, Salto, etc.) 

 

 
 
 
 
Apoyar y capacitar la organización y la 
participación ciudadana  
 
• Continuación del apoyo al Plan 

Quinquenal 2001-2005 de la Defensora del 
Pueblo 

 
• Fortalecimiento de municipios,

mancomunidades y sub-municipios en 
materia institucional y de gestión 

 Chayanta, Oropeza y El 
Alto: 2003 – 2007 

 
• Refuerzo de la sociedad civil (OTBs, 

Juntas Vecinales, etc.) para la lucha anti-
corrupción en sinergia con ONGs belgas y 
gracias a la reorientación del programa de 
becas 

 
• Enfoque retenido para el programa de 

desarrollo alternativo en el Chapare 
 

 
 
 
 
 
 
 
1ª etapa: 2002 – 2004 
2ª etapa: 2005 – 2006 
3ª etapa: 2007 – 2015 
 

Como tema: 2003 – 2015 
 
Según programa de las 
ONGs: 2003 – 2007 
 
 
 
 
2003 – 2007 

 
ii) 

 
4.2. 

 
Reducir las desigualdades y barreras por 
discriminación étnica 

 
 
 
 
• Participación a la capitalización y diversos 

proyectos del Fondo Indígena 

 
Reducir las desigualdades y barreras por 
discriminación étnica 
 
• Participación a la capitalización y diversos 

proyectos del Fondo Indígena 
 

 
 
 
 
2002 – 2003 
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EBRP 
N°. 

Matriz 
 

Estrategia Boliviana de Reducción de la 
Pobreza 

Experiencia adquirida por la Cooperación 
Belga por sectores y temas prioritarios 

 

Estrategia propuesta y acciones previstas 
 

Cronograma 
 

 
II. 
 
A. 
 
 
i) 

 
6. 
 
6.1. 

 
Temas transversales 
 
Desarrollo con identidad de los pueblos 
indígenas y originarios 
 
Ampliar las oportunidades para el desarrollo 
económico de los pueblos originarios  
 

 
 
 
Consolidación de la sociedad 
 
 
 
 
 
• Participación a la capitalización y diversos 

proyectos del Fondo Indígena 
 
• Experiencias de varias ONGs belgas en 

fortalecimiento organizacional, 
vulgarización de leyes, apoyo a las TCO, 
etc. (FOS, Komyuniti, Oxfam, etc.) 

 

 
 
 
Pueblos indígenas y originarios 
 
Ampliar las oportunidades para el desarrollo 
económico de los pueblos originarios  
 
 
• Participación a la capitalización y diversos 

proyectos del Fondo Indígena 
 
• Implementación de un eje sinergético con 

las ONGs belgas para la problemática 
indígena 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2002 
 
 
2002 – 2015 
 
 
 
 

 
B. 
 
ii) 
 

 
6.2. 

 
Promoción de la equidad de género 
 
Generar capacidades y ejercicio de la 
ciudadanía de las mujeres 

 
Género 
 
 
 
• Apoyo a los derechos humanos (Defensora 

del Pueblo) 
 
 
• Experiencias de varias ONGs belgas  

(FOS, FDH, Itinerans, Komyuniti, Oxfam, 
Salto, etc.) 

 

 
Género 
 
 
 
• Continuación del apoyo al Plan 

Quinquenal 2001-2005 de la Defensora del 
Pueblo 

 
• Implementación de un eje sinergético con 

las ONGs belgas para el tema de género 
 

 
 
 
 
 
1ª etapa: 2002 – 2004 
2ª etapa: 2005 – 2006 
3ª etapa: 2007 – 2015 
 
2002 - 2015 
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Estrategia Boliviana de Reducción de la 
Pobreza 

Experiencia adquirida por la Cooperación 
Belga por sectores y temas prioritarios 

 

Estrategia propuesta y acciones previstas 
 

Cronograma 
 

 
C. 
 
 
i) 
 
 
iv) 

 
6.3. 

 
Aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales y conservación del medio ambiente 
 
Optimizar el uso de los recursos 
hidrográficos y tierras 
 
Promover el aprovechamiento sostenible de los 
recursos forestales 
 
 
 
 

 
Medio ambiente 
 
 
 
 
 
• Enfoque retenido para el programa de 

desarrollo alternativo en el Chapare 
 
• Manejo integral de cuencas (PROMIC)  
 

 
Medio-ambiente 
 
 
 
 
 
• Enfoque retenido para el programe de 

desarrollo alternativo en el Chapare 
 
• Optimización de recursos agua y tierra  
 
• Implementación de un eje sinergético con 

las ONGs belgas para el tema de género 
 

 
 
 
 
 
 
 
2003 – 2007 
 
 
2002 – 2015 
 
2002 – 2015 

 
 
Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza – Cooperación Belga 
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Belgische samenwerkingsstrategieën in Bolivie 
 

Participación Ciudadana 
 
 
Discriminación Etnica 

Seguridad Alimentaria
 
Emergencias 
 
Seguridad Jurídica 

Educación 
 
 
Salud 

Desarrollo Rural 
 
Micro Finanzas 
Asistencia Técnica 
Infraestructuras 
MyPEs 

Participación e 
Integración Social 

Aumentar Seguridad a los 
Pobres 

Desarrollo CapacidadesAmpliar Oportunidades

Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza 
EBRP   2001 –  2 0 1 5  

 
Ley d e l  D i á l o go  Nacional   L e y  P arti c i p a c i ó n  P opu l a r  

Sociedad Civil Municipios G o b i e r n o  Cooperación Internacional

Consolidación 
Sociedad 

SaludEducación InfraestructurasAgricultura y Seguridad 
Alimentaria 

Multilateral 
U.E NN.UU. B.M. F.M.I

Bilateral Directa 
DGCD - DGOS   CTB – BTC 
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