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LIJST VAN AFKORTINGEN 
 
AIDS : Acquired Immuno Deficiency Syndrome 
APEFE : Association pour la Promotion de l’Education en de la Formation à 

l’Etranger 
AWEPA : Association of Western European Parliamentarians for Africa 
AZG : Artsen zonder Grenzen 
BAD : Banque africaine de développement 
BBP : Bruto Binnenlands Product 
BM : Wereldbank 
BRB : Banque centrale du Burundi (Burundese centrale bank) 
BTC : Belgische Technische Coöperatie 
CGRI Commissariat-Général aux Relations Internationales (coöperatie-instantie 

van de Franse gemeenschap) 
CIUF : Conseil inter-universitaire de la communauté française 
CNTS : Centre national de transfusion sanguine (nationaal bloedtransfusiecentrum) 
CSA Commission de Supervision et d’Application de l’Accord de paix d’Arusha 

(Comissie voor supervisie en toepassing van het vredesakkoord van 
Arusha) 

CUD : Conseil Universitaire pour le Développement 
DDRR : Démilitarisation, Démobilisation, Rapatriement, Réinsertion 
DGOS : Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking  
DRC : Democratische Republiek Congo 
ECHO European Community Humanitarian Office (Humanitaire dienst van de 

Europese Gemeenschap) 
EU : Europese Unie 
FAO : Food and Agriculture Organisation (Voedsel- en landbouworganisatie van 

de Verenigde Naties)  
FBBR : Fonds belgo-burundais de réemploi 
FIDA :  Fonds international pour le développement agricole (internationaal fonds 

voor landbouwontwikkeling) 
FMI : Internationaal Muntfonds 
HCR : Hoog Commissariaat voor de vluchtelingen 
HIMO : Haute intensité de main d’oeuvre (arbeidsintensief) 
HIPC : Heavily indebted poor country (arme landen met zware schuldenlast) 
PREBU : Programme de réhabilitation du Burundi (herstelprogramma voor Burundi) 
HIV : Human Immunodeficieny Virus (AIDS-virus) 
ICRK : Internationaal Comité van het Rode Kruis 
IDA : International Development Association (internationale 

ontwikkelingsorganisatie) 
IEC : Informatie-, Educatie- en Communicatieprogramma 
IFAD : International Fund for Agricultural Development (FIDA in het Frans) 
ITG : Instituut voor tropische geneeskunde 
KMMA Koninklijk Museum voor Midden-Afrika 
KMO : Kleine tot middelgrote onderneming 
LMTC Lutte contre les maladies transmissibles et carentielles (bestrijding van 

besmettelijke en deficiëntieziekten) 
MDRP Multi-country Demobilization and Reintegration Program (programma van 

de Wereldbank voor demobilisering en reïntegratie) 
MONUC : Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique 

du Congo (UNO-vredesmacht in de Democratische Repubiek Congo) 
NGO : Niet-Gouvernementele Organisatie 
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OCHA : Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (VN-dienst voor de 
cooördinatie van de humanitaire hulp) 

OPEC : Organisatie van petroleum exporterende landen 
PAS : Structureel Aanpassingsprogramma 
PCAC : Programme Cadre d’appui au Communautés de Base 
PNLS : Programme national de lutte contre aids (Nationaal AIDS-

bestrijdingsprogramma) 
PNLT : Programme national de lutte contre la tuberculose (Nationaal TBC-

bestrijdingsprogramma) 
PRSP : Poverty Reduction Strategy Paper 
STABEX : Systeem voor de stabilisatie van de exportopbrengsten 
SMP : Staff Monitored program 
UNAIDS : AIDS-programma van de Verenigde Naties 
UNDP : United Nations Development Programme (ontwikkelingsprogramma  van 

de Verenigde Naties) 
UNFPA : Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties 
UNICEF : Kinderfonds van de Verenigde Naties 
UNOPS: United Nations Office for Project Services (Bureau van de V.N. voor 

projectdiensten) 
VLIR : Vlaamse Interuniversitaire Raad 
VVOB : Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische 

Bijstand 
WHO : Wereldgezondheidsorganisatie 
WVP : Wereldvoedselprogramma 
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VOORWOORD 
   

NIEUWE PARTNERSCHAPPEN VOOR GLOBALE 
ARMOEDEBESTRIJDING  EN DUURZAME ONTWIKKELING 

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



bij het programmering van de hulp op gedeelde doelstellingen. Zo wordt de geografische 
versnippering en de administratieve onbeheersbaarheid tegengegaan door een 
vermindering van het aantal partnerlanden (nu tot 25). Het aantal multilaterale partners 
werd teruggebracht tot 22, en een aparte strategienota werd opgesteld die de strategieën 
verduidelijkt van de Belgische samenwerking met deze organisaties. Ook concentreert de 
overheid de inspanningen in vijf mensgerichte sectoren: basisgezondheidszorg; 
onderwijs/vorming, landbouw/voedselzekerheid, basisinfrastructuur en 
maatschappijopbouw/conflictpreventie.  
 
De strategienota’s komen tot stand in een ruimere dialoog en moeten op een geïntegreerde 
en samenhangende wijze antwoorden bieden op de meerdimensionale armoedeproblemen. 
De Wet op de Internationale Samenwerking maakt onderscheid tussen de Belgische 
strategieën voor haar partnerschap met partnerlanden – de landenstrategienota’s – en de 
sectorstrategienota’s. Verder zijn er eveneens drie transversale of horizontale thema’s 
waarvoor eveneens strategienota’s worden opgesteld: het streven naar meer gelijkheid 
tussen vrouwen en mannen, de zorg om de draagkracht van het milieu, en de 
ontwikkelingsdimensie van de sociale economie. 
 
Kwaliteitsvolle partnerschappen  
 
In mijn beleidsnota “Kwaliteit in de Solidariteit” bevestigde ik het belang van deze 
hervormingen, en kaderde ze in het bredere streven naar verbeterde en verruimde 
partnerschappen voor duurzame ontwikkeling. Een verbeterd partnerschap veronderstelt 
een grotere toe-eigening door het partnerland van de processen en de programma’s ter 
bestrijding van armoede; ook wel het principe van het lokaal meesterschap (ownership) 
genoemd. Het is in de eerste plaats aan de ontwikkelingslanden om de leiding te nemen in 
het ontwikkelingsproces. Donoren moeten hun strategieën zo opstellen en uitwerken dat 
de capaciteit van de partner maximaal wordt versterkt om eigen doeltreffende 
armoedestrategieën op te stellen en uit te voeren. Dit  impliceert de verankering van acties 
binnen de instellingen van het partnerland: zowel staats- als niet-staatsactoren, op het 
centraal of op het lokaal niveau.  Die toe-eigening is een wezenlijke factor voor 
duurzaamheid en is medebepalend voor de impact van de hulp.  
 
Er is ook nood aan een verruimd partnerschap, aan een grotere betrokkenheid in Noord en 
Zuid. Dat houdt enerzijds in dat een ruimere politieke en maatschappelijke dialoog moet 
gevoerd worden over de strategienota’s in eigen land. Niet-gouvernementele organisaties, 
gespecialiseerde instellingen en experts, de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, 
de Commissie Vrouwen en Ontwikkeling en uiteindelijk ook het parlement worden 
betrokken bij dit overleg. Anderzijds is er in de partnerlanden zélf nood aan een bredere 
betrokkenheid van de actoren bij het beleid en bij het bepalen van de agenda voor 
armoedebestrijding. De aandacht voor de plaats en het belang van het maatschappelijk 
middenveld in de strijd tegen armoede in de ontwikkelingslanden is toegenomen. Dat 
komt onder meer tot uiting in het programma van schuldkwijtschelding (High Indebted 
Poverty Countries - HIPC) van de Internationale Financiële Instellingen. Landen die in 
aanmerking willen komen voor zulke schuldkwijtschelding moeten aangeven op welke 
wijze een ruimere maatschappelijke dialoog is georganiseerd bij het opstellen van de zgn. 
“Poverty Reduction Strategy Papers – PRSP”. Té veel echter wordt enkel lippendienst 
bewezen aan deze aanpak. Ook leert de praktijk dat het verbreden van zulk 
maatschappelijk draagvlak bij het uitwerken van strategieën voor armoedebestrijding en 
duurzame ontwikkeling een moeizaam en langzaam proces is. Enkele oriënterende vragen 
daarbij zijn: Is er ruimte voor het maatschappelijk middenveld, de privé-sector, het 
parlement, de lokale gemeenschappen, vakbonden,..om zich uit te spreken over 
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beleidsvragen? Hoe is het gesteld met de burgerlijke en politieke vrijheden, of met sociale 
en culturele rechten? Wat zijn de tendensen, in welke richting evolueert het land op al 
deze thema’s?  En hoe ‘eigen’ zijn al die processen – zijn het niet eerder opgelegde 
kopieën van Westerse modellen?  
 
Landenstrategienota’s bevatten landenspecifieke informatie die een programmering van 
de hulp (volume, instrumenten en programma’s) kunnen onderbouwen. Het heeft immers 
geen zin om universele modellen op te leggen. De aanpak van donoren moet de 
plaatselijke en nationale context respecteren. Dat wil niet zeggen dat er kritiekloos moet 
worden overgenomen wat partnerlanden voorstellen. Verschillende dimensies die een 
impact hebben op armoede en duurzame ontwikkeling moeten grondig worden gewogen: 
de oriëntaties van het beleid, de kwaliteit van de instellingen, de toegang van burgers tot 
basisdiensten, de betrokkenheid van maatschappelijke doelgroepen bij 
armoedebestrijding, de situatie van de individuele, politieke, sociale en culturele 
mensenrechten, van de positie en rol van de vrouw, de inbedding in de internationale 
economie, enzomeer.  (Strategienota’s moeten ook aangeven hoe donoren tewerk gaan, 
over welke troeven ze beschikken en moeten een langer termijnperspectief 
weerspiegelen.) Eén prioriteit is de betere integratie van het milieu en de principes van 
duurzame ontwikkeling in de armoedestrategieën en de andere nationale 
planningsprocessen. Het is immers één van de doelstellingen van de Internationale 
Gemeenschap om nationale strategieën voor duurzame ontwikkeling te bevorderen tegen 
het jaar 2005.  
 
Landenstrategieën houden rekening met deze factoren. Deze aanpak gaat evenwel de 
analysecapaciteit van individuele donoren ver te boven. Bovendien vereist een  
geïntegreerde en duurzame aanpak, coherentie, samenspraak en samenwerking tussen 
donoren en multilaterale organisaties, alsook gespecialiseerde niet-gouvernementele 
organisaties. Dit moet bijdragen tot het bundelen van hulpmiddelen, het verdelen van 
taken, het collectief inschatten van risico’s aan bepaalde hulpvormen, het harmoniseren 
van procedures en het reduceren van transactiekosten.  
 
Het voorbeeld van de begrotingshulp verduidelijkt het belang van deze collectieve 
inspanningen en analyse. Begrotingshulp is de financiële steun aan de begroting van 
partnerlanden ter ondersteuning van armoedebestrijding en het hervormen van 
instellingen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de financiële beheers- en 
verantwoordingssystemen (accountability) van de openbare instanties van het partnerland. 
Begrotingshulp biedt allerlei potentiële voordelen ten opzichte van projecthulp, maar 
veronderstelt wel een beter inzicht in zowel beleid (begrotingsopmaak en 
prioriteitszetting), het financieel en macro-economisch beheer van de overheid, en de 
risico’s alsook de potentie voor het verbeteren van de overheidsinstellingen. 
 
Niet in alle Belgische partnerlanden kunnen de landenstrategieën evenwel op dezelfde 
wijze worden toegespitst op armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling. Alhoewel er 
een dialectische verhouding is tussen armoede en vrede, impliceert het doorbreken van die 
cirkel een basis van vrede, een engagement van de overheid en een minimum aan 
institutionele onderbouw. Een zestal partnerlanden van België worden gerekend tot de 
zgn. ‘fragiele staten’. Ze verkeren in een gewelddadig intern conflict, of zijn betrokken in 
complexe regionale oorlogvoering zoals in de Regio van de Grote Meren. Andere 
partnerlanden hebben net een burgeroorlog achter de rug of worden geconfronteerd met 
politieke instabiliteit. Landenstrategienota's geven in zulke gevallen aan hoe de 
programmering van de hulp en de keuze van de partners aangepast dient te worden aan de 
dynamiek van de oplossing van het conflict. 
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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 
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 
                                                 
1  34 indien de strategienota over de multilaterale organisaties wordt meegeteld  
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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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Vooraf dient opgemerkt dat deze nota slechts rekening houdt met de politieke en 
economische situatie in de Democratische Republiek Congo tot 15 december 2002 

 
 
 
 
 
 

SAMENVATTING 
 
Burundi is een van de armste landen ter wereld. Het komt langzaam overeind uit een 
lange crisis die een verarmd land heeft opgeleverd en een zeer groot aantal slachtoffers, 
ontheemden en vluchtelingen. De ondertekening van het Vredesakkoord van Arusha in 
augustus 2000 heeft het perspectief geopend van een terugkeer naar de structurele hulp, 
terwijl het voortduren van de humanitaire crisis en de onveiligheid, samen met het 
uitblijven van een volledig staakt-het-vuren het voortzetten van de noodhulp noodzakelijk 
maken. 
 
De Belgische samenwerkingsstrategieën kaderen in het Actieplan voor de Regio van de 
Grote Meren en zijn onder te verdelen in twee stadia, afhankelijk van de evolutie van de 
binnenlandse toestand in Burundi : een samenwerking in de richting van vrede en een 
samenwerking in vrede. 
 
In het kader van een strategie van samenwerking in de richting van vrede en op 
korte termijn, wenst België via een combinatie van maatregelen bij te dragen tot de 
verbetering van de socio-economische toestand : 
 
 Het lenigen van de noden inzake voedselveiligheid en humanitaire noodhulp 

 Steun aan de «Transition Politique», de politieke overgang, en haar instellingen, de 
uitvoering van het politiek akkoord van Arusha en de akkoorden over een staakt-het-
vuren, alsook het consolideren van de vrede in het algemeen 

 Het herstel van het gezondheidssysteem 

 Steun aan de landbouwproductie en de plattelandsontwikkeling 

 Steun aan de economische heropleving, de jobcreatie en de gezondmaking van de 
openbare financiën 

 Herstel van het onderwijs- en opleidingssysteem voor iedereen 

 
In het kader van een samenwerkingsstrategie in vrede en op lange termijn, heeft 
België de wil om zich in de schrijven in de door Burundi voorgestelde sectorale 
programma’s en dat in de prioritaire sectoren van onze samenwerking. Die 
krachtlijnen worden ook opgenomen in het PRSP dat prioritair streeft naar een 
verbetering van de levensomstandigheden van de Burundezen, de strijd tegen de 
armoede, institutionele steun aan de sociale ministeries, universele toegang tot 
gezondheidszorgen van goede kwaliteit, universele en rechtvaardige toegang tot het 
onderwijs en terugdringen van het analfabetisme, tot stand brengen van een goed 
werkende privésector, diversificatie van de economie en het opnieuw in evenwicht 
brengen van de overheidsfinanciën.  
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In juni 2001 zette de Belgische regering haar beleid ten aanzien van de Grote meren 
uiteen in een document getiteld «Vredesopbouw in de regio van de Grote Meren: een 
Belgisch Actieplan». Daarin worden de grote lijnen bepaald van het «Partnership voor de 
vrede en de Structurele Stabiliteit» dat België met de partners in de regio wil aangaan. De 
samenwerkingsstrategie die België ten aanzien van Democratische Republiek Congo wil 
hanteren vertaalt het Actieplan in concrete interventies. Ze is gericht op het consolideren 
van de vrede en het uitroeien van de armoede, in overeenstemming met en aanvullend op 
zijn interventies in de andere partnerlanden van de regio : 
 
Een regionale aanpak : 
 
Het samenwerkingsbeleid van de Belgische regering ten aanzien van de verschillende 
landen van de regio van de Grote Meren kadert in een regionale lectuur van de crisis die 
deze regio al jaren teistert, Het houdt rekening met het grensoverschrijdend karakter van 
de conflicten die de betrokken landen treffen. De contouren van deze aanpak staan 
omschreven in het Belgisch actieplan van juni 2001. Dat actieplan bepaalt de 
doelstellingen en krachtlijnen van een versterkte aanwezigheid in de regio van de Grote 
Meren. Het draagt bij tot het consolideren van de vrede en de structurele stabiliteit en tot 
de ontwikkeling van de subregio, door middel van een beleid van uitweg uit de crisis. 
De voorgestelde acties situeren zich op drie terreinen: ontwikkelingssamenwerking, 
financiële samenwerking en diplomatieke actie ter ondersteuning van de beide 
vredesprocessen (Lusaka en Arusha). Onze samenwerkingsstrategie moet daarom 
rekening houden met de politieke evoluties op regionaal niveau. Aan de drie landen die 
centraal staan in het Belgisch actieplan (D.R. Congo, Burundi, Rwanda), moeten we nog 
Oeganda toevoegen, dat tegelijk een belangrijke speler is in de regionale crisis en een van 
de concentratielanden van de Belgische ontwikkelingshulp. 
 
De stadia van de regionale crisis : 
 
De structurele oorzaken van de crisis in de regio van de Grote Meren, een van de rijkste 
ter wereld, zijn heel divers en hebben diepe wortels: sociale en etnische conflicten, 
afwezigheid van stevige politieke en staatsstructuren, endemische armoede, enz. Ze 
hebben geleid tot een nooit eerder geziene catastrofale humanitaire en sociale situatie voor 
de burgerbevolking die door de verschillende gewapende conflicten werd getroffen. 
De genocide in Rwanda, de Congolese oorlogen van 1997 en 1998, de burgeroorlog in 
Burundi zijn opvallende maar geen beslissende stadia. Ze hebben geleid tot een politieke 
en militaire versnippering en de vorming van complexe en kwetsbare allianties tussen 
verschillende landen van de regio. In die allianties kwamen Rwanda, Burundi en Oeganda 
tegenover de DRC te staan, die op haar beurt de steun kreeg van Zimbabwe, Angola en 
Namibië. In dit strategische spel neemt de DRC een centrale plaats in als bevoorrecht 
strijdperk. De motieven daarvoor zijn velerlei: veiligheidsoverwegingen, strategisch, 
economisch, enz. Door het begeleiden en ondersteunen van Congolese rebellen, hebben 
Rwanda, Oeganda en Burundi delen van het Congolese grondgebied ingenomen. 
Omgekeerd heeft de toenmalige Congolese regering steun verleend aan de Rwandese 
rebellen van de « Interahamwe » die in het Oosten van Congo op de vlucht waren, na de 
machtswissel van 1994 in Kigali. 
Ondertussen hebben die landen zich teruggetrokken uit de DRC. De inter-Congolese 
politieke dialoog bevindt zich in het eindstadium en Burundi maakt vooruitgang in zijn 
proces richting politieke stabiliteit en veiligheid.   
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Het vredesproces : 
 
Tegenover de almaar dramatischer situatie van de burgerbevolking, werden met de steun 
van de internationale gemeenschap, onder meer door België en door de E.U., Afrikaanse 
vredesinitiatieven genomen die zijn uitgemond in de Vredesakkoorden van Lusaka (1999) 
en Arusha (2000). De Akkoorden van Lusaka zetten een vredesstrategie uit voor het 
Congolese conflict, terwijl het Akkoord van Arusha erop gericht is een einde te maken 
aan de burgeroorlog die Burundi al jaren teistert. 
 
De Akkoorden van Lusaka : 
 
Die akkoorden berusten op een dubbel proces. Het ene is intern en gericht op een politiek 
akkoord tussen alle politieke betrokkenen in de DRC (Inter-Congolese dialoog), door het 
opzetten van een politieke overgang in het perspectief van vrije en democratische 
verkiezingen. Het andere is extern en heeft tot doel het terugtrekken van alle buitenlandse 
troepen uit de DRC via de weg van de regionale dialoog tussen de betrokken landen en 
het ontwapenen en neutraliseren van de «negatieve krachten» (gewapende groepen die 
banden hebben met de Rwandese genocide). Die dialoog moet resulteren in een stabiele 
vrede tussen de buurlanden. De internationale gemeenschap, België en de E.U. in het 
bijzonder, ondersteunen het proces diplomatiek en financieel. De belangrijkste en meest 
zichtbare bijdrage van de internationale gemeenschap aan het proces bestaat uit het 
opstellen van observatietroepen van de Verenigde Naties (MONUC) op het terrein, met 
als opdracht het toezicht op het staakt-het-vuren, de supervisie over de vrijwillige 
ontwapening van de strijdende partijen — en in het bijzonder de negatieve krachten — en 
het terugtrekken van de buitenlandse strijdkrachten. MONUC is een nieuwe fase ingegaan 
die voorziet in het opstellen van troepen in het oosten van de DRC, met het oog op het 
begin van de vrijwillige ontwapening van de gewapende groepen. Via resolutie 1445 van 
3/12/02, heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 3/12/02 besloten om zijn 
totale troepensterkte op 8.700 soldaten te brengen. 
 
Op buitenlands vlak werden twee bilaterale akkoorden afgesloten tussen de DRC en 
enerzijds Rwanda (Akkoord van Pretoria van juli 2002) en anderzijds Oeganda (Akkoord 
van Luanda van augustus 2002). Die akkoorden waren doorslaggevende stadia in de 
richting van de vrede. In de twee akkoorden verbinden Rwanda en Oeganda zich ertoe 
hun troepen uit de DRC terug te trekken. In ruil staakt de DRC haar steun aan de 
gewapende groepen (negatieve krachten). Rwanda lijkt zijn verplichtingen na te komen, al 
moet de volledige terugtrekking nog bevestigd worden door het Controlemechanisme dat 
door het akkoord van Pretoria in het leven werd geroepen. Oeganda, daarentegen, behoudt 
een militaire aanwezigheid in Ituri, waar de situatie zowel militair als humanitair nog 
altijd als zorgwekkend moet beschouwd worden. De DRC, ook al werden bepaalde 
positieve gebaren gesteld, wordt nog altijd met de vinger gewezen om haar steun aan de 
gewapende groepen in het oosten van het land. Daar staat tegenover dat de Zimbabwaanse 
en Angolese troepen zich effectief lijken terug te trekken.  
Een uitbreiding van MONUC en de effectieve geleidelijke ontplooiing ervan in het oosten 
zullen een betere controle op de effectieve uitvoering van de twee akkoorden mogelijk 
maken. 
 
Intern werd vooruitgang geboekt in het kader van de inter-Congolese dialoog, met het oog 
op het afsluiten van een overgangsakkoord. Na lange en moeizame onderhandelingen in 
Pretoria, onder het beschermheerschap van de Speciale Afgevaardigde van de Secretaris-
Generaal van de Verenigde Naties, de heer NIASSE, en met de steun van de Zuid-
Afrikaanse president Mbeki, kwam op 17 december 2002 een algemeen akkoord tot stand. 
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De kwesties van de integratie van het leger en die van de beveiliging van Kinshasa 
moeten echter nog in een afzonderlijk luik worden geregeld. Tot ook hierover een 
consensus wordt bereikt en vast staat dat de verschillende ondertekenaars hun afspraken 
nakomen, blijft voorzichtigheid geboden, met betrekking tot het effectief in gang zetten 
van de overgang in de DRC. 
 
De Akkoorden van Arusha : 
 
Het vredesakkoord van Arusha, ondertekend op 28 augustus 2000, door 17 politieke 
partijen van Hutu’s en Tutsi’s, alsook door de regering en het parlement, heeft het 
mogelijk gemaakt vanaf 1 november 2001 in Burundi overgangsinstellingen in het leven 
te roepen. 
Vrede en stabiliteit konden vanwege de aanhoudende conflicten tussen gewapende 
groepen (FNL en FDD) niet onmiddellijk bereikt worden. Al maanden volgen de 
verschillende onderhandelingsrondes elkaar op, nu eens onder toezicht van Zuid-Afrika, 
dan weer in aanwezigheid van Tanzaniaanse en Gabonese bemiddelaars of op Regionaal 
initiatief. Akkoorden omtrent een staakt-het-vuren werden gesloten tussen de regering en 
het CNDD-FDD Ndayikengurukiye en Palipehutu-FNL Mugabarabona. Nieuwe 
onderhandelingen in oktober en december 2002 leidden op 3 december tot de 
ondertekening van een akkoord tussen de regering en FDD-Nkurunziza. FNL-Rwasa bleef 
tot op heden buiten de onderhandelingen. 
De geboekte vooruitgang is hoopgevend. Toch zal veel afhangen van de daadwerkelijke 
uitvoering van de ondertekende akkoorden. Een globaal akkoord blijft echter onmisbaar 
om de bevolking vrede en stabiliteit te bieden en de politieke verworvenheden van het 
akkoord van Arusha veilig te stellen. 
 
De regionale strategie 
 
Initiatieven op regionaal niveau kunnen dus maar een oplossing bieden voor zover ze 
gepaard gaan met veranderingen in de betrokken landen en dan vooral de DRC, Rwanda 
en Burundi. Voor de landen in kwestie en de internationale gemeenschap, waaronder 
België, moet in overleg op zoek gegaan worden naar oplossingen voor een regionale 
problematiek en de moeilijkheden waar de betrokken landen mee kampen. Deze 
gecombineerde aanpak is de enig mogelijke. 
 
Het Actieplan van de Belgische regering sluit aan bij deze aanpak en identificeert drie 
grote uitdagingen: het herstel van de territoriale integriteit van Congo, de uitbouw van 
democratische structuren en een goed werkend staatsapparaat voor de landen van de regio 
en tot slot de wederopbouw van de infrastructuur die door de crisis en de oorlog 
vernietigd werd, als noodzakelijke grondslag voor de economische heropleving van de 
regio. Daarom zijn de interventies van België op het stuk van de internationale 
samenwerking gericht op het intern en extern stabiliseren van de partnerlanden in de 
subregio, middels een regionale en tegelijk nationale aanpak. De bijdrage van België aan 
het DDRR-programma van de Wereldbank (Multi-Country Demobilization and 
Reintegration Programme) kadert rechtstreeks in dat perspectief. 
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Deze aanpak zal geleidelijk zijn en rekening houden met de politieke evolutie en de 
veiligheid in de regio. Bovendien onderscheidt België, om zo adequaat mogelijk op de 
bestaande toestand in te spelen, twee stadia in de coöperatie: het partnership in de richting 
van vrede, gericht op het ondersteunen van het vredesproces en het lenigen van de noden 
van de bevolking die het slachtoffer werd van het geweld; en het partnership in vrede, dat 
de stabilisering wil bestendigen en de landen van de subregio en hun bevolking wil laten 
genieten van een vredesdividend, van de economische heropleving en een rechtvaardige 
en duurzame menselijke ontwikkeling. 
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1. Overzicht van het land 
 
1.1. Profiel van Burundi 
 
Burundi is een van de armste landen ter wereld. Het bekleedt de 160e plaats (op 162) in 
de rangschikking volgens menselijke ontwikkeling van het UNDP. Zijn ingesloten ligging 
zonder toegang tot de zee, de beperkte oppervlakte landbouwgrond, de relatief bescheiden 
natuurlijke rijkdommen en de lage industrialiseringsgraad maken van de 
machtsuitoefening een van de schaarse manieren om zich toegang te verschaffen tot 
materiële rijkdom. Het socio-economisch beleid is zeer afhankelijk van internationale 
hulp. Sinds het losbreken van de crisis van 1993 hebben een aantal factoren geleid tot een 
duidelijke verslechtering van de Burundese economische en sociale toestand met 
desinvestering en economische achteruitgang voor gevolg. Die factoren zijn onder meer 
het reduceren van de bilaterale tot « versterkte humanitaire hulp », zowel om politieke als 
om veiligheidsredenen, het verscherpen van de macro-economische moeilijkheden van het 
land en het opleggen van regionale sancties (embargo van 1996-1999). 
 
Al die elementen hebben het land dermate verzwakt dat regelmatig sprake is van een bijna 
catastrofale humanitaire toestand, een gevolg van de crisis, ziekten en epidemieën 
(malaria en aids) en misoogsten, toe te schrijven aan de crisistoestand en de 
klimatologische omstandigheden.  
 
Drie etnieën, drie gemeenschappen delen het Burundese grondgebied : Bahutu (± 85%), 
Batutsi (± 14%) en Batwa (± 1%). Ze spreken dezelfde taal en hebben dezelfde cultuur. 
Het land heeft verschillende politieke crisissen gekend die de vorm hebben aangenomen 
van interetnische moordpartijen, voornamelijk veroorzaakt door armoede en sociale en 
regionale spanningen, zoals in 1965, 1972, 1988, 1991 en tussen 1993 en 1996. De 
demografische druk op de bebouwbare grond is een van de bepalende factoren van het 
conflict en de armoede in dit in hoofdzaak landbouwland. Bovenop de armoede komen 
nog verschillende structurele problemen, zoals beperkte verstedelijking, de kloof tussen 
de leidende klasse en de plattelandsbevolking, de hoge graad van analfabetisme, enz. 
 
Al die factoren hebben bijgedragen tot de instabiliteit die de politieke geschiedenis van 
Burundi kenmerkt, sinds de dag van de onafhankelijkheid in 1962: verscheidene 
staatsgrepen gingen vooraf aan een eerste fase van democratisering, gevolgd door een 
putsch en de moord op de eerste democratisch verkozen president, die uitmondden in de 
anarchie. De macht werd vervolgens overgenomen door president Buyoya waarna het 
binnenlands partnership werd opgericht dat uiteindelijk heeft geleid tot het vredesproces 
van Arusha. Het politieke Vredesakkoord, ondertekend in augustus 2000, voorzag in een 
aantal overgangsinstellingen, die het land naar interne en externe stabilisering en nationale 
verzoening moeten leiden, hoewel het nog altijd verzwakt is door het uitblijven van een 
volledig staakt-het-vuren in de oorlog tussen het leger en de gewapende groepen. De 
crisisjaren hebben de bevolking verarmd en ontmoedigd achtergelaten : verscheidene 
honderdduizenden ontheemden en meer dan 500.000 vluchtelingen in kampen in 
Tanzania. Het belangrijkste kenmerk van de Burundese crisis en het uitblijven van een 
volledig staakt-het-vuren is de extreme vluchtigheid van de crisis en de 
onvoorspelbaarheid die er het gevolg van is. 
 
De oprichting van de Overgangsregering en de overgangsinstellingen in november 2001 
zijn duidelijke signalen van een politieke vooruitgang in de richting van een duurzame 
vrede. Bemoedigend zijn ook het ondertekenen van de akkoorden over het staakt-het-
vuren tussen de Overgangsregering en de gewapende, waaronder op 2 december dat met 
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CNDD-FDD Nkurunziza, en de onmiskenbare evolutie van vrijwillige terugkeer van 
vluchtelingen, hoe aarzelend ook en beperkt tot enkele streken van het land waar vrede 
heerst. Anderzijds blijven er genoeg obstakels voor een uitbreiding van een grootschalige 
structurele samenwerking met Burundi, nog versterkt door de instabiliteit en de 
onveiligheid die heersen in bepaalde provincies van het land. Zo blijft Palipehutu-FNL 
Rwasa buiten de akkoorden over het staakt-het-vuren. En er is de last van meer dan een 
miljoen ontheemden en vluchtelingen die gereïntegreerd moeten worden, de 
kwetsbaarheid van de politieke dialoog en die tussen de strijdende partijen en de kwestie 
van de nog door te voeren hervormingen, waaronder die van het leger wel de delicaatste 
wordt.  
 
1.2. Historisch overzicht 
 
Sinds de moord op de eerste democratisch verkozen president Melchior Ndadaye, in 
oktober 1993, is Burundi weggezonken in een burgeroorlog met dramatische gevolgen, 
gekenmerkt door interetnische slachtpartijen die in de weken volgend op de verdwijning 
van de president het leven hebben gekost aan enkele honderdduizenden Burundezen. Zijn 
opvolger, Cyprien Ntaryamira, vond de dood op 6 april 1994, in een aanslag die ook het 
leven kostte aan de Rwandese President Habyarimana en het startschot betekende voor de 
genocide in Rwanda. Daarop werd een regering van Nationale eenheid op de been 
gebracht, onder leiding van Sylvestre Ntibantunganya maar die slaagde er niet in de 
toestand te normaliseren. Voormalig President Buyoya die in 1990 een Charter van 
Nationale eenheid had laten aannemen en in 1993 de deur had geopend voor politiek 
pluralisme en democratische verkiezingen greep in juli 1996 opnieuw de macht. 
Ontgoocheld door het verloop van de gebeurtenissen in Burundi, legden de staten uit de 
regio een economisch embargo op dat pas in januari 1999, na de start van het 
vredesproces in Arusha zou worden opgeheven.  
 
In juni 1998 sloten het nieuwe regime en de leiders van de Hutupartij Frodebu die niet in 
ballingschap waren gegaan een «Accord de Partenariat interne». Dat politiek akkoord 
had zeker zijn beperkingen en bleek niet in staat het lot van de bevolking te verbeteren, 
maar zorgde niettemin voor de nodige rust en kalmte, om met algemene politieke 
vredesonderhandelingen te beginnen. Die inter-Burundese vredesonderhandelingen in 
Arusha zijn gestart op 15 juni 1998, onder de hoge bescherming van wijlen president J. 
Nyerere van Tanzania, en kregen vanaf eind 1999 een nieuwe dynamiek, nadat de 
voormalige Zuid-Afrikaanse president N. Mandela na de dood van president Nyerere de 
bemiddeling had overgenomen. Op 28 augustus 2000 werd in Arusha een Overeenkomst 
voor vrede en verzoening in Burundi ondertekend. De 19 partijen die deelnamen aan de 
onderhandelingen, dat wil zeggen 17 politieke partijen plus de regering en het parlement, 
ondertekenden het akkoord, ook al deden de regering en dat G10 (Tutsi-partijen) dat met 
het nodige voorbehoud. Het akkoord werd op 30 november 2000 door het Burundese 
Parlement geratificeerd. 
  
Na acht jaren van crisis begint het vredesproces van Arusha vanaf 2001 effect te sorteren. 
Het Parlement keurt op 27 oktober 2001 een Overgangsgrondwet goed en in oktober 2001 
installeert zich in Bujumbura een Zuid-Afrikaanse beschermingseenheid van ongeveer 
700 soldaten, om de veiligheid te garanderen van de Hutu-politici die uit ballingschap zijn 
teruggekeerd om hun plaats in de Overgangsinstellingen in te nemen. 
 
Op 1 november 2001 werd in aanwezigheid van verschillende speciale gezanten en 
Staatshoofden uit de regio een brede Overgangsregering geïnstalleerd die representatief is 
voor de partijen die het akkoord van Arusha hebben ondertekend. De Overgangskamer 
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van volksvertegenwoordigers, voorgezeten door de voorzitter van het Frodebu, werd op 4 
januari 2002 geïnstalleerd. De overgangssenaat, voorgezeten door iemand van de Uprona, 
op 8 februari 2002. 
 
Daarop begon een politieke overgangsperiode in twee stadia van telkens anderhalf jaar 
waarin om te beginnen de president geleverd wordt door de Tutsi’s en de vice-president 
door de Hutu’s, respectievelijk president Buyoya en vice-President Domitien Ndayizeye. 
In mei 2003 worden de rollen omgekeerd. Op de drukke agenda van de nieuwe regering 
staan de toepassing van het Vredesakkoord van Arusha maar in de allereerste plaats het 
ondertekenen van een definitief en volledig staakt-het-vuren met de gewapende groepen.  
 
Het Vredesakkoord van Arusha, dat een politiek akkoord is, waarbij de oorlogvoerende 
gewapende groepen om verschillende redenen niet betrokken waren, had geen einde 
weten te maken aan de vijandelijkheden en vormde daardoor een hinderpaal voor de zo 
noodzakelijke politieke hervormingen en de dringende heropbouw van het land. 
Niettegenstaande het akkoord zag de bevolking maar weinig vredesdividenden en bleef ze 
het slachtoffer van de militaire vijandelijkheden. Slechts recent en dankzij volgehouden 
bemiddeling en druk vanuit de regio en de internationale gemeenschap, hebben de 
Overgangsregering en de verschillende fracties van de gewapende groepen akkoorden 
ondertekend over een staakt-het-vuren. Een laatste en belangrijk akkoord werd op 2 
december 2002 ondertekend door CNDD-FDD Nkurunziza. Toch zal de vrede niet echt 
volledig zijn zolang ook de gewapende Palipehutu-FNL Rwasa de andere partijen niet 
vervoegt. 
 
Het vredesproces en de lange weg van de voorbije jaren in de richting van verzoening en 
stabilisering in Burundi blijven kwetsbaar zolang het staakt-het-vuren niet volledig is en 
zolang de Regio van de Grote Meren geen eigen stabiliteit vindt. Bijzondere inspanningen 
zullen moeten geleverd worden door de Burundezen maar ook door de internationale 
gemeenschap, teneinde die broze hoop op vrede te consolideren en de eis van vrede door 
iedereen te laten respecteren, zodat de bevolking haar vredesdividend krijgt en de 
samenleving opnieuw de weg kan inslaan van sociale stabiliteit. Al bij al dus nog een hele 
uitdaging voor iedereen. 
 
Tot besluit, veneuze voor onderhandelingen als oplossing voor de politieke 
meningsverschillen en het installeren van een overgangsregime vormen een enorme stap 
vooruit op de weg naar vrede in Burundi en inde ruimere regio. Niettemin blijft de 
toestand kwetsbaar, niet alleen wat ’s lands instellingen betreft maar ook door de 
verarming van het land die weinig speelruimte laat voor initiatieven, door de afwezigheid 
van volledig staakt-het-vuren en door de problemen om met de noodzakelijke politieke 
hervormingen van start te gaan. De overgangstoestand biedt echter ook redenen tot hoop 
en moet politiek en economisch ondersteund worden, net zoals te gelegener tijd hulp zal 
moeten komen voor de reïntegratie van de bevolkingsgroepen en de demilitarisering en 
demobilisering van de oorlogvoerende partijen. 
 
1.3. Sociopolitieke context en perspectieven 
 
Een eerste gevolg van het conflict is een sociale crisis zonder voorgaande die in de 
allereerste plaats de burgerbevolking betreft, en dan vooral op het platteland, die op 
allerhande manieren slachtoffer is van de verschillende oorlogvoerende partijen : 
plunderingen, verkrachtingen, slachtpartijen, gedwongen verhuizing van hele 
bevolkingsgroepen… Al die jaren van oorlog hebben het land economisch en politiek 
verzwakt, de behoefte aan humanitaire hulp vergroot en verplaatsingen op het terrein in 
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verschillende streken van het land gedurende lange tijd onmogelijk gemaakt, wat een 
ernstige hinderpaal vormde bij het verstrekken van structurele hulp in het binnenland. 
  
De levensomstandigheden van de bevolking worden hoe langer hoe slechter. De daling 
van de landbouwproductie, die ook te maken heeft met een tekort aan neerslag en met de 
droogte, vooral in het noorden en oosten van het land, lag aan de oorsprong van een 
hongersnood die vooral begin 2001 talrijke slachtoffers heeft geëist. Door de onveiligheid, 
die het land jarenlang in de greep had, hebben landbouwers vaak geen toegang tot hun 
velden, wat ook weer gevolgen heeft voor de landbouwproductie. Bovendien is de 
toegang van de armste lagen van de bevolking tot de nodige voedingsmiddelen ook 
beperkt door prijsstijgingen op de binnenlandse markt in het algemeen en van 
landbouwproducten in het bijzonder, alsook door de uitvoer naar de buurlanden. Hun 
voedselveiligheid blijft dan ook precair. Alles samen zouden, vooral in de zones die met 
droogte hebben af te rekenen en/of waar burgeroorlog woedt, zo’n miljoen mensen met 
honger bedreigd zijn. Schaarste is ook de regel wat huisvesting en kledij betreft. Vooral 
bij de zwaksten, zowel op het platteland als in de krottenwijken in de steden komt meer en 
meer ondervoeding voor en vanwege het gebrek aan hygiëne en drinkbaar water verhoogt 
ook het risico op epidemieën. 
 
Een groot gedeelte van de bevolking heeft ook onvoldoende toegang tot de 
basisgezondheidszorg, omdat hun inkomen te laag is, de kostprijs van de 
gezondheidszorgen en geneesmiddelen te hoog of vanwege de bouwvallige toestand van 
een gedeelte van de medische infrastructuur en het gebrek aan medisch personeel. De 
ziekteverzekeringskaart is maar toegankelijk voor een gedeelte van de 
plattelandsbevolking en geeft alleen recht op enkele medische prestaties, die verschillen 
van centrum tot centrum. Bepaalde gehospitaliseerde patiënten worden door het 
ziekenhuis zelfs “gevangen gehouden” tot ze hun facturen betaald hebben. De aids-
pandemie heeft ook in Burundi een alarmerend peil bereikt: 20 % seropositieven in 
Bujumbura en een nationaal gemiddelde van 11 %. Alles samen zijn sinds 1983 naar 
schatting al ruim 250.000 slachtoffers gevallen. 
 
De burgeroorlog en zijn socio-economische gevolgen hebben ook een nefaste neerslag op 
de toegang tot het onderwijs. Behalve onvoldoende lokalen en schoolmateriaal, een 
gebrek aan gekwalificeerd personeel en de afwezigheid van motivatie door de jaren van 
crisis, beperkt ook de onveiligheid de toegang tot het onderwijs, in het bijzonder voor de 
kinderen die door die crisis getroffen zijn. Daarbij komt dan nog de stijging van de 
schoolkosten, zelfs voor het basisonderwijs. Het begrotingsaandeel voor onderwijs 
bedroeg in 2002 13 %, waarvan het leeuwendeel wordt opgeslokt door de salarissen van 
de leerkrachten en ambtenaren van het ministerie van Nationale opvoeding. Om een crisis 
in het onderwijs, maar ook in de hele overheidssector te voorkomen, heeft België in 
oktober 2002 voor een bedrag van 4,3 miljoen euro de achterstallige lonen van de 
leerkrachten op zich genomen.   
 
Als arm landbouwland heeft Burundi ook nog eens een groeiende bevolking. Door 
erfenissen raakt de bebouwbare grond die door de gezinnen wordt geëxploiteerd 
versnipperd, wat leidt tot een heviger wordende concurrentiestrijd voor toegang tot de 
landbouwgrond... Het fenomeen lijkt zich nog te versterken naarmate de kwestie van de 
wederopname van de ontheemden en de terugkeer van de vluchtelingen aan de orde komt. 
Sinds maart 2002 is op initiatief van het bevoegde ministerie en met de steun van het 
HCR een begin gemaakt met het proces van vrijwillige repatriëring. Waarnemers zijn het 
erover eens dat het proces van repatriëring en reïntegratie nu definitief op gang gebracht is 
en zich al duizenden kandidaten voor terugkeer hebben aangemeld. Hoewel dat proces op 
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zich wenselijk is, blijft de grootste voorzichtigheid geboden: de bevoegde autoriteiten zijn 
nog niet in staat om de veiligheid van de gerepatrieerde Burundezen te waarborgen, de 
opvangstructuren zijn nog maar gedeeltelijk beschikbaar en plaatselijke bevolking, zelf 
ook grotendeels ontheemd, voelt zich benadeeld en is zeker onvoldoende gesensibiliseerd. 
De terugkeer stelt in elk geval een heel aantal uitdagingen van politieke, economische en 
sociale orde. 
 
1.4. Economische en financiële context 
 
De sociopolitieke crisis die Burundi sinds 1993 door elkaar schudt heeft een ernstige 
verslechtering van de economische toestand voor gevolg gehad. De infrastructuur, wegen, 
water, elektriciteit, administratieve structuur, productie-infrastructuur, dragen sterk de 
gevolgen van de oorlog en het gebrek aan regelmatig onderhoud. De problemen zijn 
talrijk: achteruitgang van de productie van de traditionele lokale teelten: koffie, thee en 
suiker (met bovenop een wereldwijde daling van de prijzen van bepaalde van die 
grondstoffen); dalende overheidsinkomsten; te hoge uitgaven; begrotingstekort; 
problemen van deviezenvoorraden; de buitenlandse schuldenlast; ontwikkeling van de 
informele economische sector; toenemende armoede, speculatie, fraude en corruptie. Dat 
laatste is een eerder recent fenomeen en een gevolg van de oorlog. 
 
In het verleden heeft Burundi altijd een tekort op zijn betalingsbalans gekend. De uitvoer 
van koffie, thee en katoen volstond niet om de invoer te dekken. Dat tekort op de 
betalingsbalans werd in de praktijk aangezuiverd uit een overschot op de 
kapitaalrekeningen, dank zij de ontwikkelingshulp. De crisis heeft dat evenwicht 
verstoord : zowel de uitvoer als de ontwikkelingshulp zijn gedaald.  
De valutareserves moeten dit tekort dekken. Burundi beschikte traditioneel over een 
sterke Centrale Bank die nauwkeurig toezag op de evolutie van de valutareserves. Die 
reserves raken nu uitgeput terwijl regelmatig gevallen van corruptie en frauduleuze 
praktijken worden aangeklaagd (speculatie op de prijzen van suiker, koffie en brandstof).  
 
Traditioneel berusten de investeringen in Burundi op buitenlandse hulp. Sinds 1993 is het 
niveau van de overheidsinvesteringen gedaald van 15,3 naar 6% in 1999. 
 
Productie en toegevoegde waarde 
 
De productie is over het algemeen gedaald in alle sleutelsectoren van de economie en in 
het bijzonder in de landbouwsector, de voornaamste component van de Burundese 
economie, die zwaar getroffen is door de crisis en verwaarloosd door een bevolking die 
ontmoedigd raakte, zo ze al niet vertrokken of verdwenen is. In de praktijk heeft de 
evolutie van het BBP, in vergelijking met het jaar 1992, tussen 1993 en 1997, in reële 
termen een gecumuleerde daling gekend van bijna 25%. In 1998 heeft het BBP, dankzij 
de stijging van de koffieprijzen een «kunstmatige» stijging gekend van 4,8%. Sindsdien is 
de Burundese economie opnieuw ten prooi aan een lichte achteruitgang of stagnering. In 
alle sectoren van de industrie werd de voorbije tien jaar een achteruitgang van de 
productie geregistreerd, met uitzondering dan van bepaalde landbouwproducten zoals rijst 
en suiker, farmaceutische producten, textiel en leder.  
 
Vernietiging van de economische infrastructuur en verstoring van het handelsverkeer 
 
De burgeroorlog heeft ook de vernietiging of althans het verval veroorzaakt van de 
economische infrastructuur, zoals verbindingswegen, ontsluiting van de 
landbouwgebieden, haveninstallaties, handelscentra, waterkrachtcentrales, enz. De 
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handelscircuits hebben sterk te lijden onder de chaos in het transportsysteem en de 
onveiligheid. Wat de regionale en internationale handel betreft, vormde het regionale 
embargo uit 1996, een ernstige handicap voor de afzet van bepaalde producten en 
anderzijds ook voor de bevoorrading. De gevolgen van dat tijdelijk commercieel 
isolement laten zich tot op vandaag voelen in de economie in haar geheel. Anderzijds 
heeft het embargo ook een rol gespeeld in de verrijking van een kleine klasse van 
handelaars.   
 
Onvoldoende financiering en achteruitgang van de investeringen 
 
De achterstallen die de staat nog moet terugbetalen aan binnen- en buitenlandse 
schuldeisers zijn opgelopen en brengen het uitstaande totaalbedrag van de schuld op 
91,5 % van het BBP in 1992 en 180 % van het BBP in 2001. De inspanning die in 1994 
werd geleverd om te beginnen met het delgen van de schuld kon niet worden 
volgehouden, vanwege de financiële beperkingen opgelegd door een drastische daling van 
de buitenlandse hulp en de druk die wordt uitgeoefend op de begroting door prioritaire 
uitgaven, onder meer voor veiligheid. Burundi kreeg immers tot net vóór de crisis 
gemiddeld 288 miljoen USD hulp per jaar, een cijfer dat voortdurend gedaald is om 
uiteindelijk in 2001 nog 71 miljoen USD te bedragen. Ook de aard van de hulp is 
veranderd: momenteel bestaat meer dan 60 % uit humanitaire bijstand. Wetend dat tot 
voor de crisis, 80 % van de investeringsbudgetten van de staat afkomstig was van 
projecthulp, betaald door de geldschieters, begrijpt men dat crisis de financieringsbronnen 
ernstig heeft aangetast. 
 
De bankactiviteit wordt gekenmerkt door een opeenstapeling van niet terugbetaalde 
schulden. Bovendien heeft de voortdurende daling van de buitenlandse activa de Centrale 
Bank (Banque Centrale du Burundi of BRB) ertoe aangezet om beperkende maatregelen 
te nemen die voor gevolg hebben de invoer en andere financiële transfers te beperken, 
hetgeen een rem betekent voor de liberalisering van de wisselmarkt waartoe voor de crisis 
werd beslist. De kredietverstrekking op middellange en op lange termijn is van 34 % van 
het BBP in 1992 gezakt naar 25 % in 1997. Omgekeerd heeft het niveau van de 
thesauriekredieten een sterke stijging gekend. Het gevolg daarvan is een terugloop van de 
investeringen, zowel van de staat, ondernemingen met publiek kapitaal als privéspelers.   
 
Sinds de Conferentie van Parijs in december 2000, zien we een bescheiden hervatting van 
de buitenlandse hulp, ondermeer dankzij de programma’s van enkele bilaterale 
geldschieters, zoals België en Frankrijk, de financieringsprogramma’s van de Wereldbank 
(CURE) en de projecten van de Europese Unie (PREBU, STABEX, enz).   
 
Burundi slaagt er niet in zijn buitenlandse schuld, die voornamelijk van multilaterale aard 
is, te stabiliseren: de achterstallen lopen elke dag hoger op. Ook het structureel 
begrotingstekort wordt gedeeltelijk langs monetaire weg gefinancierd (door de creatie van 
quasi-geld), gedeeltelijk door de niet-terugbetaling van de vervallen termijnen van de 
buitenlandse schuld en gedeeltelijk door giften van de internationale samenwerking. Het 
probleem van de verlichting van de buitenlandse schuld behoort tot de dringendste 
problemen waarmee het land te kampen heeft en verhindert de broodnodige toegang tot 
het HIPC-programma van de Wereldbank.  
 
Onrustwekkende macro-economische parameters 
 
Tijdens de crisis heeft het begrotingstekort een structureel karakter gekregen en een nooit 
geziene omvang bereikt. Tegelijk daarmee vervaagde de band tussen de begroting en de 
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reële uitgaven van de staat. Aan de oorsprong van het tekort ligt niet alleen het wegvallen 
van overheidssteun maar ook van de ontwikkelingshulp, het gebrek aan controle op de 
uitgaven en het inkrimpen van de fiscale basis, als gevolg van een daling van de activiteit 
in de productieve sectoren, het verminderen van de invoer en een zekere laksheid en zelfs 
corruptie bij de inning. Bovendien is er bij de overheidsuitgaven sprake van een zekere 
scheeftrekking ten nadele van de sociale basissectoren. 
Door de terugbetalingen op te stapelen en nieuwe leningen aan te gaan is het niveau van 
de schuld niet meer te dragen. In 2001 zou de contractuele afbetaling van de buitenlandse 
schuld 98% van de waarde van de hele uitvoer van goederen en diensten opgeslorpt 
hebben. Door de ineenstorting van de economie, staat de betalingsbalans er nog slechter 
voor. De uitvoer dekt amper een derde van de invoer. 
 
De valutareserves van de BRB zouden zo goed als opgebruikt zijn. Ze halen momenteel 
nog amper het niveau van één maand invoer. Burundi heeft tijdens de periode van het 
embargo enkele jaren van sterke inflatie van de consumptieprijzen gekend. Het plafond 
daarvan (31 % in 1997) blijft echter heel redelijk, in vergelijking met de cijfers van andere 
Afrikaanse landen. In 2001 bedroeg de inflatie 14 %.  
 
De wisselpolitiek van de Burundese regering werd tussen eind 1999 en halfweg 2000 
geliberaliseerd. Dat beleid maakte het voorwerp uit van een akkoord tussen de regering en 
het IMF (augustus 2002). Niet alleen het veilen van de valuta van de CURE-
noodkredieten van de Wereldbank maar ook de maatregelen in het kader van de 
uitvoering van het genoemde akkoord hebben voor een belangrijke toenadering gezorgd 
tussen de officiële en de parallelle wisselkoers. Momenteel schommelt die voor de euro 
tussen 18 en 20 %.  
 
De terugbetalingstermijnen van de Wereldbank en van het Internationaal Muntfonds 
 
Tijdens de conferentie van Genève van december 2001, volgend op die van Parijs van 
2000 (en ondertussen op haar beurt gevolgd door een nieuwe conferentie van Genève in 
2002), hebben de Burundese regering en de Wereldbank aan de internationale 
gemeenschap en meer in het bijzonder aan de bilaterale partners gevraagd om een 
verlichting van de multilaterale schuld van Burundi te overwegen en de bijdragen in een 
Trustfonds te storen, bestemd voor het verminderen van de schuldenlast, het terugbetalen 
van bepaalde achterstallen die de uitbetaling van andere, oudere kredieten (van BAD, 
OPEC, IDA, FIDA enz.) blokkeren en het vergemakkelijken van de toegang tot nieuwe 
kredieten. België draagt voor een bedrag van 2 miljoen USD bij tot dat Fonds.  
 
Tussen juli en december 2001 werd in Burundi een met het IMF onderhandeld Staff 
Monitored Program (SMP) uitgevoerd. Dat SMP was erop gericht de verslechtering van 
de macro-economische toestand een halt toe te roepen, door het stabiliseren van bepaalde 
sleutelindicatoren zoals het verzekeren van een minimum aan inkomsten, het wegwerken 
van het begrotingstekort, de stabilisering van de schuld, het behoud van een minimum aan 
internationale reserves, het beperken van het bancair krediet aan de staat, enz. 
Het heeft er alle schijn van dat de resultaten eerder ontgoochelend zijn. Niettemin heeft 
Burundi, gezien de ernst van de toestand en rekening houdende met de maatregelen die 
door de regering zijn genomen ter uitvoering van het akkoord met het IMF, met de steun 
van de internationale gemeenschap, en België in het bijzonder, in oktober 2002 van het 
IMF een postconflict-krediet toegekend gekregen voor de jaren 2002 en 2003. België zal 
tot een bedrag van 2 miljoen euro instaan voor de terugbetaling ervan. 
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1.5. Goed bestuur 
 
Goed economisch bestuur, beheer van de overheidszaken 
 
Vanwege de crisis, kent Burundi enorme moeilijkheden bij wat het beheer van de 
overheidsfinanciën betreft. Hoewel de wetgeving ter zake strikt is, werd ze niet altijd 
gerespecteerd en de afwezigheid van ex-post verantwoording, samen met het gebrek aan 
gestandaardiseerde boekhoudnomenclatuur maken de uitgaven zo goed als 
oncontroleerbaar. 
 
Het Akkoord van Arusha voorzag in de oprichting van bepaalde controleorganismen, 
zoals het Rekenhof en een Auditoraat-Generaal, maar die zijn nog niet operationeel. 
België werkt mee aan de voorbereiding van de invoering ervan. 
 
Ondanks de duur van de crisis, de beperkte middelen van de administratie en het lage 
salaris van de ambtenaren, wordt het grootste gedeelte van de openbare diensten nog door 
de staat verzekerd. Burundi is een vrij goed georganiseerd land gebleven. Het 
maatschappelijke middenveld heeft daarom de plaats van de staat niet moeten innemen bij 
het verstrekken van de noodzakelijke openbare dienstverlening. En door het 
meerpartijenstelsel dat al enkele jaren van kracht is, dient het ook de rol van de politieke 
partijen niet over te nemen. 
 
Goed sociaal en politiek bestuur, mensenrechten 
 
De slachtpartijen die de voorbije decennia werden aangericht zijn onbestraft gebleven. 
Die straffeloosheid, gekoppeld aan de achterdocht en de wraaklust, hypothekeert het 
streven van de grote meerderheid van de Burundezen om tot een herstel van het sociale 
weefsel, een vreedzaam samenleven en een duurzame verzoening te komen. Die 
noodzakelijke verzoening vormt een enorme uitdaging voor de internationale 
samenwerking en zal een vindingrijke en vernieuwende aanpak vereisen. 
 
Het oprichten van de Overgangsinstellingen, overeenkomstig de Akkoorden van Arusha 
moet een beter politiek bestuur mogelijk maken. Die instellingen geven doorgaans immers 
blijk van een  onmiskenbaar, zij het broos evenwicht en dat zowel etnisch, politiek, 
regionaal als sociaal. Temeer daar heel wat mandatarissen nog altijd een zekere 
legitimiteit genieten door de verkiezingen van 1993. 
 
Daarnaast voorziet het Akkoord van Arusha ook in het tot stand brengen van verscheidene 
nationale en internationale Commissies.  
 
 Het is in dat verband dat sinds begin 2001 een permanente commissie — de CSA — 

operationeel is die zich bezighoudt met de follow-up en de uitvoering van Akkoorden. 
Ze heeft onontbeerlijk werk verricht bij de voorbereiding en de overgang en gaat 
verder met haar programma’s en werkzaamheden. 

 
 De Commissie die zich moest buigen over de toestand in de gevangenissen en het 

statuut van de politieke gevangenen, samengesteld uit Burundese en internationale 
leden, heeft haar werkzaamheden beëindigd en haar verslag voorgelegd. Dat zal 
geïntegreerd worden in het sectoraal beleid van de minister van Justitie. De 
initiatieven die werden genomen in het kader van de aanbevelingen van de Commissie 
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zullen de hervormingen in de justitie in grote mate vergemakkelijken. Ze zullen onze 
steun genieten en bijdragen tot het herstel van de sociale stabiliteit in het land.  

 De nationale Commissie voor de vluchtelingen (buitenlands) en de slachtoffers 
(binnenlands), belast met de kwestie van de terugkeer, zal ook een subcommissie 
omvatten die zich buigt over de kwesties van de grond en de landbouw. Een 
wetsvoorstel betreffende de oprichting van die commissie ligt voor in het Parlement. 
De regering zou er moeten voor zorgen dat ze zo snel mogelijk geïnstalleerd wordt. 

 
 Een internationale gerechtelijke Onderzoekscommissie en een nationale Waarheids- 

en verzoeningscommissie zullen zich uitspreken over de misdaden uit het verleden. Ze 
zijn van primordiaal belang voor het herstel van de stabiliteit in het land en op termijn 
voor de nationale verzoening 

 
Daarnaast voorziet het Akkoord van Arusha ook in reële hervormingen van de 
administratie, het leger en justitie, fundamenteel voor het herstel van de rechtsstaat. Toch 
beginnen de hervormingen, door de afwezigheid van politieke stabiliteit en een volledig 
staakt-het-vuren, nu pas te blijken. De Overgangsregering heeft wat tijd nodig gehad om 
haar sectoraal beleid te bepalen en de invoering van de teksten van Arusha te plannen. De 
initiatieven die de Burundese regering terzake zal moeten nemen vragen om steun en 
aanmoediging door de internationale gemeenschap, teneinde de implementering van het 
Akkoord van Arusha en de akkoorden omtrent een staakt-het-vuren te consolideren. In die 
bekommernis draagt België voor 10 miljoen euro bij tot het DDRR-programma van de 
Wereldbank, samen met andere geldschieters van het fonds (MDRP).   
 
In een land in conflict worden de mensenrechten regelmatig geschonden, te beginnen met 
het fundamenteel recht op leven. Sedert het uitbreken van de crisis in oktober 1993 (na de 
moord op de democratisch verkozen president Melchior Ndadaye) hebben het conflict en 
de gevolgen ervan naar schatting het leven gekost aan meer dan 250.000 Burundezen. De 
burgerbevolking is twee keer slachtoffer van de protagonisten van deze burgeroorlog door 
wie ze gegijzeld wordt: tegelijk slachtoffer van de aanvallen van de gewapende groepen 
en van de represailles van militairen die haar verdenken van steun aan diezelfde 
gewapende groepen. Bovendien is ze ook heel regelmatig het slachtoffer van het 
banditisme dat dergelijke langdurige conflicten met zich mee brengen. 
 
De aanslagen op het recht op leven vormen een van de flagrantste schendingen van de 
Burundese burgeroorlog. Ze zijn het werk van gewapende groepen én van het geregelde 
leger. 
 
De getroffen burgerbevolking (vluchtelingen, al dan niet herenigd, ontheemden in kampen 
en verspreid) vormt een enorme uitdaging. Meer dan 350.000 Burundezen zijn sinds het 
uitbarsten van de crisis in 1993 naar de buurlanden gevlucht, vooral naar Tanzania. 
Daarbij komen nog 200.000 min of meer in Tanzania geïntegreerde vluchtelingen van de 
gebeurtenissen van 1972. De levensomstandigheden in de kampen zijn moeilijk en fysiek 
geweld, in het bijzonder verkrachtingen, zijn helemaal geen zeldzaamheid. Zowel voor 
ontheemden als herenigden, grotendeels vrouwen en kinderen, zijn de 
levensomstandigheden penibel, zowel humanitair als wat gezondheid en hygiëne betreft. 
De verspreide slachtoffers hebben nog minder toegang tot humanitaire hulp. Ontheemden 
en herenigden vormen ook een doelwit voor aanvallen van de verschillende protagonisten 
van het conflict. 
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Wat justitie betreft moet de nieuwe Overgangsregering waken over het herstel van het 
evenwicht van het gerechtelijk apparaat. Twee omstreden en onderling verweven 
wetsvoorstellen zullen in het nieuwe overgangsparlement moeten besproken worden: het 
wetsvoorstel inzake voorlopige onschendbaarheid voor politici in ballingschap die terug 
in het land zijn om een rol te spelen in de overgangsinstellingen en dat inzake de 
bestraffing van de genocide, de misdaden tegen de menselijkheid en de oorlogsmisdaden. 
Anderzijds is voor het herstel van de rechtsstaat een reële onafhankelijkheid van justitie 
noodzakelijk, alsook het afschaffen van alle vormen van etnische discriminatie en 
arbitraire aanhoudingen en een verbetering van de omstandigheden in de gevangenissen. 
Bijzondere aandacht moet gaan naar de rechten van de gedetineerden en meerbepaald het 
recht op een correcte behandeling — de omstandigheden zijn immers afgrijselijk 
(voedseltekort, erbarmelijke medische verzorging en hygiëne)  — en het recht op een 
eerlijk proces.  
 
Enige basisdemocratie is zo goed als onbestaande. Daarvoor is het wachten op de 
hervormingen met het oog op deelname aan en decentralisatie van het bestuur, zoals 
voorzien door het Akkoord van Arusha. De plaatselijks machthebbers, 
gemeentebestuurders en provinciegouverneurs, zijn door de regering gekozen en 
gemachtigde vertegenwoordigers. Het resultaat daarvan zijn administratieve pesterijen, 
vernederingen, willekeurige beslissingen en een inefficiënte of partijdige rechtspraak. 
 
Wat politieke en burgerrechten betreft : de persvrijheid blijft sterk beperkt en niet-
gouvernementele verenigingen zijn weinig talrijk. De plaatselijke NGO’s zijn relatief 
jong. Ze houden zich voornamelijk bezig met plattelandsontwikkeling, bescherming van 
de kwetsbare bevolking, gevangenen, aids-patiënten, enz. Andere zijn actief op het vlak 
van de mensenrechten of de media. Ook het aantal plattelandsorganisaties neemt toe. 
Toch is niet altijd duidelijk of organisaties echt zijn opgericht op initiatief van de 
bevolking dan wel door individuen die hopen op internationale financiering.  
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2. Opties voor de wederopbouw en de ontwikkeling van burundi 
 
2.1. Uitwerking van een tijdelijke strategie inzake armoedebestrijding. 
 
De interimversie van de strategie inzake armoedebestrijding (I-PRSP) staat als een 
conditio sine qua non ingeschreven in de mechanismen voor schuldverlichting ten 
voordele van de armste landen met zware schuldenlast (Higly indebted poor countries of 
HIPC), die door de Bretton-Woods-instellingen naar voor worden geschoven. Hoewel de 
uitwerking van dat sleuteldocument doorgaans op een participatieve manier gebeurt, 
beperken de omstandigheden waarin zo’n PRSP in Burundi moet worden opgesteld in 
ruime mate de manieren waarop de bevolking kan worden betrokken bij de keuze van het 
ontwikkelingsbeleid. Anderzijds vereist de kwetsbare toestand van het land het 
goedkeuren van een tijdelijke strategie inzake armoedebestrijding, tot aan de volledige 
toepassing van het vredesproces. Niettemin blijft dit document een zeer nuttige factor in 
het overleg met en de coördinatie van de in het land aanwezige ontwikkelingsorganisaties. 
Dat nut zal evenwel afhankelijk zijn van de mate waarin de leiders er achter staan en van 
hun politieke wil en volharding om daadwerkelijk iets te doen aan de toestand. 
 
Na anderhalf jaar analyses en raadplegingen, heeft een team van consultants, 
aangetrokken door de Wereldbank, met Belgisch geld, in maart 2002 een eerste versie van 
het I-PRSP rond gekregen, dit met de hulp van Burundese experts van het Permanent 
secretariaat voor de follow-up van de economische en sociale hervormingen (Secrétariat 
Permanent de Suivi des Réformes Economiques et Sociales  afgekort SP/REFES, ex-
PAS), gemeenschapsbegeleiders en medewerkers van plaatselijke NGO’s (in hoofdzaak 
Twitezimbere). Daarnaast heeft het UNDP, ter gelegenheid van de Rondetafelconferenties 
van Parijs (december 2000) en Genève (december 2001), een gedetailleerd overzicht 
gepubliceerd van het regeringsbeleid inzake heropbouw, vóór de start van de overgang. 
Dat werd bekrachtigd door de Ministerraad van 20 en 21 december 2001, op enkele 
punten na, die betrekking hadden op de laatste evoluties. Tot slot werd in januari 2002 
nog een andere officieel document uitgebracht onder de titel «Programma van de 
Overgangsregering». 
 
Een synthese hieronder geeft een overzicht van de nagestreefde doelstellingen, de 
verwachte resultaten en de aanbevolen strategieën, uit de hierboven vermelde 
documenten, dit met betrekking tot de domeinen die rechtstreeks in verband staan met de 
prioritaire krachtlijnen zoals voorzien in de Belgische wet op de Internationale 
Samenwerking. De geldschieters zullen immers gevraagd worden om in overleg en 
aanvullend bij het bestaande document hun ontwikkelingsbeleid en hun respectieve 
prioriteiten en knowhow uiteen te zetten. 
 
2.2. Beperkingen en uitdagingen voor de ontwikkeling  
 
Burundi is een kwetsbaar land dat af te rekenen heeft met een aantal objectieve 
beperkingen voor een adequaat proces van ontwikkeling. 
  
De voornaamste beperking voor de ontwikkeling is, niettegenstaande het ondertekenen 
van akkoorden over een staakt-het-vuren, het voortduren van de vijandelijkheden en de 
onveiligheid. Die vormen onder meer een probleem voor een aantal vormen van 
samenwerking en ontwikkeling. Een andere belangrijke beperking is de effectieve 
terugkeer van het grootste gedeelte van de vluchtelingen en strijders, een proces dat 
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afhankelijk blijft van het staakt-het-vuren en de reële opvangcapaciteit van de Burundese 
autoriteiten. 
  
Afgezien van de crisis heeft Burundi ook af te rekenen met objectieve beperkingen voor 
een herstel van de economie van het land: de ingesloten ligging zonder uitweg naar zee, 
de afwezigheid van natuurlijke rijkdommen, een hoge bevolkingsdichtheid en druk op de 
landbouwgrond en een sterke afhankelijkheid van de landbouwsector. De landbouw en de 
veeteelt zullen nog decennia de bepalende factoren voor het bruto binnenlands product 
blijven en de voornaamste werkgevers, maar grondschaarste en de fysische en klinische 
achteruitgang van de bodemkwaliteit zullen in elk geval leiden tot een natuurlijke exodus 
van het platteland weg. Vanwege het reliëf, de beperkte transportinfrastructuur en de 
veelvuldige afwezigheid van elektriciteit dringt het tot stand brengen van verschillende 
centra van economische activiteit zich op. 
 
Burundi, dat dagelijks geconfronteerd wordt met geweld, heeft in de eerste plaats behoefte 
aan vrede. Een duurzame vrede behoort dan ook tot de grootste uitdagingen van het land. 
In dat verband zullen noch het ondertekenen van een staakt-het-vuren, noch de «goede 
werking» van de Overgangsinstellingen volstaan. Alleen het daadwerkelijk stopzetten van 
de vijandelijkheden, een allesomvattende dialoog met de gewapende groepen die niet mee 
ondertekenen en een grondige hervorming van het leger, de ordediensten en de 
overheidsinstellingen zullen een echt duurzame vrede kunnen waarborgen. Ook de 
nationale verzoening, de terugkeer van de ontheemden, de demobilisering van de strijders 
en een rechtvaardige maatschappelijke reïntegratie zullen een primordiale rol spelen in het 
normaliseren van Burundi. Het akkoord van Arusha zet de weg uit: bescherming van en 
garanties voor minderheden en een billijke en evenwichtige verdeling. 
  
Burundi, in volle politieke hervorming, in het kader van de uitvoering van het Akkoord 
van Arusha, moet etnisch evenwichtige, representatieve, democratische en transparante 
instellingen krijgen, waardoor alle burgers gelijk worden voor de wet en een 
rechtvaardiger verdeling van de beschikbare middelen kan worden gegarandeerd. 
Daarnaast zal de ontwikkeling van Burundi ook een universele toegang veronderstellen tot 
het onderwijs, dat de voorwaarde vormt voor een gelijkheid van kansen voor iedereen — 
man en vrouw, plattelandsbewoner en stedeling — gebaseerd op professionele, 
intellectuele en morele verdienste. Onderwijs heeft demografisch een regelende werking 
en is onmisbaar voor een gezond en planmatig beheer van de natuurlijke rijkdommen. Het 
is de overleving en de toekomst van het land. Tot slot zal de grootste binnenlandse 
opdracht voor Burundi, zodra de vrede een feit is, eruit bestaan het land socio-economisch 
opnieuw op de been te krijgen, door een diversificatie van economische activiteiten die 
voor inkomsten kunnen zorgen. Op lange termijn ligt de toekomst van Burundi 
grotendeels in de dienstensector.  
Het echte socio-economische herstel van Burundi is niet alleen een kwestie van 
investeringen in materiaal maar ook van hervormingen van de sociale structuur en 
organisatie.   
Bovendien zijn de hervormingen in Burundi in grote mate afhankelijk van de politieke en 
economische ontwikkelingen in de regio. Als volledig ingesloten land met een beperkte 
eigen markt kan Burundi enkel overleven in een grotere regio die stabiel is en een 
duurzame vrede kent. 
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2.3. Perspectieven voor de ontwikkeling van Burundi 
 
Prioritaire krachtlijnen van de Burundese strategie op korte termijn. 
 
In overeenstemming met het «Belgisch Actieplan voor vredesopbouw in de Regio van de 
Grote Meren», schuift de Burundese strategie drie prioritaire krachtlijnen naar voor, 
waarvan de eerste een voorwaarde is voor de concretisering van de overige twee: 
 
Nationale verzoening. 
De terugkeer in de richting van de vrede, ook in subregionaal verband, het herstel van de 
veiligheid en de reïntegratie van ontheemden en vluchtelingen zijn primordiale taken voor 
de Overgangsregering. Concreet betekent dat het beëindigen van de oorlog door het 
ondertekenen van een akkoord over een blijvend en volledig staakt-het-vuren, de 
effectieve toepassing van het Akkoord van Arusha en de politieke, administratieve, 
gerechtelijke en politionele hervormingen die erin opgenomen zijn, het versterken van de 
fundamentele rechten van de burgers, eerherstel voor de getroffenen en demobilisering. 
Rekening houdende met het cruciale belang dat wordt gehecht aan het consolideren van 
de vrede, vooruitgang in de gerechtelijke sector en transparantie in het politiek en 
economisch beleid, worden middelen vrijgemaakt om een cultuur van goed bestuur in te 
voeren en het institutionele apparaat te voorzien om die te waarborgen. 
 
De strijd tegen de armoede. 
De toestand van armoede en uiterste kwetsbaarheid die voor een stuk structureel is 
geworden en nog uitzichtlozer vanwege de crisis en catastrofes van allerhande aard van de 
voorbije jaren, vormt een belangrijke handicap voor elk duurzaam ontwikkelingsinitiatief. 
Het geleidelijk uitroeien van de armoede vereist een coherent geheel van interventies, 
waarvoor de instemming en de steun van alle partners nodig is en in het bijzonder van de 
begunstigden zelf. De levensomstandigheden van de Burundezen, hun fysische en sociale 
welzijn en hun opleidingsniveau moeten voorbij een kritische drempel, opdat een 
betekenisvolle economische opleving mogelijk zou worden. 
 
Gezondmaking van de financiën en economische relance. 
De stabilisering van de toestand van ernstige verstoring van de macro-economische 
evenwichten is een dringende noodzaak, indien het land niet wil wegzakken in isolement 
en onverschilligheid vanwege de IFI of zichzelf afsnijden van de toekomstige 
buitenlandse hulp die het zo nodig heeft. Dat veronderstelt een vrij klassiek pakket van 
maatregelen, waarvan de ruggengraat gevormd wordt door een verbetering van de uitvoer, 
begrotingsdiscipline, toename van de fiscale inkomsten en schuldvermindering. De 
regering is er nu van overtuigd dat haar initiatieven efficiënter zullen zijn naarmate meer 
wordt geluisterd naar de verschillende actoren van het economische leven, vandaar de 
noodzaak van overlegorganen en op de dialoog gerichte structuren. 
 
Het te voeren economisch beleid veronderstelt een streven naar een rechtvaardige 
economische groei, waarbij een beroep wordt gedaan op het potentieel van de 
gemeenschap alsook een sociaal vangnet ten bate van de minst begunstigden. 
 
De doelstellingen op middellange termijn. 
 
Eindobjectief van de inspanningen van de regering is het terugdringen van de armoede en 
het verbeteren van de levensomstandigheden van alle Burundezen. Zij streeft op 
middellange termijn een sterke, duurzame, gediversifieerde en rechtvaardige economische 
groei na die zich zal vertalen in voluntaristische doelstellingen waarvan de macro-
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economische gegevens en de parameters inzake menselijke ontwikkeling er als volgt uit 
zien: 
 
 houden met de crisis, dat wil zeggen herstellen, heropbouwen en aanpassen van het 

patrimonium aan sociale en collectieve infrastructuur, opdat zou kunnen worden 
tegemoetgekomen aan de behoeften van de hele bevolking, inbegrepen de 
heropgenomen getroffenen van de crisis. 

 Slagen, tegen eind 2003, in de socio-economische reïntegratie van ontheemden en 
vluchtelingen. Dat omvat de toewijzing van grond, huisvesting en landbouwmateriaal 
en psychologische en sociale opvang. 

 Opmerking: wij zijn van mening dat die reïntegratie die enorme problemen zal stellen 
(al dan niet gerechtelijk in verband met de herverdeling van grond) op een geordende 
en geleidelijke manier zal moeten gebeuren en veel meer tijd vergt (eerder in de orde 
van vijf jaar). 

 Het niveau van de armoede, het percentage mensen dat onder de internationaal 
erkende armoedegrens leeft is momenteel gestegen tot bijna 48 %. Voor de crisis lag 
het rond 35 %. Doelstelling van de regering is om het tegen 2005 tot dat laatste niveau 
terug te brengen. Tegen 2010 wordt dan gemikt op 25 % en tegen 2010 op 15 %. 

 De regering stelt zich tot doel om tegen het jaar 2015 tot een algemene scolarisatie te 
komen voor wat het basisonderwijs betreft en wil om te beginnen de regionale en 
genderschillen wegwerken. 

 Herleiden van het analfabetisme tot 50 % in 2005, 25 % in 2010 en 10 % in 2015. 

 Veralgemenen van de toegang tot de basisgezondheidszorg tegen het jaar 2010. 

 De kindersterfte terugdringen tot 110 ‰ in 2005 en 50 ‰ in 2010. 

 De beschikbaarheid van drinkbaar water garanderen aan 80 % tegen 2005 en 100 % 
tegen 2010. 

 Het BBP moet een jaarlijkse groei kennen van 4,7 % tegen 2003 en in de orde van 
grootte van 6 %, vanaf 2005. 

 Opmerking: het spreekt vanzelf dat het behalen van die doelstellingen afhankelijk zal 
zijn van het voorafgaandelijk bereiken van een staakt-het-vuren. 

 
Visie op ontwikkeling op lange termijn. 
 
De Burundese langetermijnvisie op ontwikkeling vertrekt van de vaststelling dat de 
armoede een fundamentele rol speelt in het voortduren van het conflict en de problemen 
om het land te besturen. Afgezien van de inspanningen met het oog op de verzoening, zal 
Burundi slechts een definitief punt kunnen zetten achter die herhaalde cycli van geweld 
als de basis van de rechtsstaat verstevigd wordt en een duurzame oplossing gevonden 
wordt voor de armoede. Hieronder samengevat een visie waarin alle Burundezen zich 
zouden moeten kunnen herkennen  : 
 
 Een Burundi in vrede. 

 Een vreedzame subregionale context die gunstig is voor de economische integratie. 

 Een Burundi waar armoede stilaan tot het verleden behoort. 

 Een bevolking die toegang heeft tot de essentiële dienstverlening op het stuk van 
onderwijs, gezondheid, hygiëne, informatie en communicatie. 
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 Een hoog opgeleide Burundese jeugd. 

 Een gediversifieerde en gemoderniseerde landbouwsector. 

 Een geïndustrialiseerde en concurrentiële economie, geïntegreerd in de dynamiek van 
de regionale en mondiale uitwisseling. 

 Een beheerste demografische groei. 

 Instellingen gebaseerd op een transparant en gedecentraliseerd beheer van de macht. 

 
Daartoe stelt het I-PRSP een sectoraal beleid voor in het kader van een partnership tussen 
de staat, de privésector en het maatschappelijk middenveld, alsook tussen de bilaterale en 
multilaterale partners.  De belangrijkste oriënteringen waarop die partnerships berusten 
zijn de volgende: 
 
 1°) Een economisch beleid gericht op het behoud van de macro-economische 

evenwichten, het versterken van de privésector, een toename van de uitvoer en het 
maximaliseren van de werkgelegenheid. 

 2°) Een landbouwbeleid gericht op de toename van de productiviteit en het 
verminderen van de druk op het grondgebruik. 

 3°) Een industrieel beleid gericht op het tot stand brengen van een gediversifieerd 
weefsel van kleine en middelgrote ondernemingen, ook in de hoofdstad en in de 
secundaire centra. Die ondernemingen moeten gericht zijn op het voldoen van de 
binnenlandse vraag en de vraag naar de noodzakelijkste goederen en op de uitvoer van 
landbouwproducten, ertsen en mineralen en afgewerkte producten. 

 4°) Een beleid van economische en financiële samenwerking, gericht op een 
vermindering van de afhankelijkheid van buitenlandse hulp en het succes van de 
economische en wetenschappelijke  uitwisseling. 

 Een sociaal beleid dat in staat is om het menselijk kapitaal aanzienlijk te verbeteren en 
een rechtvaardige toegang te verzekeren tot de basisdienstverlening. 

 Een beleid van goed bestuur en institutionele ontwikkeling, gebaseerd op transparantie 
bij het beheer van de middelen van de overheid, de modernisering en decentralisering 
van de administratie en een sterke deelname en betrokkenheid van de burger aan de 
basis, bij overheidsbeslissingen en bij de financiering, het beheer, de controle en de 
evaluatie van de ontwikkelingsinitiatieven. 

 
Opgemerkt moet worden dat deze visie, het resultaat van breed overleg bij de opstelling 
van het I-PRSP in grote lijnen overeenstemt met onze globale strategie. 
 
2.4. Samenvatting van de sectorale strategieën in Burundi. 
 
Gezondheid 
 
De humanitaire parameters met betrekking tot de volksgezondheid hebben tussen 1992 en 
1997 stuk voor stuk een verslechtering vertoond maar lijken sinds 1998 heel geleidelijk 
weer te verbeteren, met uitzondering van een zware malaria-epidemie eind 2000 – begin 
2001, die momenteel echter onder controle is en een verwoestende hongersnood 
veroorzaakt door de droogte in het noorden van het land begin 2001. De seropositiviteit 
(HIV/AIDS) neemt nog altijd toe en bedraagt momenteel naar schatting 18,6 % in een 
stedelijke omgeving en 7,4 2% op het platteland. 
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Bij gebrek aan betrouwbare statistieken lopen de cijfers voor de belangrijkste 
gezondheidsindicatoren uit de verschillende rapporten van de regering en de UNO-
organisaties nogal uiteen. De levensverwachting zou opnieuw gedaald zijn van 54 in 1992 
naar 48 jaar in 2000. In dezelfde periode zou de kindersterfte gestegen zijn van 114 naar 
129 per 1.000 levend geboren baby’s en de kraambedsterfte van 800 naar 1.100 per 
100.000 bevallingen. Die cijfers zijn echter niet nauwkeurig vanwege het feit dat slechts 
18 % van de bevallingen in een medisch centrum plaatsvindt. De vaccinatiegraad is de 
twee laatste jaren aanzienlijk verbeterd en ligt momenteel op 84 % voor TBC en op 75 % 
voor de bekende kinderziekten. Slechts zo’n 3 % heeft echter toegang tot contraceptiva.  
 
Chronische ondervoeding treft meer dan 45 % van de jongste kinderen en het land zou 
230.000 AIDS-wezen tellen. Malaria, aids en SOA, allerhande vormen van diarree, 
respiratoire aandoeningen en tuberculose zijn de voornaamste ziekte- en doodsoorzaken, 
in de eerste plaats bij de door ondervoeding verzwakte plattelandsbevolking, waar 
huisvesting precair is en de verpaupering algemeen. Experts van het UNFPA en 
verschillende NGO’s actief in de strijd tegen aids, zijn het erover eens dat 
condoomgebruik op een enorme culturele weerstand stuit, waardoor qua preventie nog 
een lange weg dient afgelegd.  
 
Er bestaan nog altijd enkele haarden van bilharzia en rivierblindheid. Trypanosomiasis 
kwam in Burundi altijd maar sporadisch voor en lijkt momenteel helemaal uitgeroeid.  
 
Het officieel gezondheidssysteem kreeg zware klappen door de crisis. Rechtstreeks 
gevolgen waren de vernietiging van infrastructuur, waarvan het meeste toch al verouderd 
was, diefstal van apparatuur, verlies aan mensenlevens en de vlucht van een gedeelte van 
het medisch en paramedisch personeel, de concentratie van het overgebleven personeel in 
de stedelijke centra, om redenen van veiligheid, de toenemende bevoorradingsproblemen 
in de geneesmiddelensector, schaarste en prijsstijgingen van geneesmiddelen ten gevolge 
van het embargo (1996 - 1999) en het opschorten van de hulp door de traditionele 
geldschieters. 
 
Het falen van de nationale preventieprogramma’s, de daling van de vaccinatiegraad, het 
gebrek aan supervisie van de gezondheidsstructuren en het onderbreken van de 
opleidingscycli hebben het prestatievermogen van het openbare gezondheidssysteem 
ondermijnd. 
 
De onrechtstreekse gevolgen van de crisis zijn hoofdzakelijk verbonden met de 
verplaatsingen van personen en de veralgemeende toestand van onveiligheid, die hebben 
geleid tot een zware verpaupering, en een mobiliteit en promiscuïteit die hebben geleid tot 
zedelijke decadentie en de verspreiding van besmettelijke ziekten waardoor endemisch-
epidemische ziekten die men uitgestorven of sporadisch waande, zoals cholera, bacteriële 
dysenterie, tyfus, meningitis, enz. weer de kop opsteken. 
 
De humanitaire hulp die sinds 1999 massaal werd verstrekt door internationale NGO’s, 
UNO-organisaties en het ICRK hebben zeker veel redding gebracht, in het bijzonder wat 
betreft de strijd tegen malaria, HIV en ondervoeding, maar anderzijds moeten we 
toegeven dat die programma’s niet het hele grondgebied dekten en op sommige plaatsen 
slecht gecoördineerd en weinig of niet geïntegreerd in het nationale gezondheidssysteem 
en bijgevolg destabiliserend voor het plaatselijke personeel, de nationale 
behandelingsprotocollen en de geleidelijke responsabilisering van de bevolking zelf, wat 
gezondheidszorgen betreft. Over het algemeen gesproken kunnen we bevestigen dat de 
nationale gezondheidsdienst, op normatief en controlevlak voorbijgestreefd, er niet bij 
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gewonnen heeft, wel integendeel, met uitzondering dan van het programma voor TBC- en 
leprabestrijding (PNLT), waar de NGO Damiaanstichting en het Belgisch bilateraal 
programma (sinds 2000 hervat) een effectieve uitvoering kennen via de structuren van de 
staat. Verscheidene NGO’s, die de noodsituatie achter zich hebben gelaten, zijn zich 
bewust van het probleem en werken momenteel samen aan een betere integratie van hun 
programma’s. 
 
De medisch-sociale omkadering van een snel groeiend aantal straatkinderen stelt meer en 
meer problemen in de hoofdstad. We stellen ook een verontrustende toename vast van 
prostitutie, tabaksgebruik en andere vormen van verslaving bij jongeren. 
 
Ook de financiering van het openbaar gezondheidssysteem is door de crisis in elkaar 
gestort. In 1992 bedroeg het totale budget van de staat, verhoogd met de buitenlandse 
overheidshulp aan de gezondheidssector zo’n 4 à 5 USD per inwoners. In 2000 is dat 
bedrag met ongeveer 2/3 gedaald. Tijdens dezelfde periode is de bijdrage van de 
gezinnen, door de verarming, gezakt van 1 USD per inwoner en per jaar tot nog slechts 
een verwaarloosbaar bedrag. Vanwege de crisis zijn de middelen (in reële waarde) die aan 
volksgezondheid worden besteed gedaald met 75 %. Nooit heeft meer dan 10 % van de 
bevolking van Burundi kunnen genieten van een tussenkomst in de uitgaven voor 
gezondheid via de Mutualiteit van de overheidssector of via de werkgevers in de 
privésector. Voor de crisis kocht 15 à 20 % van de gezinnen een ziekteverzekeringskaart 
(carte d'assurance maladie, afgekort CAM), maar die is zo goed als waardeloos geworden 
omdat de gezondheidscentra nauwelijks nog met geneesmiddelen bevoorraad worden. 
Met betrekking tot volksgezondheid heeft de Overgangsregering resoluut geopteerd voor 
de uitvoering van de principes naar voor geschoven door de conferentie van Alma-Ata en 
door het Initiatief van Bamako. Prioritaire stappen in dat verband zijn : 
 
 Herstellen van de oude gezondheidsinfrastructuur en de bouw van nieuwe. 

 De levering van apparatuur voor consultatiecentra, laboratoria en gezondheidsposten. 

 Optimaliseren van het bestaande gezondheidspersoneel en opleiding van nieuwe 
contingenten. 

 Een geneesmiddelenbeleid gebaseerd op het valoriseren van essentiële generische 
geneesmiddelen en een systeem van bevoorrading via het nationaal farmaceutisch 
depot en de provinciale apotheken, waarbij ook een mechanisme van kostendekking 
en toewijzing van inkomsten wordt ingevoerd dat enerzijds de financiële leefbaarheid 
van het verkooppunt, dat wil zeggen de centrale apotheek of gezondheidspost 
garandeert en anderzijds de financiële betaalbaarheid voor de gezinnen. De oorlog en 
de HIV/AIDS-epidemie hebben een bijzonder kwetsbare groep van noodlijdenden 
voortgebracht die qua gezondheidszorgen en schoolkosten door de gemeenten zouden 
moeten opgevangen worden, wat in veel gevallen echter onmogelijk blijkt. 

 Het reactiveren van de uitgebreide programma’s voor vaccinatie, reproductieve 
gezondheid en preventieve en curatieve bestrijding van bepaalde endemisch-
epidemische ziekten waaronder voornamelijk HIV/AIDS en andere SOA, tuberculose, 
malaria en verschillende door water overgebrachte ziekten. Programma’s met het oog 
op Informatie, Educatie en Communicatie (IEC) zullen opnieuw bekeken worden en 
aangepast aan de behoeften van het moment. Er wordt ook steun voorzien voor de 
modernisering van het nationaal bloedtransfusiecentrum (centre national de 
transfusion sanguine, afgekort CNTS). 

 Bij het institutioneel versterken van het Ministerie van Volksgezondheid op centraal 
niveau zal gefocust worden op planning, de coördinatie van de nationale 
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programma’s, de follow-up, de supervisie, de mobilisering van financiële middelen en 
de epidemiologische informatie. Op gedecentraliseerd niveau zal ernaar gestreefd 
worden de provinciale gezondheidsdiensten operationeel te krijgen, met het oog op de 
omkadering van de gezondheidsstructuren in zelfbeheer. Alle provinciale 
geneesheren-directeurs zouden moeten beschikken over een opleiding van de derde 
cyclus op het vlak van volksgezondheid.  

 
Rond de strijd tegen HIV/AIDS is een ingrijpend nationaal kaderprogramma opgezet, met 
de technische steun van UNAIDS. Naast een speciaal ministerie onder voogdij van de 
president werd ook een interministeriële Nationale Raad voor Aidsbestrijding opgericht. 
De aanpak is dus multisectoraal en gericht op het beperken van de nefaste gevolgen van 
de pandemie op individueel, familiaal, gemeenschaps- en nationaal niveau, op het 
beperken van de impact van HIV/AIDS op de inkomens van de gezinnen en op de 
economische groei van het land. Een realistische en pragmatische aanpak wordt naar voor 
geschoven, een aanpak die efficiëntie nastreeft op het stuk van kosten en institutionele en 
financiële leefbaarheid op lange termijn en een beroep doet op participatie door de 
bevolking en een ethiek van rechtvaardigheid: recht op verzorging en bescherming voor 
iedereen. De strategie vertaalt zich in verschillende initiatieven op het vlak van preventie, 
uitvoering en beperken van de impact en versterken van de publieke sector. Opvallende 
punten zijn de volgende: het terugdringen van alle vormen van risicogedrag via IEC-
initiatieven, sociale marketing van condooms, vrijwillige en anonieme screening, 
vroegtijds diagnosticeren en behandelen van SOA, aanschaffen van goedkope 
antiretrovirale cocktails (ARV), thuiszorg en daghospitalisatie, verdedigen van de rechten 
van mensen met HIV/AIDS, zorg voor wezen, psychosociale begeleiding van de getroffen 
gezinnen en verbeterde omkadering zowel van de technische diensten van de betrokken 
Ministeries als op het niveau van de NGO’s gespecialiseerd in de strijd tegen HIV/AIDS. 
 
Landbouw, voedselveiligheid, plattelandsontwikkeling en milieu 
 
De landbouwsector, waarmee we de productie bedoelen van levensmiddelen, inkomens en 
goederen voor de uitvoer, op basis van veeteelt, visvangst en bosbouw, is zonder meer het 
hart van de Burundese economie. Momenteel biedt de sector werk aan ruim 80 % van de 
actieve bevolking en genereert hij meer dan 90 % van de inkomsten uit de export en ruim 
de helft van het BBP. De landbouwproductie heeft een catastrofale daling gekend, 
hoofdzakelijk wat de productie van levensmiddelen betreft en vooral ten gevolge van de 
droogte van 2000 in het noordoosten van het land. Toch werd in 2001 weer een groei van 
10 % opgetekend, tot een niveau van 3.718.000 ton aan voedingsproducten . 
 
De zwaarste structurele beperkingen situeren zich op volgend vlak : 
 
De mogelijkheden om de landbouwproductie op te voeren worden beperkt door de 
demografische druk en het sociale systeem van erfopvolging, waardoor de familiale 
gronden versnipperd en overgeëxploiteerd raken. Dat lijdt onvermijdelijk tot een 
chemische en organische uitputting van de gronden en tot de ondergang van de 
traditionele veeteelt die gebaseerd was op het extensieve model. Indien de 
productiesystemen niet veranderen, zal het land geleidelijk wegzakken in een grondcrisis 
zonder voorgaande, onherstelbare problemen bij de exploitatie van natuurlijke 
rijkdommen, en bijgevolg nieuwe etnische en sociale spanningen. 
 
De vooruitgang via een intensievere productie per oppervlakte-eenheid wordt 
tenietgedaan door de moeilijkheden wat betreft toegang tot moderne en performante 
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middelen aan inputzijde (zaad- en plantgoed van gegarandeerde kwaliteit, meststoffen, 
pesticiden, teeltveredeling, diergeneeskundige producten en landbouwmateriaal en -
machines. Die toegang is immers onmogelijk gemaakt door een te lage koopkracht, de 
ontwrichting van de landbouwgezinnen en het onaangepast karakter van het technologisch 
aanbod van het wetenschappelijk onderzoek en de diensten voor volksontwikkeling. Een 
intensievere landbouw wordt ook tegengewerkt door de krapte van de afzetmarkt voor 
landbouwproducten. Vanwege de beperkte diversificatie van andere economische 
opportuniteiten op het platteland brengt deze toestand een geleidelijke kapitaalverwatering 
in de landbouwbedrijven met zich mee, hetgeen leidt tot een toename van een 
subsistentielandbouw zonder perspectieven, van de armoede en de werkloosheid op het 
platteland. 
 
Het ontoereikende karakter van de verwerkings- en opslaginfrastructuur, momenteel zo 
goed als uitsluitend bestemd voor de marktbare gewassen en de uitvoerproducten (rijst, 
rietsuiker, koffie en thee) legt een rem op het realiseren van toegevoegde waarde in de 
sector. 
Het reliëf van het land maakt mechanisering op grote schaal onmogelijk. Minstens de 
helft van de bebouwbare grond moet nog altijd op de ouderwetse manier bewerkt worden, 
met de hak of in het beste geval met een os of een of ander lastdier, die overigens al 
zeldzaam genoeg zijn. 
 
Door de gebrekkige opleiding van producenten, onderzoekers en begeleiders zijn de 
kennisbasis en de beschikbare technologische innovaties uiterst beperkt. Dat probleem is 
nog verontrustender omdat er vooral vrouwen bij betrokken zijn die nochtans een 
sleutelrol spelen in de landbouwproductie. 
 
De mechanismen voor financiering, beheer en follow-up en evaluatie van de 
ondersteuningprogramma’s kunnen niet garanderen dat de technologische 
verworvenheden en de resultaten van de gedane investeringen terugvloeien naar de 
primaire begunstigden, namelijk de landbouwers zelf. 
 
Het ontbreken van een goed draaiende dienst die zich bezighoudt met het verzamelen van 
gegevens en regelmatig geactualiseerde informatie met betrekking tot de landbouw vormt 
een ernstige handicap voor elke poging om vat te krijgen op de evoluties of een planning 
op te stellen voor de ontwikkeling van de landbouw. 
 
De financieringsmogelijkheden voor kleine exploitanten en privébedrijven waren altijd al 
ontoereikend en in het voordeel van de zware en vaak weinig efficiënte 
overheidsstructuren die nochtans met een grote hap uit de begroting gingen lopen. Zo valt 
een privatisering van een gedeelte van de zaaigoedsector ten zeerste aan te bevelen. 
 
Inzake landbouwkrediet bestaan weinig mogelijkheden, aangezien de commerciële 
banken zich vanwege zijn versnipperd en wisselvallig karakter maar schoorvoetend tot die 
sector richten. Een cascadesysteem dat voor garantiefondsen zorgt bij de 
microkredietinstellingen zou kunnen bijdragen tot een sterkere ontwikkeling van die 
plaatselijke netwerken. 
 
De cursussen in de verschillende afdelingen van de middelbare scholen en hogere 
landbouwinstituten en de selectiemechanismen en systemen voor het motiveren van de 
studenten zijn gericht op doorstroming naar de hogere leergangen en toegang tot een baan 
in de administratie en het wetenschappelijk onderzoek maar zetten jongeren niet aan tot 
het oprichten van een eigen onderneming in de sector van de landbouw of de veeteelt.   
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De burgeroorlog en zijn gevolgen hebben de negatieve spiraal van de structurele gebreken 
alleen maar versterkt. De conjuncturele beperkingen als gevolg van de onveiligheid, het 
verplaatsen van hele bevolkingsgroepen en het economisch embargo zijn hoofdzakelijk te 
herleiden tot de volgende feiten: 
- de moeilijkheid om betaalbare grondstoffen voor de landbouw in te voeren en de 
plattelandsbevolking ermee te bevoorraden. 
 
- plunderen van woningen en gewassen op het veld is schering en inslag geworden en leidt 
tot een veralgemeende ontmoediging en het wegsmelten van de reserves van de gezinnen 
aan voedingsmiddelen en zaaigoed, hetgeen op zijn beurt weer de seizoensgebonden 
prijsschommelingen in de hand werkt, speculatie mogelijk maakt door handelaars die 
grote hoeveelheden levensmiddelen opslaan, wat zeer nadelig is voor de boeren die later 
soms hetzelfde voedsel dienen terug te kopen aan het driedubbele van de prijs. 
 
Percelen blijven vaak jaren braak liggen omdat de eigenaar vermoord is, gevlucht of in 
een kamp zit voor ontheemden of herenigden. Ze durven niet terug naar hun heuvels uit 
vrees voor aanvallen van gewapende groepen of represailles van het leger. In 
verschillende provincies wordt de toestand geleidelijk beter. Vestigingsprogramma’s die 
voorzien in de levering van golfplaten voor dakbedekking, zaaigoed en basisgereedschap 
dragen sterk bij tot de normalisering en stabilisering. Daar moet aan toegevoegd worden 
dat de HIV/AIDS-epidemie op het platteland nu pas op grote schaal het letale stadium 
intreedt, waardoor de komende jaren dus duizenden chronisch kwetsbare families van 
minderjarigen te verwachten zijn. 
  
De plaatselijke productie van zaai- en plantgoed van gegarandeerde kwaliteit was 
vanwege de crisis volstrekt ontoereikend geworden, onder meer vanwege het opschorten 
van de buitenlandse steun en samenwerking bij de productie van prebasiszaden binnen het 
ISABU of het IRAZ en bij de vermenigvuldiging van de basissen bij de zaaigoedbedrijven 
van de staat. Als gevolg daarvan werd massaal ingevoerd en ongecontroleerd gebruik 
gemaakt van allerhande zaaigoed, met alle risico’s vandien voor vervuiling van de grond 
door ziekten en ingevoerde gewasvernietigers die de reeds bestaande problemen nog 
komen verergeren. 
 
Het verlies van 15 tot 20 % van de veestapel (runderen, geiten en schapen) en de 
inkrimping van de kudden rond de stedelijke centra bedreigen de toegang van de 
plattelandsbevolking tot dierlijke eiwitten. Tegelijk vond daardoor ook een daling plaats 
van de mestproductie die een rol speelt in het verbeteren van de vruchtbaarheid van de 
gronden. 
 
Aangezien door de crisis de corruptie op alle niveaus is toegenomen, zijn bij het beleid 
inzake gebruik, beheer en behoud van de natuurlijke rijkdommen niet altijd de 
overeengekomen beleidslijnen gevolgd. Verscheidene concessies werden op een 
frauduleuze manier toegekend aan kennissen van nationale of plaatselijke machthebbers. 
Rijke stadsbewoners kochten voor een belachelijke prijs staatseigendom en zelfs 
privégronden en baten ze op een schandelijke manier uit, waarbij ze de plaatselijke 
bewoners reduceren tot een soort lijfeigenen of in het beste geval uitgebuite werknemers. 
In het bijzonder de ontbossing laat een spoor van vernieling achter en veroorzaakt 
allerhande vormen van erosie die op termijn nefaste veranderingen van het microklimaat 
voor gevolg kunnen hebben. De Burundese regering had de bebossing tussen 1976 en 
1992 van 3 op 8 % van het grondgebied weten te brengen. Het bosoppervlak bedroeg tone 
in totaal zo’n 280.000 hectare, waarvan bijna een kwart openbaar. Sinds het uitbreken van 
de crisis, hebben bosbranden met een criminele oorzaak en ongeoorloofd rooien al tot het 
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verdwijnen geleid van ongeveer 35.000 ha. Daarbij moeten nog eens tenminste 10.000 ha 
geteld worden die zullen nodig zijn om de stenen en dakpannen voor de wederopbouw te 
bakken.  
 
Bij de koffie is de daling van de internationale prijs, de voorbije jaren een belangrijke 
factor in het verval van de koffieteelt op het platteland, hetgeen geleid heeft tot een 
aanzienlijke achteruitgang van de productie, zowel kwantitatief als kwalitatief. Die daling 
van de productie van koffie en in mindere mate ook van thee, die samen ongeveer 100.000 
hectare in beslag nemen en werk verschaffen aan 1 miljoen boeren, is bijzonder 
dramatisch voor de economie van het land. Men schat dat de reële prijs aan de planter 
tussen 1993 en 2000 met ongeveer 40 % is gedaald. 
Visvangst op het Tanganyikameer was een zeer gewaardeerde bron van eiwitten en tot 
1992 toegankelijk voor de bevolking. Een gedeelte van de vangst was bestemd voor de 
uitvoer en dus een bron van inkomsten en deviezen. Vanwege de onveiligheid zijn zo 
goed als alle semi-industriële installaties die destijds werden beheerd door buitenlanders 
nu verdwenen en de artisanale visvangst vertegenwoordigt nu nog maar 2 of 3 % van de 
20.000 ton die voor de crisis gemiddeld elk jaar werd bovengehaald. Ondanks die enorme 
daling blijkt zich bij gebrek aan reglementering en aangepaste controle ook een probleem 
voor te doen van overbevissing van onvolgroeide exemplaren dicht bij de oevers. 
 
Productieondersteunende diensten zoals administratie, onderzoek, volksontwikkeling en 
de productie van zaai- en plantgoed, hebben enorm te lijden gehad onder de crisis. 
Vanwege hun gedecentraliseerd karakter en bij gebrek aan logistieke middelen zijn 
sommige daarvan ondertussen volledig achterhaald of in onbruik. Andere werden door de 
burgeroorlog vernietigd of moeten verder met gedemotiveerd personeel dat nog maar een 
fractie vertegenwoordigt van de vroegere bezetting. 
 
Toch kunnen enkele van de hierboven vermelde problemen ook omgezet worden in 
troeven, op voorwaarde van een stabilisering, een gunstige conjunctuur en de aanvoer van 
de nodige input. Burundi kan bij voorbeeld rekenen op voldoende goedkope 
arbeidskrachten, een regelmatige en normale neerslag die volstaat voor twee, zelfs drie 
teelten per seizoen en relatief vruchtbare gronden. 
Een beloftevol gegeven is dat verscheidene boeren zich momenteel zijn gaan toeleggen op 
de teelt van marktbare gewassen bestemd voor plaatselijke commercialisering, zoals 
bananen, aardappelen, rijst en groenten. 
 
De capaciteit van de gezinnen om in hun eigen voedselveiligheid te voorzien is 
afhankelijk van het grondkapitaal, dat wil zeggen het toegankelijk en bebouwbaar 
oppervlak en de kwaliteit van de bodems, het menselijk kapitaal, dat wil zeggen de 
arbeidskracht en de beschikbaarheid van verbeterde grondstoffen, landbouwkredieten en 
het aanleren van technologieën met het oog op een intensievere productie in de land- en 
bosbouw en in de veeteelt. 
 
De te zetten stappen zullen ook betrekking hebben op het herstel van de 
zaaigoedproductie, de productie en beschikbaarheid van meststoffen, het heroprichten van 
de veestappel, het promoten van het kweken van vis, het beheer van het beschikbare 
water, de bescherming van de grond en het tot stand brengen van fondsen die 
landbouwkredieten verstrekken. 
 
De regering wil daartoe de productieondersteunende structuren nieuw leven inblazen: 
volksontwikkeling, onderzoek, gespecialiseerde NGO’s en het privé-initiatief in de sector 
van de landbouwgrondstoffen. 

Note stratégique pays / Landenstrategienota      Blz 26 



Het plaatselijke landbouwkrediet moet een grotere penetratie krijgen, lagere intrestvoeten 
en soepeler toegangsvoorwaarden en procedures. De comparatieve voordelen tussen 
gezinnen en streken zullen onderzocht worden en aangemoedigd, door een betere 
communicatie en de ontwikkeling van commerciële circuits en het aanleggen van stocks. 
Steun zal ook gaan naar de organisaties, groeperingen en verenigingen van boeren. 
 
De traditionele sectoren zoals koffie, thee en katoen worden opnieuw aangezwengeld 
waarbij zowel volume als kwaliteit van de productie omhoog moeten. Dat impliceert het 
herstel van de ondersteunende infrastructuur (opslagplaatsen, fabrieken, toegangswegen), 
het optrekken van de prijzen aan de producent, een betere follow-up van de diensten voor 
volksontwikkeling en een efficiënt privatiseringsbeleid. Het promoten van niet-
traditionele exportteelten zal gebeuren op basis van onderzoek en via 
informatiecampagnes en het toekennen van kredieten. Die sector is ook afhankelijk van 
luchtverbindingen en van de ondersteunende infrastructuur, zoals koelinstallaties, 
irrigatiesystemen, opslagruimte, verpakkingsbedrijven, enz. 
 
De bescherming van de natuurlijke rijkdommen en het leefmilieu vereist een actualisering 
van het nationale beleid en het uitwerken van een programma voor het hele grondgebied. 
Dat veronderstelt de voorafgaande aanwezigheid van een technisch en cartografisch 
instrumentarium, wetten en reglementering en een planning en beheerskader.  
 
Het uitvoeren van een dergelijk programma zal gebeuren via sensibiliserings- en 
mobiliseringcampagnes, ook via de scholen, met het oog op het promoten van de strijd 
tegen de erosie, de familiale land- en bosbouw, de intensieve veeteelt, 
gemeenschappelijke herbebossing en het lanceren van hernieuwbare energiebronnen.  
 
Basisinfrastructuur, huisvesting, water, energie en riolering. 
 
Voor de crisis kon aan 93 % van de stadsbewoners en 48 % van de plattelandsbevolking 
drinkbaar water worden gegarandeerd, dankzij grootscheepse werken voor de inrichting 
van bronnen en de aanleg van waterleiding en dankzij een regelmatig onderhoud van die 
infrastructuur. Die programma’s werden vaak meegefinancierd door ontwikkelingshulp. 
 
Vanaf 1994 begint de vernietiging van de waterwinningen, het saboteren van de 
elektriciteitslijnen naar de pompstations, daden van vandalisme gericht tegen de 
waterleiding, de aansluitingspunten en de openbare kranen. Ook lieten zich moeilijkheden 
voelen op het vlak van de bevoorrading met ingevoerd vervangingsmateriaal en het 
gebrek aan solvabiliteit van de staat heeft de vooruitgang die in de jaren 1980 was geboekt 
praktisch weer tenietgedaan. Het globale verlies aan installaties van voor de burgeroorlog 
wordt geschat op 35 à 42 %. Verschillende provinciale programma’s voor elektrificatie en 
aanleg van waterleiding op het platteland lagen ter studie op het ogenblik van het 
losbarsten van de crisis. Ze kunnen worden uitgevoerd zodra de vrede is teruggekeerd. In 
de zones waar al vrede heerst en op verschillende plaatsen waar ontheemden 
samengebracht zijn werken internationale partners zoals UNICEF met Belgische fondsen, 
de Oostenrijke samenwerking, de Belgische NGO PROTOS, enz., aan het herstellen van 
de vernielde installaties en de aanleg van nieuwe. 
 
Drie kwart van de ontheemden die in hergroeperingskampen wonen — hun aantal wordt 
op 360.000 geschat — leven in ongezonde omstandigheden vanwege de opeenhoping van 
vuilnis, het niet afvoeren van afvalwater, modder, enz. De helft onder hen beschikt niet 
over behoorlijke latrines. 
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Op het platteland beschikt slechts 23 % van de bevolking over latrines. In de stad is dat 
72 %. Van de 1.457 scholen van het land, kan 82 % zijn leerlingen geen behoorlijk 
functionerende toiletten bieden. 
 
In de steden wordt in veel wijken het ontstoppen van de goten verwaarloosd, omdat de 
gemeente over onvoldoende middelen beschikt en/of de bevolking onvoldoende burgerzin 
of medewerking aan de dag legt.  
 
Het spreekt vanzelf dat in dergelijke omstandigheden door water overgebrachte ziekten en 
aandoeningen die verband houden met slechte hygiëne en ongezonde leefomstandigheden, 
zoals malaria, weer terrein winnen. 
 
Afgezien van de gebouwen en uitrusting in de sectoren gezondheid en onderwijs, zijn ook 
andere gemeentelijke collectieve basisstructuren op het platteland in verval of volledig 
verdwenen. Het gaat om administratieve diensten, postkantoren, telecommunicatie, 
gerechtsgebouwen, sportterreinen en  allerhande infrastructuur met een economisch 
karakter. Momenteel wordt op een participatieve manier gewerkt aan de planning voor het 
herstellen en heropbouwen ervan. Dat gebeurt in gemeentelijke ontwikkelingscomités en 
met de steun van verschillende programma’s van het UNDP, het IFAD, de E.U., het Hoog 
Commissariaat voor de Vluchtelingen en het Belgisch-Burundees fonds voor hergebruik 
(FBBR). 
 
Het tekort aan woongelegenheid is door de crisis nog scherper geworden, omdat 
duizenden woningen vernield zijn, vooral in de volkswijken in de steden. Ook op het 
platteland werden veel woningen geplunderd of achtergelaten, na etnische 
gewelduitbarstingen. Een gedeelte van de slachtoffers, de zogeheten verspreide 
slachtoffers, is bij familieleden of kennissen gaan wonen, waardoor mensen in slechte 
omstandigheden dicht op elkaar moeten leven. Andere ontheemden zijn gehergroepeerd in 
kampen of in spontaan ontstane krottenwijken aan de rand van de steden. Om de 
slachtoffers op te vangen en te reïntegreren moeten zowel in de stad als op het platteland 
woningen worden gebouwd. Dat zal ook banen creëren. In de steden kan gebouwd worden 
op grond van arbeidsintensieve technieken (HIMO). Op het platteland zal het werk 
gebeuren door de begunstigde gemeenschappen zelf, met externe steun voor de levering 
van materialen en apparatuur. 
Om de kostprijs in deviezen te beperken zal voor de woningbouw zo veel mogelijk een 
beroep worden gedaan op plaatselijke materialen. 
 
Wat de ambachtelijke sector en coöperatieven van producenten van afgewerkte producten 
betreft, wil de regering een gunstig omgeving scheppen voor de oprichting en uitbreiding 
van micro-ondernemingen. Daartoe werkt ze aan een aangepaste wetgeving, het hervatten 
van de activiteiten in de opleidingscentra, ondersteuning bij het bedrijfsbeheer en het 
vergemakkelijken van de toegang tot kredieten. 
 
Stedenbouw, planning van nieuwe wijken aan de stadsrand en de aanleg van nieuwe 
concentratiecentra langs de verbindingswegen zal op wetenschappelijke basis en in 
overleg gebeuren. De staat zal het mobiliseren van privé-investeringen in de sociale 
woningbouw stimuleren, nieuwe verkavelingen bouwklaar maken en aangepaste 
stimulerende maatregelen nemen. 
De Burundese regering wil dat tegen 2010, elke inwoner toegang heeft tot voldoende 
drinkbaar water op een afstand van hoogstens 500 meter van thuis. Bijzondere aandacht 
zal gaan naar de omkadering van de plaatselijke gemeenschappen bij de exploitatie en het 
onderhoud van de installaties, het tot stand brengen van «comités d'eau collinaires» en de 
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technische opleiding van de gemeentelijke watervoorzieningsdiensten. Wat 
afvalverwijdering en hygiëne betreft, hoopt de regering haar campagnes op te voeren om 
de gezinnen op het platteland ertoe aan te zetten betere latrines te bouwen en er een goed 
gebruik van te maken. Op openbare plaatsen zoals markten, gezondheidscentra, 
basisscholen, kerken en dergelijke zal de bouw van toiletten en het veralgemeend gebruik 
ervan verplicht worden gemaakt. 
 
Onderwijs 
 
Het onderwijssysteem heeft enorm te lijden gehad onder de crisis. Het schoolbezoek op 
het niveau van de basisschool is drastisch achteruitgelopen na de gewelduitbarstingen van 
1993. Gedurende vier jaar is de bruto scolarisatie in het basisonderwijs onder de 45 % 
gebleven. Sinds 1998 gaat het geleidelijk weer in stijgende lijn om voor het schooljaar 
2001-2002 opnieuw het niveau van voor de crisis te halen, ongeveer 68 %. Voor het 
secundair onderwijs daarentegen heeft de bruto scolarisatie, dankzij het oprichten van 
tientallen gemeentelijke colleges verspreid over het hele grondgebied (waaronder meer 
dan honderd door België, via het FBBR), zelfs tijdens de crisis, nauwelijks een daling 
gekend. De voorbije tien jaar is het percentage integendeel gestegen van ongeveer 6 naar 
meer dan 8 %. Ondertussen liggen de inschrijvingen in het hoger onderwijs wel zeer laag 
— rond de 1 % — met een licht stijgende trend de voorbije twee jaar. 
 
Achter de nationale cijfers met betrekking tot scolarisatie in het basisonderwijs gaan grote 
regionale verschillen schuil die te maken hebben met ongelijkheid in het aanbod, in de 
situatie qua veiligheid, de omvang van de vernieling van infrastructuur en de economische 
toegankelijkheid. Het probleem van de gelijkheid van kansen heeft ook een genderaspect. 
Daarnaast hebben we een sterke migratie vastgesteld van leerkrachten naar de veilige 
provincies waardoor bepaalde scholen in de oorlogs- en risicogebieden zo goed als aan het 
lot overgelaten waren. Een andere fenomeen van migratie betreft de brain drain, 
hoofdzakelijk naar Rwanda, waar de salarissen veel aantrekkelijker zijn. De leerkrachten 
die bleven zijn vaak onvoldoende gekwalificeerd. Van de 1.485 basisscholen zijn er iets 
meer dan 100 helemaal verwoest en bijna 400 beschadigd en geplunderd. De teloorgang 
van een gedeelte van de infrastructuur en de verplaatsing van bepaalde bevolkingsgroepen 
naar hergroeperingskampen maakt dat verschillende etablissementen met plaatsgebrek 
kampen, waardoor ze verplicht zijn dubbele vakanties in te lassen. In bepaalde streken 
heerst door bevoorradingsproblemen een gebrek aan schoolboeken en didactisch 
materiaal. Al de bovenvermelde fenomenen hebben een negatieve invloed op de kwaliteit 
van het basisonderwijs. We moeten daardoor vaststellen dat nog altijd meer dan 30 % van 
de Burundese jongeren er niet in slaagt zijn fundamenteel recht op toegang tot het 
basisonderwijs uit te oefenen. En vaak is het beletsel om kinderen op het platteland naar 
school te sturen van economische aard. Sinds het invoeren van een collegegeld, hoe 
bescheiden ook, (doorgaans rond de 2,5 EUR) en vanwege het feit dat de ouders het 
basisschoolmateriaal moeten voorzien en in de meeste scholen een uniform verplicht is, 
hebben de armsten geen toegang meer tot het basisonderwijs.  
 
In het algemeen secundair onderwijs is de toestand minder dramatisch, hoewel zich toch 
een scherp gebrek aan gekwalificeerd personeel laat voelen. Het fenomeen is vooral 
onrustbarend in de gemeentelijke colleges waar slechts 40 % van de leerkrachten over de 
vereiste kwalificatie zou beschikken. Handboeken, pedagogisch materiaal en 
laboratoriumuitrusting, waarvoor het Burundese onderwijs sterk afhing van buitenlandse 
hulp, kwamen er haast niet meer. De gemeentelijke colleges krijgen de leerlingen die niet 
slagen voor het toelatingsexamen tot het secundair onderwijs en verzorgen de lagere 
cyclus van het algemeen secundair onderwijs, waarvan de werking en de financiering 
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verzekerd worden door de gemeente, met de steun van de regering. Nu hebben de 
gemeenten doorgaans onvoldoende middelen om dat naar behoren te doen, vandaar de 
vaststelling dat die colleges in feite tweederangsinstituten zijn van mindere kwaliteit. Er is 
voorzien dat bepaalde van die colleges lycea worden met een volledige cyclus en andere 
evolueren in de richting van technische en beroepsscholen. 
 
Het secundair technisch en beroepsonderwijs is altijd al weinig ontwikkeld geweest in 
Burundi. Alle richtingen bijeen zouden er momenteel niet meer dan 5.000 leerlingen 
ingeschreven zijn. Er heerst een vreselijk gebrek aan gespecialiseerde begeleiders en de 
uitrusting in de ateliers is vaak verouderd, defect of gekannibaliseerd. Grondstoffen voor 
de uitvoering van praktijkoefeningen zijn er nauwelijks.   
 
2.5. Aanpak en samenwerkingsinstrumenten van de internationale 
geldschieters  
 
Als reactie op de crisis van 1993 is het algemeen niveau van de hulp bruusk gedaald van 
300 naar 27 M USD per jaar. Tot dan was de globale ontwikkelingshulp goed voor een 
kwart van het BBP en dubbel zoveel buitenlandse valuta als de uitvoer. In 1986 is de 
regering begonnen met een stabiliseringsprogramma  van economische hervormingen 
gefinancierd door het IMF, onder de vorm van een SAP (Structureel 
aanpassingsprogramma).  
  
In 1996 kreeg Burundi door de landen van de regio een economisch embargo opgelegd, 
dat in 1997 versoepeld werd om mogelijk te maken dat humanitaire noodhulp de zwakste 
groepen bereikte. In 1999, na het vredesproces van Arusha, werd het uiteindelijk 
opgegeven. De internationale hulp werd dan ook hervat. 
Het vredesproces van Arusha heeft aanleiding gegeven tot een nieuwe fase in de 
samenwerking met Burundi. In augustus 1998 hebben het UNDP en de Wereldbank een 
gemeenschappelijke strategie voor uitgebreide humanitaire hulp uitgewerkt. De 
Verenigde Naties lanceerden enkele maanden later een oproep tot de internationale 
gemeenschap voor een « constructief engagement » ten aanzien van Burundi. In 1999 
publiceert de Burundese regering een economisch en sociaal strategisch document op 
middellange termijn, op basis van het Economisch programma voor ontwikkeling en 
wederopbouw van Comité IV van de gesprekken van Arusha (reïntegratie van 
vluchtelingen, wederopbouw van de sociale sectoren, verzoening). De geconsolideerde 
interne oproep binnen de VN-organisaties van november 2000 weerspiegelt die 
prioriteiten maar ook de noodzaak van een onmiddellijke mobilisering van middelen om 
de link te leggen tussen humanitaire hulp en ontwikkeling als fundamentele factor in het 
consolideren van het vredesproces. De bijdrage van de geldschieters als reactie op deze 
geconsolideerde oproep dekt echter niet alle behoeften van het jaar 2000. 
 
De recente convergentie van de internationale gemeenschap in de richting van steun aan 
het vredesproces en de ontwikkelingsprioriteiten van de regering betekent een belangrijke 
evolutie in de aanpak van de geldschieters. De ontwikkelingshulp wordt opgevat als een 
efficiënt middel ter ondersteuning van het vredesproces. Die evolutie bleek bijzonder 
duidelijk tijdens de vergadering van de geldschieters van december 2000, waarop de zij de 
gelegenheid hadden om hun steun aan het proces van Arusha te bevestigen. Daar tekenden 
zich duidelijk twee groepen af : de multilaterale en bilaterale geldschieters die 
vastbesloten waren om het einde van de crisis te laten gepaard gaan met financiële 
stimulansen en zij die als voorwaarde voor het hervatten van de hulp een definitieve 
stabilisering van het land naar voor schuiven. Op de Conferentie van Parijs werd 440 M 
USD noodhulp en hulp bij de wederopbouw en de ontwikkeling op lange termijn 
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verzameld. Het merkwaardigste resultaat van de conferentie was de consensus onder de 
geldschieters over een werkelijke hervatting van de hulp gericht op het ondersteunen van 
het vredesproces en de verzoening. België, de E.U., de Wereldbank en Frankrijk 
verdedigden de aanpak op basis van positieve instrumenten, in naam van het feit dat de 
vrede de oorlog niet kan zijn. Hieronder enkele van de belangrijkste financiële 
engagementen die tijdens die Conferentie door de geldschieters werden aangegaan : 
 
 43 M USD saldi van STABEX-fondsen, door de E.U. uitbetaald als rechtstreekse 

begrotingssteun voor de landbouwsector ; 

 30 M USD door het UNDP; 

 25 M USD door het IMF voor de demobilisering en de wederopbouw ; 

 19 M USD door de BAD voor het herstel ; 

 7,5 M USD door Frankrijk als steun aan het consolideren van de vrede ; 

 70 M USD door de USA ; 

 150 M EUR door de E.U. (demobilisering, humanitaire bijstand, reïntegratie van 
vluchtelingen) ; 

 27 M EUR door België (zie hieronder). 

 
Voor de rest zijn de belangrijkste landen en instanties in de samenwerking met Burundi : 
 
 voor de bilaterale hulp : België, de USA, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Italië ; 

 voor de multilaterale hulp : de E.U. (ECHO), de Wereldbank, het UNDP, het HCR, 
UNICEF en het WVP, de FAO, het UNFPA ; 

 De internationale NGO’s  (humanitaire hulp en ontwikkelingshulp). 
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3. Analyse van de belgische hulp  
 
3.1. Evolutie van de globale Belgische hulp aan Burundi 
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Autres sources officielles / Andere off. Bronnen 63.213 49.331 18.096 39.167 37.680 56.520 267.086

Min. Finances 0 0 0 0 0 0 0

Aff.Etr. sans DGCI / Buit.Zaken excl. DGIS 0 0 0 0 0 0 0

DGCI/DGIS multi "core" 0 0 0 0 0 0 0

DGCI/DGIS multi "earmarked" 0 991.574 752.605 2.740.463 1.628.909 6.970.600 2.939.686

DGCI bilatéral indirect / DGIS bilateraal indirect 3.484.636 2.423.903 2.224.350 2.823.509 541.151 873.328 3.677.149

DGCI bilatéral direct / DGIS bilateraal direct 2.665.105 1.284.834 759.050 407.537 1.002.979 1.449.186 1.330.512

Frais admin. donneur / admin. donorkosten 720.626 505.950 544.126 886.467 374.567 463.560 144.698

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

 
 

  
 EUR 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Totale hulp 6.933.580 5.255.592 4.298.227 6.897.143 3.585.286 9.813.194 8.359.131

  

 
Bron : DGOS – De Belgische samenwerking in cijfers 1997-2001 – Juli 2002 
 

De rechtstreekse bilaterale samenwerking 
 
Talrijke projecten liggen momenteel ter studie (onder meer die welke met de Burundese 
autoriteiten besproken werden naar aanleiding van de preprogrammatie-opdracht van 
DGOS in september 2002) of bevinden zich in het stadium van de identificatie of de 
formulering en zouden moeten klaar zijn voor uitvoering in de periode 2003-2005. Ze zijn 
gericht op de sectoren van de landbouw, het onderwijs, justitie, gezondheid en de 
infrastructuur en vertegenwoordigen een totale kostprijs van 35 miljoen EUR, bovenop 
de engagementen van Parijs uit december 2000 die betrekking hadden op 12 miljoen EUR 
2001-2003 en die betaald zullen worden in 2003. 
Bovendien krijgt het Fonds belgo-burundais de réemploi (FBBR) een nieuwe dotatie 
toegekend van 5 miljoen EUR, feit dat geconcretiseerd wordt door de storting van een 
eerste schijf van 2,5 miljoen EUR in 2002. 
In de loop van 2002 werd ook een regeling gevonden voor de achterstallige salarissen 
van de ambtenaren en leerkrachten, samen zo’n 4 miljoen EUR  
 
Conflictpreventie en steun aan het maatschappelijk middenveld 
 
De acties die werden goedgekeurd op de begroting 2002 zijn voor het overgrote gedeelte 
uitgevoerd, hoofdzakelijk door gespecialiseerde NGO’s (Advocaten zonder grenzen, 
Réseau des citoyens, AWEPA, …) voor een totaal van 1,3 miljoen EUR. 
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De onrechtstreekse samenwerking  
 
De uitgaven voor onze onrechtstreekse samenwerking via de NGO’s bedroegen zo’n 0,75 
miljoen EUR. 
 
De multilaterale samenwerking  
 
Naar schatting heeft Burundi in 2002 in dit kader zo’n 0,2 miljoen EUR aan Belgische 
hulp ontvangen. 
 
De humanitaire voedselhulp  
 
Dit soort hulp blijft belangrijk gezien de crisistoestand waarin het land zich nog altijd 
bevindt ; het ging over 4,2 miljoen EUR aan uitgaven in 2002, hoofdzakelijk via het 
kanaal van de NGO’s en internationale organisaties. 
 
3.2. Een korte historiek van de Belgisch-Burundese samenwerking 
 
De E.U. is voor Burundi de belangrijkste donor. België is de grootste bilaterale financier. 
Burundi is voor België altijd al een belangrijke partner in de ontwikkelingssamenwerking 
geweest. Het is op het Afrikaanse continent overigens een van onze 
«concentratielanden».  
 
De verslechtering van de veiligheidssituatie, de staatsgreep van 25 juli 1996 en de sancties 
die door de buurlanden werden opgelegd hebben de facto gezorgd voor een bevriezing 
van de Belgisch-Burundese samenwerking. Nochtans werd de Belgisch-Burundese 
samenwerkingsovereenkomst niet opgeschort noch herroepen. Een aantal projecten werd 
dan ook voortgezet, hoofdzakelijk gefinancierd door het « Fonds belgo-burundais de 
Réemploi ». Het ging onder meer over projecten voor de bouw van gemeentelijke 
colleges en gezondheidscentra, de productie van pedagogisch materiaal, bestrating of 
renovatie van wegen. 
 
Van 29 juli tot 2 augustus 1998 heeft de toenmalige Staatssecretaris voor 
Ontwikkelingssamenwerking, de heer Moreels, een bezoek gebracht aan Burundi, om er 
de mogelijkheid te onderzoeken van het heropstarten van de Belgisch-Burundese 
samenwerking. In augustus 1998 werd op een internationale bijeenkomst in Ottawa het 
concept uitgebreide humanitaire hulp uitgewerkt ten voordele van Burundi, concept dat 
door ons land ten volle wordt onderschreven. Als gevolg daarvan besloot de regering een 
totaal bedrag te deblokkeren of (opnieuw) toe te kennen van 4.462.083 EUR, afkomstig 
van stopgezette projecten en verhoogd met 694.101 EUR bestemd voor het « Fonds 
d'études et d'expertise ». Tijdens een vergadering van de donoren op 11 januari 1999 in 
New York, werd een consensus bereikt omtrent onmiddellijke en rechtstreekse hulp aan 
de bevolking. Tegelijk werd een oproep gelanceerd om meer substantiële en structurele 
samenwerkingsprogramma’s op te zetten. 
 
Op de donorenconferentie voor Burundi die op 11 en 12 december 2000 in Parijs werd 
gehouden stelt België een enveloppe voor van 26.772.500 EUR, verspreid over drie 
jaar. Het gaat om deelname aan humanitaire operaties voor 4.957.870 EUR, een 
participatie van 2.974.722 EUR in ondersteuningsprogramma’s voor de sociale sectoren 
van de Wereldbank, in steun aan plaatselijke HIMO-initiatieven in de socio-economische 
sector voor 4.957.870 EUR, steun voor 1.983.148 EUR aan de «Banque Nationale pour le 
Développement Economique» en de uitvoering van nieuwe interventies in de 
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rechtstreekse bilaterale samenwerking voor een totaal van 11.898.889 EUR. Op de 
follow-upconferentie van Genève (6-7/12/01) werden die Belgische engagementen 
bevestigd. Die vertalen zich in betalingen in 2002-2003 in de orde van grootte van 11 
miljoen EUR per jaar. Afgezien van die enveloppen bedraagt de Belgische participatie aan 
de financiering van de Zuid-Afrikaanse beschermingseenheid 4.957.870 EUR. Die 
participatie verandert niets aan de Belgisch-Burundese samenwerking.  
 
De Belgische overheidssteun ten voordele van Burundi bedroeg 3.197.826 EUR in 
1999  en 7.436.806 EUR in 2000. De betalingen voor 2001 liggen in dezelfde lijn als 
die voor 2000. Daarnaast bedraagt de Belgische steun aan het vredesproces van 
Arusha tot op vandaag ook nog eens 570.806 EUR.  
 
De prioritaire sectoren van onze huidige bilaterale samenwerking zijn 
volksgezondheid, met inbegrip van de strijd tegen HIV/AIDS/SOA, het onderwijs, de 
landbouw, de sociale infrastructuur en de (weder)opbouw van de samenleving (juridische 
sector, mensenrechten, vredesopvoeding).  
 
Sinds april 2000 bevindt zich in Bujumbura een plaatselijk kantoor van de BTC 
(Belgische Technische Coöperatie). Tot op vandaag heeft de BTC twee medische 
projecten in uitvoering overgenomen (steun aan PNLSida en PNLTuberculose), drie 
ondersteuningsprogramma’s voor Justitie (herschrijven van de wetboeken, bibliotheek van 
het Hof van Beroep en verspreiding van informatie met betrekking tot rechten en plichten 
van de burger) en het « Fonds d'études et d'expertises ». Andere programma’s worden 
momenteel opgesteld : het herstarten van programma’s ter ondersteuning van de 
zaaigoedsector, de tuinbouw en de fruitteelt van het ISABU, het programma « Habitat 
rural et Matériaux locaux de construction » (plattelandswoningen en plaatselijke 
bouwmaterialen), de drie projecten in de basisgezondheidszorg in Makamba, Kibumbu en 
Kirundo en de programma’s ter ondersteuning van het basisonderwijs (reparatie van 
basisscholen en didactisch materiaal).  
 
Op de conferentie van Winnipeg over kinderen in conflictgebieden (10-17/09/00), heeft 
de Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, de heer Boutmans, bekendgemaakt 
dat België specifiek voor Burundi 1 miljoen EUR had vrijgemaakt. België heeft ook zijn 
steun toegezegd aan bemiddelaar Mandela in het kader van de demobiliseringsfase en de 
reïntegratie van de gewapende groepen die zullen plaatsvinden door tussenkomst van het 
Trustfonds van de Wereldbank (MDRP).   
 
In 1999 heeft de APEFE in Burundi een kortetermijnmissie afgewerkt waarin ze enkele 
interventies heeft geïdentificeerd, hoofdzakelijk in de “opleidingssector”, die kunnen 
ontwikkeld worden indien de politieke toestand en de veiligheid het toestaan. In januari 
2001 heeft een gelijkaardige missie van het CGRI plaatsgevonden die is uitgemond in de 
afbakening van twee prioritaire reeksen van ingrepen in de sectoren onderwijs en 
gezondheid. De APEFE heeft zich in maart 2002 gebogen over de sector van de media. 
De Franse Gemeenschap heeft ook haar wil bevestigd om zich solidair te tonen met de 
getroffen burgerbevolking in de Regio van de Grote Meren. Zo wil ze steun verlenen aan 
de autonome school met Belgische programma’s (ter beschikking gesteld door een 
APEFE-coöperant), aan de oprichting van een Vrouwenhuis en een Huis van de Pers en 
aan projecten van Unicef en van de Unesco. De CUD bereidt ook een de 
samenwerkingsprogramma voor met de Universiteit van Burundi. Tot slot heeft ook de 
VVOB het verlangen kenbaar gemaakt om haar activiteiten te hervatten. 
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De belangrijkste Belgische NGO’s in Burundi zijn Avocats sans frontières, RCN-Réseau 
des citoyens, MSF-B, Handicap International 
 
Na de slachtpartijen van 1972 werd de militaire samenwerking stopgezet. 
 
Mogelijke evoluties voor de Belgische samenwerking : gezien de crisis en de precaire 
humanitaire toestand, wil de Belgische samenwerking zolang het nodig is voedselhulp, 
noodhulp en hulp bij de wederopbouw blijven verstrekken. De bilaterale structurele 
samenwerking is inmiddels helemaal hervat. Verschillende programma’s in de sector van 
de gezondheid, de landbouw, de huisvesting, het onderwijs en de justitie worden 
momenteel uitgevoerd. Andere interventies in de sectoren van het technisch en 
beroepsonderwijs, het opleiden van leerkrachten, het leefmilieu en de steun aan de media 
zitten in de fase van de prospectie en de identificatie. Een specifieke kredietlijn, bestemd 
voor de rechtstreekse financiering van de Burundese NGO’s, actief op het domein van de 
verzoening, de mensenrechten en het consolideren van het maatschappelijk middenveld, is 
sinds begin 2002 beschikbaar. 
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4. Lessen voor de internationale gemeenschap 
 
In 1999 hebben de Verenigde Naties, enkele geldschieters, het ICRK en enkele NGO’s de 
hulp aan Burundi geëvalueerd. De resultaten daarvan werden uitgebracht in de «Appel 
Consolidé Inter-Agences des Nations Unies» van 2001, onder de vorm van « lessons 
learnt ». De lessen lijken in grote mate van toepassing voor alle landen in oorlog :   
 
 Het vredes- en ontwikkelingspotentieel van de landen in crisis hangt samen met de 

toename van de investeringen en de engagementen van de geldschieters bij hun steun 
aan de overgangsinitiatieven. De Verenigde Naties roepen daarom op tot een 
constructieve houding van de donoren tegenover Burundi, teneinde het beginnende 
vredesproces te consolideren en het proces van de overgang te ondersteunen. 

 De keuze voor een regelmatige follow-up van de gemeenschappelijke humanitaire 
strategie is een efficiënte aanpak gebleken en een belangrijke stap naar een 
geïntegreerde planning gebaseerd op de samenwerking en de dialoog tussen de 
voornaamste partners. Het systeem van humanitaire coördinatie (een «point focal» of 
focus per provincie) blijkt goed te draaien en dient behouden te worden.  

 Alle humanitaire hulp en ontwikkelingshulp heeft ook een politieke impact, hetgeen 
inhoudt dat ze gericht moet zijn en op regelmatige basis moet worden geëvalueerd.  

 De interventies op korte termijn moeten altijd uitgewerkt en uitgevoerd worden in het 
licht van hun implicaties op langere termijn. Om de zelfredzaamheid te verbeteren en 
een langdurige afhankelijkheid van internationale bijstand te vermijden is een 
planning op lange termijn vereist. De V.N. nodigen de donoren uit, in het perspectief 
van de overgang, om hun omschakeling te plannen van humanitaire hulp naar hulp bij 
het herstel en de wederopbouw, door van meet af aan een meer structurele en 
duurzame lijn uit te zetten. 

 In perioden van conflict en crisissen zullen noodhulp, hulp bij het herstel en 
ontwikkelingshulp naast elkaar bestaan en op verschillende manieren met elkaar 
interageren, waardoor de nodige zin voor coördinatie en verantwoordelijkheid vereist 
zal zijn. 

 
Bovendien kunnen uit het geval Burundi nog de volgende conclusies getrokken worden : 
 
 de beperkingen van de internationale sancties waarvan de negatieve impact zich 

vooral laat voelen bij de meest kwetsbare bevolkingsgroepen die al slachtoffer zijn 
van de crisis. Het opleggen van die sancties en het bevriezen van de hulp aan Burundi 
heeft dramatische sociale gevolgen gehad voor de burgerbevolking. 

 het belang van een « peace dividend approach », gebaseerd op het stimuleren van de 
vrede, waarbij vermeden wordt de meest kwetsbare bevolkingsgroepen te straffen. 
Verscheidene geldschieters hebben het proces van Arusha ondersteund en gekoppeld 
aan de belofte van hulp, indien Burundi de weg blijft volgen van politieke overgang 
(een begeleide uitweg uit de crisis). 

 de voordelen van de uitgebreide humanitaire hulp (Humanitarian Plus), die sindsdien 
in andere kwetsbare landen is overgenomen. Doordat ze de flexibiliteit en de snelheid 
in de uitvoering van de noodprogramma’s behoudt, maakt de uitgebreide humanitaire 
hulp het mogelijk de fase te bereiken van de overgang naar het herstel, een planning 
op middellange termijn te integreren en zoveel mogelijk de duurzaamheidseis naar 
voor te schuiven. Ze maakt ook de uitvoering mogelijk van quasi-structurele 
hulpprogramma’s (kleine sociale infrastructuur) in de moeilijk toegankelijke gebieden.  
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5. Toekomstige belgische samenwerkingsstrategieën 
 
5.1. Het wettelijk kader voor de Belgische samenwerking 
 
De Belgische ontwikkelingshulp wordt georganiseerd door de Directie Generaal 
ontwikkelingssamenwerking (DGOS), opgericht binnen het ministerie van Buitenlandse 
Zaken. Volgens de wet van 25 mei 1999 betreffende de internationale samenwerking, is 
de DGOS verantwoordelijk voor de samenwerkingsprogramma’s, opgezet op basis van 
het beleid en via de kanalen die hieronder worden geschetst.: 
 
A) Beleid 
 
De Belgische internationale samenwerking stelt zich in het algemeen tot doel de armoede 
terug te dringen en streeft naar een duurzame ontwikkeling. De specifieke objectieven die 
bijdragen tot deze algemene doelstelling moeten beperkt blijven tot : 
 
Vijf sectoren: 

 Basisgezondheidszorg, met inbegrip van de pre- en postnatale gezondheidszorg; 
 Opleiding en onderwijs; 
 Landbouw en voedselveiligheid; 
 Basisinfrastructuur; 
 Maatschappelijke consolidatie. 

 
Drie transversale thema’s: 

 Harmonisering van rechten en kansen voor mannen en vrouwen; 
 Respect voor het leefmilieu; 
 Sociale economie. 

 
B) Kanalen 
 
De Belgische internationale coöperatie opereert via verschillende kanalen: 
 
B.1. De bilaterale intergouvernementele samenwerking: 25 gouvernementele partners 

werden geselecteerd;  

 Het uitwerken van de intergouvernementele samenwerkingsprogramma’s is de 
verantwoordelijkheid van de Partner en de Directie-Generaal 
Ontwikkelingssamenwerking (DGOS); 
 Het identificeren van de vraag naar samenwerking is het werk van de Partner en 

de bevoegde attaché op de ambassade van het Koninkrijk België; 
 De uitvoering van de bilaterale intergouvernementele samenwerking is de 

exclusieve verantwoordelijkheid van de Belgische Technische Coöperatie (BTC), 
een sociaal georiënteerde naamloze vennootschap van publiek recht, met de 
Belgische Federale overheid als enige wettelijke aandeelhouder. 
De BTC zorgt voor de uitvoering, samen met de bevoegde overheidsinstantie in 
het Partnerland. 

 
B.2. Bilaterale samenwerking via niet-gouvernementele initiatieven. Een zevental 

verschillende Belgische en plaatselijke niet-gouvernementele kanalen kan door de 
DGOS gesubsidieerd worden : 
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 Zo’n 123 Belgische niet-gouvernementele organisaties (NGO’s); 
 Niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) van bepaalde Partnerlanden; 
 Twee technische hulporganisaties : 

 
- De Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische 

Bijstand (VVOB); 
- De Association pour la Promotion de l’Education et de la Formation à 

l’Etranger (APEFE). 
 

 Twee interuniversitaire raden : 
 

- De Vlaamse interuniversitaire raad (VLIR); 
- De conseil inter-universitaire de la communauté française (CIUF). 

 
 Het Instituut voor Tropische geneeskunde; 
 Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA); 
 De Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten. 

 
B.3. Multilaterale samenwerking:  

 Met de organisaties van de Verenigde Naties en de Ontwikkelingsbanken.  
22 partners werden geselecteerd; 
 Met de Europese Gemeenschap. 

 
B.4. De Samenwerking via het Belgische Overlevingsfonds. 19 Afrikaanse Partnerlanden 

werden geselecteerd. Voor de uitvoering zijn drie kanalen mogelijk: 

 Intergouvernementeel ; 
 Niet-gouvernementeel; 
 Multilateraal. 

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

mogelijk: 

 Intergouvernementeel; 
 Niet-gouvernementeel; 
 Multilateraal. 

 
B.6. De Belgische Vereniging voor Investering in ontwikkelingslanden (BIO). 

 
5.2. Globale strategie 
 
Het Belgische samenwerkingsbeleid met Burundi, zoals uitgestippeld in het Actieplan 
getiteld « Vredesopbouw in de Regio van de Grote Meren » is erop gericht bij te dragen 
tot het herstel van de vrede, structurele stabiliteit en ontwikkeling. Daartoe schetst het 
Actieplan de grote lijnen van het Partnership in de richting van vrede en structurele 
stabiliteit dat België geleidelijk met zijn partnerlanden in Centraal-Afrika probeert op te 
stellen, teneinde op termijn te komen tot een Partnership in vrede en structurele 
stabiliteit. In die optiek van stabilisering en vredesopbouw legt het Actieplan dus de basis 
van het Belgische samenwerkingsbeleid ten aanzien van zijn drie partners in de Regio van 
de Grote Meren. Het blijft ondertussen ten volle de Akkoorden van Lusaka en van Arusha 
respecteren en wil met zijn actie bijdragen tot de uitvoering ervan. Gezien de 
mogelijkheden voor een geleidelijke versterking en uitdieping van de samenwerking, staat 
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het «Actieplan» resoluut achter de Burundese inspanningen met het oog op de politieke en 
economische hervormingen die zouden moeten leiden tot een duurzame vrede en het 
terugdringen van de armoede. 
De basis van de toekomstige Belgische samenwerking met Burundi bestaat om te 
beginnen uit steun aan het stabiliseren van het land, aan het consolideren van de vrede en 
de strijd tegen de armoede en dat doorheen alle interventies. Die kaderen overigens in het 
PRSP, dat de prioriteiten van de Burundese overgangsregering vastlegt en gericht is op 
een uitweg uit de crisis, nationale verzoening, gezondmaking van de openbare financiën, 
economisch herstel en uitbannen van de armoede. Op het terrein van de gezondheid, het 
onderwijs, de landbouw, justitie en het consolideren van de samenleving zijn de prioritaire 
krachtlijnen voor de interventies vastgelegd, samen met de Burundese autoriteiten en 
momenteel liggen verschillende programmavoorstellen ter tafel. Voor die interventies zal 
een globaal bedrag nodig zijn in de orde van 11 miljoen euro in 2004 en een gelijkaardige 
som in 2005. Elk van de Belgische interventies in Burundi houdt rekening met zowel de 
prioritaire krachtlijnen van het partnerland, alsook de lopende interventies van andere 
partners. De bijzondere toestand in Burundi houdt bepaalde objectieve beperkingen in 
voor het ontwikkelingsproces. De omvang en de aard van de interventies van de Belgische 
coöperatie in Burundi zullen afhangen van de evolutie van de politieke en economische 
toestand en de situatie op het stuk van de veiligheid en zullen moeten steunen op een 
aangepaste complementariteit van humanitaire actie, initiatieven ter versterking van de 
samenleving, inspanningen voor de vrede, steun aan de activiteiten van onrechtstreekse 
partners en multilaterale organisaties en tot slot zijn bilaterale programma’s. 
 
5.3. Strategische keuzes voor de toekomstige Belgische samenwerking in de 

belangrijkste interventiesectoren 
 
In de strategieën van de Belgische samenwerking moeten twee stadia worden 
onderscheiden, afhankelijk van de evolutie van de binnenlandse toestand in Burundi : een 
samenwerking in de richting van de vrede en een samenwerking in vrede. 
 
In het kader van een samenwerkingsstrategie in de richting van de vrede en op korte 
termijn, wenst België via een combinatie van maatregelen bij te dragen tot de verbetering 
van de socio-economische toestand: 
 
lenigen van de dringende humanitaire noden 
 
Zolang de humanitaire crisis blijft duren, zal België blijven bijdragen tot het opvangen, 
door middel van noodhulp, van de ergste gevolgen van de crisis op het stuk van de 
voedselvoorziening. Het zal de zelfredzaamheid op dat punt bevorderen door het 
herstellen van de bevoorradingssystemen voor drinkbaar water. Het zal daarnaast 
inspanningen leveren om de drastisch gedaalde scolarisatie in het basisonderwijs op te 
trekken, om de slachtoffers onder behoorlijke omstandigheden op te vangen, om de 
verzoening en het respect voor de mensenrechten te bevorderen en om werk te creëren, 
zodat de inkomens stijgen. Die interventies zullen gebeuren via gespecialiseerde 
organisaties en NGO’s. 
Bovendien draagt België bij tot de vrijwillige repatriëring van vluchtelingen afkomstig uit 
Tanzania, indien de veiligheid in de opvangkampen gegarandeerd is. Het zal meewerken 
aan het herstel en de bouw van sociale opvanginfrastructuur, aansluitend bij de 
inspanningen van andere internationale instanties, en aan de sociale reïntegratie van alle 
kwetsbare groepen die dringend humanitaire hulp nodig hebben.  
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Strategie met het oog op het consolideren van de samenleving, democratisering en goed 
bestuur :  ondersteunen van de politieke overgang, toepassen van de Akkoorden van 
Arusha en het consolideren van de vrede. 
 
Politieke en materiële steun aan het uitvoeringsproces van het Vredesakkoord van Arusha 
is een onmiddellijke prioriteit, meer in het bijzonder steun aan het functioneren van de 
overgangsinstellingen door het voorzien van werkingsmiddelen, specifieke opleiding, enz. 
Het zal erop aankomen technische en financiële bijstand te verlenen aan de verschillende 
Commissies die voorzien zijn in het Akkoord en aan de onderhandelingen die moeten 
leiden tot het stopzetten van de vijandelijkheden en het ondertekenen van een duurzaam 
staakt-het-vuren, aansluitend bij wat de andere geldschieters doen. België zal bovendien 
institutionele steun voorzien voor de sector van de administratieve en juridische 
hervormingen, in een streven om tot een verantwoordelijk en transparant beheer te komen 
van de overheidsaangelegenheden, onder de vorm van een programma voor goed 
economisch en politiek bestuur (bij voorbeeld Rekenhof, ministerie van Justitie, 
hervorming van de overheidsadministratie…). 
 
Parallel daarmee, vanuit de bekommernis om steun te verlenen aan het proces van 
democratisering en het consolideren van de vrede, worden gerichte programma’s 
uitgewerkt ter ondersteuning van de technische diensten van ministeries belast met sociale 
aspecten van het beleid (gezondheid, onderwijs, justitie, mensenrechten, decentralisering 
en gemeenschapsontwikkeling…). Aanvullend daarbij worden ook regelmatig acties 
ondernomen om de burger te informeren over en te betrekken bij het vredesproces. Dat 
gebeurt via plaatselijke NGO’s, het ministerie van Institutionele Hervormingen, 
Mensenrechten en Relaties met het Parlement, het ministerie belast met de mobilisering 
voor de vrede en de nationale verzoening en het Ministerie van Communicatie, tegelijk 
woordvoerder van de regering.  
s 
Al die interventies met het oog op het voltrekken van het vredesproces en het 
consolideren ervan beantwoorden aan een bijzondere bekommernis van België om de 
strijd aan te binden met de straffeloosheid en steun te verlenen aan de verzoening met elk 
van zijn partners in de regio van de Grote Meren. Die dimensie krijgt in het geval van 
Burundi een specifiek belang. 
 
Het Vredesakkoord van Arusha voorziet in de integratie van alle ondertekenende groepen 
in het geregelde leger, het herstel van het etnisch evenwicht binnen de strijdkrachten en 
een inkrimping van het aantal manschappen. Daarom moet Burundi in het kader van de 
vredesopbouw een DDRR-programma opzetten ter ontwapening, demobilisering, 
repatriëring en reïntegratie van de strijdende partijen, dit met de hulp van partners zoals de 
Wereldbank. België zal, naast een specifieke steun aan dat DDRR-programma, ook een 
rechtvaardige en duurzame economische en sociale reïntegratie ondersteunen van de 
slachtoffers, vluchtelingen, ontheemden en gedemobiliseerden, na hun repatriëring. Dat 
zal gebeuren aan de hand van arbeidsintensieve programma’s en mogelijkheden bieden 
inzake beroepsopleiding buiten de sector van de landbouw. 
 
Tot slot zal België ook een rechtstreeks financieringsfonds ter beschikking stellen van de 
Burundese NGO’s die zich bezighouden met het consolideren van de vrede, nationale 
verzoening, het structureren van het maatschappelijk middenveld en de 
basisgemeenschappen. De NGO’s worden geselecteerd op basis van de aard van hun 
projecten (verzoening, plaatselijke ontwikkeling, vrouwenemancipatie…) en 
complementariteit met de steun die al verstrekt wordt door andere donorlanden en 
internationale NGO’s.  
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Strategie voor de gezondheidsector : herstel van het gezondheidssysteem 
 
In de sector van de gezondheid zullen de interventies op korte termijn in de eerste plaats 
gericht zijn op het herstel van het gezondheidssysteem en op het aanbieden van de 
basisgezondheidszorgen aan de meest kwetsbare bevolkingsgroepen en het afvoeren van 
afvalwater. Er zal steun worden verleend aan de nationale programma’s voor bestrijding 
van besmettelijke ziekten zoals lepra en tuberculose (PNLT), HIV/Aids en SOA (PNLT), 
malaria, en besmettelijke en deficiëntieziekten (LMTC). Door die programma’s moet de 
staat op termijn zijn rol kunnen spelen op het vlak van planning, organisatie, supervisie, 
controle en opleiding.  
Wat de steun aan de basisgezondheidszorg betreft, zet België zijn steun voort aan de 
gezondheidsprovincies Kirundo, Mwaro en Makamba en eventueel aan één of twee 
bijkomende districten. Die steun is gericht op het verbeteren van de structuur van de 
ziekenhuizen voor de eerste doorverwijzing en van de gezondheidscentra, het verbeteren 
van de kwaliteit van de zorgen en van de toegang (geografisch en financieel) tot de 
gezondheidszorg. 
In het bijzondere geval van de multisectorale steun voor de strijd tegen HIV/Aids moet 
daarbij gestreefd worden naar het verbeteren van de behandeling van opportunistische 
ziekten en SOA, vrijwillige opsporing, preventie, behandeling door middel van AZT, 
waar mogelijk en het minimaliseren van de besmetting moeder-kind. Bovendien wordt 
voor de strijd tegen HIV/Aids ook specifieke hulp voorzien (via UNAIDS).  
België zal ook de opleiding van medisch en verplegend personeel ondersteunen en dat 
binnen een perspectief van rechtvaardigheid en sociale reïntegratie. 
Tot slot gaat Burundi in het bijzonder gebukt onder een cruciaal gebrek aan controle op de 
kwaliteit van de geneesmiddelen. Die vereist een regelmatige en strenge inspectie, in het 
kader van een gemeenschappelijke en door de geldschieters en gespecialiseerde 
organisaties gecoördineerde interventie.  
 
Strategie gericht op de landbouw en de veeteelt, de voedselveiligheid en het leefmilieu : 
steun aan de landbouwproductie en de plattelandsontwikkeling 
 
De kwestie van de grond staat centraal in het vredesproces en de nationale verzoening. Ze 
is ook gebonden aan het proces van vrijwillige terugkeer van de vluchtelingen. In het 
kader van een strategie gericht op consolideren van de vrede, zal België het nationaal 
beleid van Burundi steunen met betrekking tot het actualiseren van de wetgeving terzake 
op het ogenblik dat dit aan de orde is, alsook wat betreft de successierechten en dan vooral 
waar het de vrouw betreft. 
België zet ook zijn interventies voort, in « traditionele » sectoren zoals de productie van 
zaaigoed, tuinbouw, fruitteelt, technisch onderzoek en bijstand aan de exportgewassen en 
de verspreiding van fokdieren van goede kwaliteit. Via het Overlevingsfonds wordt 
gezocht naar nieuwe mogelijke interventies. Om een grotere diversificatie te krijgen en 
rendabeler landbouwondernemingen, wil België ook bijdragen tot de systemen van 
kredietverstrekking aan de landbouw, ten voordele van de ambachtelijke sector en de 
KMO’s, en een grotere steun voorzien voor het landbouwonderwijs op alle niveaus, met 
een extra nadruk op «entrepreneurship». 
 
Wat betreft de bescherming van de natuurlijke rijkdommen en ruimtelijke ordening 
overweegt België een hervatting van zijn technische bijstand aan het ministerie van 
Leefmilieu en Toerisme, alsook het promoten van initiatieven op het stuk van 
milieubescherming, door een participatieve aanpak waarbij de basisgemeenschappen 
betrokken worden via arbeidsintensieve programma’s. Het gaat daarbij om projecten op 
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het terrein van herbebossing, gecontroleerde exploitaties van het bospatrimonium of het 
promoten van het gebruik van plaatselijke bouwmaterialen voor het verbeteren van 
woningen en van de collectieve infrastructuur. 
 
Steun aan de economische heropleving, de jobcreatie en de gezondmaking van de 
openbare financiën 
 
In de sector van de economie, zijn de Belgische interventies gericht op steun aan het 
invoeren van een goed economisch bestuur, de heropleving van de economie, de 
wederopbouw van de sociale basisinfrastructuur via arbeidsintensieve programma’s en tot 
slot hulp aan de kleine privésector, door middel van microkredieten.  
Via een verkoop per opbod van een gift van België in euro, bedoeld om het «Fonds 
Belgo-Burundais de Réemploi» te bevoorraden, zal de instroom worden mogelijk gemaakt 
van buitenlandse deviezen die door de economische hoofdrolspelers gebruikt zullen 
worden voor de invoer van specifieke producten en voor het garanderen van een minimale 
economische activiteit en die tegelijk op termijn kunnen bijdragen tot de monetaire 
stabilisering van het land. 
De heropbouw van de sociale basisinfrastructuur en het saneren van de volkswijken in de 
steden moet gebeuren op grond van een participatieve aanpak en arbeidsintensieve 
programma’s die bijkomende mogelijkheden bieden qua jobcreatie, beroepsopleiding en 
het herstel van de noodzakelijke infrastructuur voor de relance van de plaatselijke 
economische activiteit.  
Het ter beschikking stellen van microkredieten voor de ontwikkeling van kleine 
ondernemingen, te beginnen met de agrovoeding, in het land zelf, zal primordiaal blijven 
voor de toekomst van het land.   
 
Strategie voor het onderwijs : doen herleven van het onderwijssysteem en onderwijs 
vooor iedereen 
De sector van het onderwijs is cruciaal voor de vrede, de economische reconversie, de 
gelijkheid van kansen, de demografische controle, enz... Sinds de crisis heeft België deze 
sector alleen ondersteund via de bouw van ruim 100 gemeentelijke colleges (dankzij het 
FBBR) en via een overschot toegekend voor de levering van schoolmateriaal. 
De actieve aanwezigheid van België in deze sector is des te belangrijker omdat hij te 
lijden heeft onder de volstrekte afwezigheid — of toch bijna — van de andere 
geldschieters. De strategische prioriteiten die worden nagestreefd zijn specifieke 
ondersteuning aan het basisonderwijs, het opleiden van de leerkrachten voor basis- en 
secundair onderwijs en aan het technisch en beroepsonderwijs. Al die interventies zullen 
rekening houden met de aanzienlijke sociale en regionale verschillen en met de meest 
kwetsbare en minst begunstigde groepen. 
 
In het kader van een samenwerkingsstrategie in vrede en op lange termijn, wil België mee 
bijdragen tot de door Burundi voorgestelde sectorale programma’s en dat in de 
prioritaire sectoren van onze samenwerking. Die grote krachtlijnen keren ook terug in het 
PRSP dat prioritair gericht  is op een verbetering van de levensomstandigheden van de 
Burundezen, de strijd tegen de armoede, een institutionele steun aan de sociale 
ministeries, universele toegang tot gezondheidszorgen van goede kwaliteit, universele 
en rechtvaardige toegang tot het onderwijs en het terugdringen van het analfabetisme, 
het tot stand brengen van een goed draaiende privésector, diversificatie van de 
economie en in evenwicht brengen van de overheidsfinanciën.  
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6. Coherentie en complementariteit van de Belgische hulp 
 
Sinds de crisis van 1993 en de onveiligheid die er een gevolg van is, heeft de grote 
meerderheid van de bilaterale geldschieters zich teruggetrokken of zijn structurele 
samenwerking bevroren. Dat is het geval met Duitsland, Nederland, Groot-Brittannië, 
Oostenrijk, de Verenigde Staten, Canada, de Scandinavische landen en de Europese Unie. 
Bepaalde donorlanden zoals Frankrijk, België en Luxemburg hebben een beperkte 
portefeuille van humanitaire aard behouden, grotendeels gericht op herstel en 
hoofdzakelijk in de hoofdstad. Enkele multilaterale geldschieters (UNDP, FAO, IFAD, 
UNOPS, BAD, Wereldbank, WHO, enz.) hebben ook hun ontwikkelingsprogramma 
opgeschort en de financiering die ermee samenhing bevroren.  
Anderzijds zijn de humanitaire organisaties (ICRK, WVP, HCR, UNICEF) en 
verscheidene internationale NGO’s (meer dan 50) met noodprogramma’s gekomen, 
gericht op het onmiddellijk lenigen van de dringende behoeften van de meest kwetsbare 
bevolkingsgroepen. 
 
Twee fatale incidenten hebben het leven gekost aan een tiental humanitaire 
personeelsleden van het ICKR en UNICEF (in 1997 en 1999), waarna de meeste 
provincies van het land overgegaan zijn op veiligheidsfase 4 (V.N.-systeem). Die 
feitelijke toestand heeft de mogelijke verplaatsingen voor het personeel van humanitaire 
organisaties in grote mate beperkt. Momenteel bevinden zich nog 8 provincies in fase 4.  
 
Het resultaat van die verschillende processen is een opvallende aanwezigheid van de 
traditionele geldschieters in de hoofdstad Bujumbura, terwijl de NGO’s vooral actief zijn 
in de rest van het land. 
De sectorale aanpak van die verschillende interventies verloopt nauwelijks gecoördineerd. 
Toch worden onder impuls van OCHA en met de steun van de respectieve gouverneurs in 
de meeste provincies pogingen ondernomen om tot een zekere coördinatie en 
gemeenschappelijke planning te komen. Die inspanningen worden aangeduid als « point 
focal provincial » (provinciale focus).  
Sedert twee jaar hebben zich in Bujumbura ook verschillende themagroepen gevormd. 
Aan de vergaderingen van die themagroepen nemen de betrokken geldschieters en NGO’s 
deel. 
We vermelden ook nog : 
De groep « zaaigoed », voorgezeten door de FAO ; de groep « voeding », voorgezeten 
door UNICEF ; « onderwijs », ook voorgezeten door UNICEF ; « malaria », gezamenlijk 
voorgezeten door UNICEF en de WHO ; « Goed bestuur », voorgezeten door het UNDP ; 
« microkredieten », voorgezeten door het UNDP ; « HIV/Aids », voorgezeten door het 
UNFPA ; « voedselveiligheid », voorgezeten door het WVP ; « vluchtelingen en 
ontheemden » ; voorgezeten door het HCR en « humanitaire toestand en 
veiligheidssituatie », voorgezeten door OCHA. 
 
Tegen de achtergrond van de humanitaire interventies, hernemen bepaalde geldschieters 
waaronder hoofdzakelijk de Europese Unie, België en Frankrijk, voorzichtig en 
geleidelijk hun structurele bilaterale samenwerking.  
 
In feite bevindt alleen België zich al in de fase van de preprogrammatie en de identificatie 
van ontwikkelings- en partnershipprogramma’s met de officiële Burundese structuren. 
Anderzijds hebben andere geldschieters al laten weten op welke terreinen ze weer actief 
zullen worden, zodra de toestand opnieuw volledig veilig zal zijn.  
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We kunnen binnen de internationale hulp 5 typen van interventies onderscheiden : 
 de humanitaire noodhulp ; 

 de grote herstelprogramma’s en de wederopbouw (uitgebreide humanitaire hulp), bij 
voorbeeld het PREBU van de E.U. (herstelprogramma vooor Burundi) en het PCAC 
van het UNDP (Kaderprogramma voor steun aan de basisgemeenschappen), het 
programma voor de onthaalstructuren van het HCR, … 

 voorbereidend onderzoek, seminaries, colloquia 

 kredieten van de Wereldbank en STABEX, gericht op economisch herstel, waaronder 
de plaatselijke fondsen die dienen om de regeringsuitgaven in de sociale en 
economische (koffie, thee) sectoren te ondersteunen. 

 de enkele structurele sectorale programma’s die vergezeld gaan van technische 
bijstand en al in uitvoering zijn (Franse, Luxemburgse en Belgische programma’s). 

 
Op het structurele vlak kunnen we de toestand als volgt samenvatten  
 
 Frankrijk is momenteel actief in de sectoren van het Franstalig basisonderwijs, de 

strijd tegen HIV/AIDS (antiretroviralen), geneeskunde (het universitair ziekenhuis), 
decentralisatie (capacity building), justitie (technische assistentie), overheidsfinanciën 
(technische bijstand), beroepsonderwijs (via de NGO’s) en het herstel van de 
veestapel. Frankrijk verklaart zich bovendien bereid om zijn steun aan Justitie op te 
trekken als het post-conflict-krediet van het IMF wordt toegekend.  

 Duitsland zou, afhankelijk van de evolutie van de veiligheidssituatie met programma’s 
beginnen van aanleg van waterleiding en steun aan Justitie. 

 Nederland, Zwitserland, Canada, de Verenigde Staten, Zweden, Noorwegen, Italië, 
Groot-Brittannië  hervatten hun ontwikkelingsprogramma’s nog niet. Die landen 
werken hoofdzakelijk via humanitaire hulp, Ze dragen ook bij via de NGO’s tot de 
oprichting van overgangsinstellingen (Kamer van volksvertegenwoordigers, Senaat, 
CSA, Commissies, enz.).  

 Luxemburg is op een bescheiden manier actief in huisvesting, onderwijs en herstel van 
de plattelandseconomie. 

 Oostenrijk ondersteunt de overgangsinstellingen en overweegt hulp aan de sociale 
sectoren. 

 De Europese Unie is aanwezig in de sector van de basisgezondheidszorg (provincies 
Rutana, Ciankuzo, Ruhigi, Bubanza en Cibitoke) in de commerciële culturen (koffie 
en thee) en overweegt grote wegenbouwprojecten en steun aan justitie en goed 
bestuur.  

 België is momenteel de enige bilaterale geldschieter die voorstelt om het technisch en 
beroepsonderwijs te ondersteunen, de opleiding van de leerkrachten, de 
kennisverspreiding gericht op de landbouw en het onderhoud van de toegangswegen 
naar de landbouwgebieden via arbeidsintensieve programma’s. In andere sectoren 
zoals justitie, verdediging van de mensenrechten, gezondheid, eventuele steun aan de 
veeteelt, de strijd tegen HIV/AIDS en de steun aan de overgangsinstellingen zal het 
verplicht zijn om zijn toekomstige programma’s te plannen in overleg met enkele van 
de bovengenoemde geldschieters met belangstelling voor die sectoren. 
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