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De Directie Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGOS) is de Belgische overheidsinstantie die instaat voor ontwikkelingssamenwerking. 
Voor elk van de 25 partnerlanden van de Belgische bilaterale internationale samenwerking wordt een dergelijke Strategienota voorbereid. 

Daarin wordt vastgelegd hoe de Belgische overheid van plan is het partnerland te helpen om zijn ontwikkelingsdoelstellingen op middellange termijn te realiseren. 

Die Strategienota vormt de basis voor de uitwerking van het Indicative Co-operation programme (ICP) dat ter goedkeuring wordt voorgelegd tijdens de bilaterale 

commissie tussen België en zijn partner. 

De voorbereiding van zo’n Strategienota omhelst het raadplegen van overheden, ondernemingen, het maatschappelijke middenveld en andere instanties, zowel binnen 

het partnerland als in België. 
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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 
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daarbij zijn: Is er ruimte voor het maatschappelijk middenveld, de privé-sector, het 
parlement, de lokale gemeenschappen, vakbonden,..om zich uit te spreken over 
beleidsvragen? Hoe is het gesteld met de burgerlijke en politieke vrijheden, of met sociale 
en culturele rechten? Wat zijn de tendensen, in welke richting 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 
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politieke instabiliteit. Landenstrategienota's geven in zulke gevallen aan hoe de 
programmering van de hulp en de keuze van de partners aangepast dient te worden aan de 
dynamiek van de oplossing van het conflict. 
 
De strategienota over vredesopbouw en conflictpreventie gaat dieper in op de 
problematiek van aangepaste programmering van hulp en het opbouwen van 
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 

                                                 
1  34 indien de strategienota over de multilaterale organisaties wordt meegeteld  
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partnerschap voor armoedebestrijding te versterken. Het bepalen van 
ontwikkelingsstrategieën is een proces. Strategieën moeten regelmatig geactualiseerd 
worden in functie van de evoluties op het terrein, maar ook van de evaluaties van de 
verwezenlijkingen. De modernisering van het hulpsysteem veronderstelt een systeem van 
resultaatopvolging en evaluatie. Dat laat toe om een institutioneel geheugen op te bouwen 
en om ervaringen terug te koppelen. Hoewel landennota’s aanvankelijk enkel opgevat zijn 
als kader voor de bilaterale ontwikkelingssamenwerking, kunnen ze ook dienen voor het 
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 
 
 

Note stratégique pays / Landenstrategienota Blz V 



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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1. Overzicht van het land 
 
1.1. Profiel van Ecuador 
 
Oppervlakte: 256.370 km2 (9 maal België).  
Het land bestaat uit vier geografische gebieden: bergketen, kust, oostelijk (oer)woud en 
eilanden (de Galápagos). 
Het land is ingedeeld in 22 provincies en 214 “Cantones”. Ieder kanton is de zetel van een 
gelijknamige “Municipio”, en omvat verschillende “Parroquias”. 
Ecuador kenmerkt zich door een uitzonderlijke geografische, economische en etnische 
diversiteit. In de Andes-hooglanden (met als belangrijkste steden Quito, Cuenca en 
Ambato) vinden we vooral dienstverlening en kleinschalige landbouw. De kuststreek 
(Guayaquil, Manta en Machala) leeft in hoofdzaak van handel en export van landbouw- 
en visserijproducten. Het weinig bevolkte Amazonewoud tenslotte bevat het belangrijkste 
exportproduct: petroleum. 
Grenzen: ten noorden Colombia, ten oosten en zuiden Peru, ten westen de Stille Oceaan. 
 
Inwoners: 12.646.095. (49,3 inwoners/km2), waarvan 64,3% in de steden en 35,7% op het 
platteland. 
Hoofdstad: Quito (1.615.809 inw.). 
Belangrijkste havenstad en economisch centrum: Guayaquil (2.117.553 inw.) 
De bevolkingsaangroei is de laatste jaren enigszins afgeremd, maar is met 1,9% nog 
steeds een van de hoogste van de subregio van de Andes. De bevolkingsaangroei bedraagt 
2,9% in de steden, doch slechts 0,1% in de rurale gebieden. 
Karakteristiek voor een ontwikkelingsland is 44,4% van de bevolking jonger dan 19 jaar, 
terwijl slechts 6,9% ouder is dan 59. 
 
1.2. Recente geschiedenis 
 
De geschiedenis van de republiek Ecuador (onafhankelijk sinds 10.08.1830) kenmerkt 
zich door een lange politieke instabiliteit. Een opeenvolging van presidenten en 
staatsgrepen mondde uit in een militair bewind, tussen 1963 en 1979. In 1979 wordt 
Ecuador opnieuw een democratisch systeem. Vanaf dan worden om de vier jaar 
verkiezingen georganiseerd. 
 
Het democratiseringsproces verloopt echter moeizaam. Belangenconflicten binnen de 
kleine (meestal blanke) elite, die ondanks het meerpartijenstelsel de macht blijft 
behouden, verhinderen een coherent beleid. De val van de petroleumprijzen in 1982 
luidde het einde in van de subsidiëringspolitiek die een gebrek aan een degelijk sociaal 
beleid diende te verhullen. 
 
De daaropvolgende invoering van structurele aanpassingsprogramma’s stuitte op hevig 
verzet van brede sociale lagen. De halfslachtig toegepaste neoliberale strategieën, 
waaronder privatisering, prijsontregeling en vlottende munt, verbeterden de situatie van 
de bevolking niet. Dit effende de weg voor populistische presidenten, met als hoogtepunt 
de verkiezing van Abdula Bucaram (el Loco), in 1996. Diens ultraliberaal beleid leidde 
tot grote sociale spanningen en in februari 1997 werd hij door het Congres afgezet. Zijn 
interim-vervanger, Fabian Alarcón, slaagde er niet in om meer coherentie in het beleid te 
brengen. 
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In 1998 wekte de verkiezing van Jamil Mahuad, de centrum-rechtse ex-burgemeester van 
Quito (DP, Democracia Popular) veel hoop. Er kwam een historisch vredesakkoord met 
Peru (26.10.98). De modernisering van het staatsapparaat en de decentralisering naar de 
gemeenten werden met hernieuwde ijver voortgezet. Mahuad kreeg echter geen steun van 
het Congres en er liepen geruchten over malafide partij- en campagnefinanciering. De 
catastrofale, door wanbeheer in de private financiële sector veroorzaakte bankcrisis van 
maart 99 en de nooit eerder geziene devaluatie van 100% op jaarbasis, veroorzaakten 
paniek en kapitaalvlucht. De rekeningen van de kleine spaarders werden geblokkeerd. De 
daarop volgende grimmige stakingsgolven van een verarmde bevolking, de wegblokkades 
van een politiek steeds bewustere inheemse beweging en de paniekerige dollarisering, 
resulteerden op 21 januari 2000 in een staatsgreep door een coalitie van jonge militairen 
en inheemse organisaties. Na de terugtrekking van het leger. Het ingestelde dictatoriale 
triumviraat overleefde politiek de nacht niet en vice-president Gustavo Noboa legt de eed 
af, waardoor de constitutionele orde hersteld wordt. Het Congres verleent uiteindelijk 
amnestie aan de inheemsen en aan de militairen, die de val van Jamil Mahuad 
veroorzaakten. 
 
1.3.  Politieke context en vooruitzichten 
 
Alle politieke partijen kwamen gehavend uit de crisis van 1999/2000. De volksopstand 
van begin 2000 was een uiting van ontevredenheid en wantrouwen van de meerderheid 
van de bevolking t.o.v. de regering, het politiek systeem en de openbare instellingen. Dit 
wantrouwen bemoeilijkt de bestuurbaarheid en bedreigt de democratische stabiliteit van 
het land. De voornaamste politieke weerstand komt van de inheemse, syndicale en sociale 
bewegingen, die met de regering geen fundamenteel akkoord bereiken over de 
economische en sociale politiek en over de centrale structuur van de staat. 
 
Sedert zijn aanstelling, zet Noboa de politiek van de dollarisering voort, hetgeen een 
stabielere basis vormt voor het bereiken van internationale financiële akkoorden. 
Nationaal werden de “Leyes Trole I en II” goedgekeurd die de basis vormden voor de 
“Ley de Modernización del Estado”. 
 
Noboa zal vermoedelijk zijn ambtstermijn (eind 2002) beëindigen. Hij is erin geslaagd 
een macro-economisch herstel op gang te brengen en de rust in het land te herstellen. Een 
gefragmenteerd Congres blijft echter hoofdzakelijk partijpolitiek (belangengroepen) 
denken en weigert mee te werken aan een efficiënt toekomstgericht beleid. De president 
slaagt er daardoor niet in de geplande privatiseringen door te voeren en de BTW van 12 
naar 14% op te trekken. Een constructief debat over decentralisatie versus autonomie, 
over de maatschappelijke plaats van de inheemse bevolkingsgroepen en het grondig 
hervormen van de economie komt binnen de regeringsinstellingen niet van de grond. 
Daarenboven zet de verdeeldheid tussen Quito (hoogland) en Guayaquil (kust) zich door 
in het Congres. Dit maakt het voor de president extra moeilijk om een 
regeringsmeerderheid te vinden. Er wordt voortdurend teruggekomen op genomen 
beslissingen of te nemen beslissingen worden uitgesteld. Dit alles gaat uiteindelijk ten 
koste van de marginale bevolkingsgroepen.  
 
Nochtans heeft de nieuwe constitutie door een beperkte decentralisatie ruimte geschapen 
voor een gelijkmatiger deelname van de burgers aan het bestuur. In Ecuador is de 
traditionele politieke klasse echter zeer conservatief en weinig dynamisch ingesteld. Het 
decentralisatieproces wordt vrijwel zonder participatie van de burgermaatschappij 
doorgevoerd. De politieke wil om macht te delegeren naar lokale structuren is niet echt 
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aanwezig. Waar dit wel gebeurt, blijkt de lokale overheid de weinig democratische 
gewoonten van de staat over te nemen, en wordt de decentralisatie beschouwd als een 
middel om de traditionele politieke leiders te omzeilen. Decentralisatie is dus niet 
noodzakelijkerwijs een garantie voor meer democratie. 
 
Politiek is er in de loop van de laatste vijf jaar fundamenteel niets veranderd en blijft de 
toekomst onzeker. Alhoewel het vertrouwen in het huidig regime verzwakt, blijken zich 
weinig valabele alternatieven aan te dienen. Regerings- en presidentsverkiezingen, 
voorzien voor oktober 2002, kunnen belangrijke verschuivingen op politiek en 
economisch vlak voor gevolg hebben. 
 
In verband met de komende verkiezingen, maakt men zich vanuit verschillende hoeken 
zorgen om mogelijke verkiezingsfraude, die in het verleden steeds een realiteit was. De 
grootste fraude gebeurt niet tijdens het stemmen zelf, maar wel bij de geïnformatiseerde 
verwerking van de gegevens achteraf. Er wordt gesuggereerd dat een missie van EU-
observatoren (voornamelijk informaticaspecialisten die computersofware kunnen 
screenen) de komende verkiezingen zou volgen. 
 
1.4. Sociale en menselijke context en vooruitzichten 
 
Ecuador is één van de armste landen van Latijns-Amerika en de armoede heeft er zijn 
hoogste peil bereikt in 50 jaar. Eind 2000 leefde ongeveer 69% van de huishoudens in 
armoede (“slechts” 34% in 1995). Dus ongeveer 7 op 10 Ecuadoranen behoren tot 
huishoudens die onvoldoende aan de basisbehoeften kunnen voldoen. Extreme armoede 
(voedselonzekerheid) kwam voor bij 34% van de bevolking (“slechts” 12,3% in 1995). 
Ecuador viel in 2000 dan ook van de 72ste naar de 91ste plaats op de “Human Development 
Index” (HDI). Weinig landen kenden een dergelijke dramatische sociale achteruitgang op 
zo korte tijd en de vooruitzichten voor de toekomst zijn niet bepaald gunstig. 
 
De armen worden ook steeds armer. Tussen 1995 en 2000 verminderde het reële inkomen 
van de armen met een kwart. Bovendien wordt Ecuador gekenmerkt door een grote 
ongelijkheid in de verdeling van de inkomens. De rijkste 10% van de bevolking ontvangt 
46% van de nationale inkomens, t.o.v. slechts 0,6% voor de armste 10%. Sedert de 
recessie van 1999 is niet alleen de armoede, maar ook de ongelijkheid in Ecuador sterk 
gegroeid. 
 
Op het platteland ligt de armoede hoger dan het nationaal gemiddelde. In 1999 leefde 
75% van de rurale bevolking in armoede. Ook de steden kenden recent een spectaculaire 
toename. Gemiddeld steeg de armoede in urbane gebieden van ongeveer 15% in 1995 
naar 42% in 1999. Alhoewel in 1995 de armoede in de Sierra hoger lag dan aan de Costa, 
zijn de levensvoorwaarden aan de kust sedert El Niño duidelijk verslechterd. De armoede 
steeg er van 28% in 1995 naar 56% in 1999. 
 
In 2000 beschouwde men 14% van de bevolking als inheems (duidelijke etnische 
identiteit, beheersen van een inheemse taal, rechtstreeks afkomstig van ouders die een 
inheemse taal spreken). Het percentage inheemsen ligt vooral hoog op het platteland 
(26%). Armoede is in Ecuador vooral geconcentreerd binnen deze etnische groep. In 1999 
leefden 93% van de inheemse kinderen beneden de armoedegrens. Geografisch isolement 
en een gebrek aan opportuniteiten liggen aan de basis van deze situatie. Alhoewel vele 
ontwikkelingsprogramma’s zich richten op deze verarmde bevolkingsgroep, valt er 
voorlopig weinig verbetering waar te nemen aan de basis. De opvallende kentering in de 
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politieke organisatie van de inheemse volkeren oefent echter intern steeds meer druk uit 
op de regering, hetgeen de aandacht voor de rechten en klachten van de inheemsen in een 
actueel daglicht plaatst. 
 
Andere zeer kwetsbare bevolkingsgroepen zijn grote huishoudens en huishoudens waar 
een vrouw aan het hoofd staat. De socio-economische indicatoren liggen voor deze 
groepen systematisch lager dan voor het gemiddelde van de bevolking. Ook kinderen 
beneden de 18 jaar (armoede gestegen van 60% in 1999 tot 79% in 2001) zijn vaak 
ondervoed of verkeren in voedselonzekerheid. Voor minderjarigen beneden de 5 jaar 
steeg de armoede van 40% (1995) naar 63% (1999). 
 
In 1999 bedroeg de werkloosheid nog 14,4%. In november 2001 was dit cijfer gedaald 
tot 8,2%. Deze cijfers moeten echter gerelativeerd worden in het licht van de emigratie 
die in de loop van de laatste vijf jaar heeft plaatsgevonden. De informele sector die 
gekarakteriseerd wordt door lage productiviteit en inkomens blijft daarenboven groeien en 
omvat nu meer dan 50% van de actieve bevolking. Steeds meer werknemers werken 
zonder of onder een tijdelijk contract en zonder sociale zekerheid. 
 
De uitzichtloosheid van de overgrote meerderheid van de bevolking, waaronder ook de 
professioneel geschoolden, verhoogt de legale en illegale migratiestroom naar de 
Verenigde Staten en Europa en leidt tot een verarming van het beschikbare menselijke 
kapitaal. Alhoewel er geen exacte gegevens bestaan, schat de UNESCO dat in de loop van 
het jaar 2000 ongeveer 300.000 mensen uitweken. De familiale desintegratie heeft sociaal 
vooral een nadelige invloed op minderjarigen die achterblijven bij grootouders of familie 
(60% van de migranten in 1999 lieten hun kinderen in het land achter). Ondertussen 
helpen de migranten het land gedeeltelijk uit de monetaire moeilijkheden door jaarlijks 
meer dan 1.400 mio $ terug naar huis te sturen. Volgens het Internationaal Arbeidsbureau 
zou de recente groei van de economie echter niet volstaan om de emigratiestroom, de 
werkloosheid en de ondertewerkstelling om te buigen. 
 
Ecuador is daarenboven onderhevig aan natuurrampen van klimatologische (El Niño, 
periodieke droogte) en geologische (aardbevingen, vulkaanuitbarstingen) oorsprong. Om 
dergelijke catastrofes op te vangen is het land vrijwel volledig afhankelijk van noodhulp. 
Er bestaat nauwelijks een gestructureerd plan om de schade in te perken. 
 
Tabel 1 Sociale indicatoren 
 

* Eenheid 1990 1995 1998 1999 2000 
Kindersterfte (< 1 jaar) Per 1000 50 34 30 28,4  
Sterfte onder vijf jaar oud Per 1000 67  39 35  
Levensverwachting  64,2 68,1 68,7 69,2  
Bevolkingsaangroei % jaarlijks  2,2 2,0 1,9  
Stedelijke bevolking %  60,3 63,3 64,3  
Toegang tot drinkbaar water % bevolking   70   
Geen toegang sanitaire voorzieningen % bevolking   58,3   
Alfabetisme (> 15 jaar) % bevolking 88,3  89,8   
Vruchtbaarheidsgraad % 4,0 3,4 3,1 3,1  
Aantal inwoners in armoede miljoen   5,6 6,9 8,6 
Percentage in armoede %  34 46 56 69 
Aantal inwoners in extreme armoede miljoen   2,0 2,5 4,2 
Percentage in extreme armoede %  12,3 14,3 20 34 
 
*Bronnen: PNUD, 1999, SIISE, 2000; INNFA, 2001 
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1.5. Economische en financiële context en vooruitzichten 
 
Ecuador is een “Low Income Food Deficient Country” (LIFDC), dat zich sedert 1997 in 
een van de zwaarste economische en financiële crisissen uit zijn geschiedenis bevindt. In 
de loop van de jaren 90, kende Ecuador een economische nulgroei, met een dramatische 
recessie gedurende de laatste twee jaren van het decennium (1999: -7,3 van het BNP). De 
sociale gevolgen voor de lagere en middenklasse zijn zeer hard geweest, hetgeen tot 
uiting komt in de aanzienlijke toename van de armoede en emigratie. Door de politiek van 
structurele aanpassing, vooral gericht op de macro-economische, financiële en 
institutionele problemen, vertonen de macro-economische basiscijfers tekenen van een 
aarzelend herstel. 
 
Bovenmatige geldemissie had in de loop van 1999 onhoudbare prijsstijgingen en 
hyperinflatie voor gevolg. De crisis in de banksector was onafwendbaar en er brak een 
fiscale, politieke en economische crisis uit. Het invoeren van de dollar als nationale munt 
tegen een vaste en onveranderlijke wisselkoers van 25.000 sucre per $, werd in januari 
2000 dan ook in paniek doorgevoerd, zonder dat daar een feitelijke economische basis 
voor bestond. Teneinde de maatregel duurzaam te maken, diende deze gepaard te gaan 
o.a. met het internationaal competitief maken van het Ecuadoraanse industriële apparaat 
met privatisering, het aantrekken van buitenlands kapitaal op lange termijn, en het 
verminderen van de afhankelijkheid van de import van niet duurzame 
consumptiegoederen. Binnen de Zuid-Amerikaanse context vormt de dollarisering een 
eng keurslijf, dat de internationale competitiviteit ten opzichte van concurrenten die naar 
believen hun wisselkoers kunnen aanpassen, in toenemende mate onder druk zet. De 
sterkte van de dollar belemmert aanzienlijk de Ecuadoraanse export. De dollarisering 
heeft op macro-economisch en financieel vlak misschien een stabiliserend effect gehad 
maar voor vele Ecuadoranen onder en boven de armoedegrens (vooral kleine spaarders en 
de middenklasse) was de omschakeling een ramp. Er is nu echter geen weg terug; een 
(her)omschakeling naar de sucre zou een nieuwe kapitaalvlucht veroorzaken en zou het 
land de facto failliet maken. 
 
Het BNP per capita daalde tussen 1997 en 2000 met 35% (van 1.655 $ naar 1.079 $). 
Voor 2001 valt een heropleving waar te nemen, met een spectaculaire economische groei 
van 5,3% van het BNP. In de loop van dat jaar kende de Ecuadoraanse economie de 
snelste groei van alle Zuid-Amerikaanse landen (gemiddeld 0,9%). Volgens het IMF heeft 
Ecuador zijn economische doelstellingen voor 2001 gehaald. Voor 2002 verwacht men 
dat Ecuador aan de top blijft, met een groei van 3 à 4% (voor het continent verwacht men 
amper 1%). Toch blijft de evolutie van het BNP afhankelijk van de petroleumsector, 
hetgeen de economie in zijn geheel kwetsbaar maakt. Tussen januari en december 2001 
steeg de buitenlandse schuld tot 14.395 mio $ (vrijwel 100% van het BNP). Om de zeer 
hoge buitenlandse schuldenlast te kunnen aflossen, zou een continue jaarlijkse groei van 
5% noodzakelijk blijven, hetgeen in de huidige context onmogelijk lijkt. 
 
In 2000 bedroeg de jaarlijkse inflatie 91%, vrijwel 10 maal hoger dan het gemiddelde 
voor Latijns-Amerika. De koopkracht verminderde met de helft tussen januari 1998 en 
november 1999. De dollarisering zorgde in de loop van 2000 nog niet voor de verhoopte 
stabilisatie van de consumptieprijzen, aangezien deze in vergelijking met 1999 vrijwel 
verdubbelden. In 2001 is de inflatie uiteindelijk toch afgenomen tot 22,4%, hetgeen in 
feite nog te hoog ligt voor een gedollariseerd land. De inflatie wordt kunstmatig laag 
gehouden door het tijdelijk en gedeeltelijk bevriezen van benzine- en energieprijzen. 
Uiteindelijk zullen deze prijzen moeten stijgen tot een internationaal niveau, teneinde de 
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kostelijke subsidies te elimineren. De hoog blijvende inflatie erodeert de competitiviteit 
van het land en de koopkracht van de burger. 
 
Het succes van de dollarisering is afhankelijk van de evolutie van de handelsbalans. Het 
negatieve saldo is onrustbarend. Tussen november 2000 en 2001 ging de export van 
Ecuador met 9,5% achteruit en ontstond een deficit van 448 mio $. In 2000 was er nog 
een overschot van 1.458 mio $. De import groeit veel sneller dan de export, hetgeen een 
chronisch handelsdeficit dreigt te veroorzaken. 
 
De aftakeling van de handelsbalans is vooral te wijten aan de daling van de 
petroleumprijzen. Toch moet de toekomstige groei van de economie grotendeels 
gegenereerd worden door de economische ruggengraat van het land, de nieuwe 
“Oleoducto de Crudos Pesados” (OCP). Hierdoor zou de petroleumexport vanaf eind 
2003 moeten verdubbelen. 
 
In vergelijking met 1997, is de niet-petroleumexport in 2001 met een derde verminderd. 
Niets illustreert duidelijker het verlies aan competitiviteit op de internationale markt. Eind 
2001 is de export aan traditionele landbouwproducten (banaan, garnaal, koffie, cacao) in 
nominale waarde teruggevallen tot het niveau van 1994. De niet-traditionele industriële 
exportproducten (verwerking van tonijn, auto’s, metaal, kleding, verwerking van banaan, 
karton) staan terug op het niveau van 1997. Zij omvatten nu een derde van de niet-
petroleumexport en bieden een betere toegevoegde waarde. De meeste sectoren buiten de 
petroleumsector ondervinden steeds zwaardere concurrentie van o.a. Colombia en Peru, 
voornamelijk op veeleisende markten zoals de VS en de EU. Enkel structurele 
aanpassingen kunnen een uitkomst bieden. Samengevat kunnen we stellen dat de 
traditionele landbouwexport stagneert en dat de kleinere niet-traditionele exportsectoren 
een groei vertonen die echter te gering is om de algemene stagnatie te compenseren. 
 
Vergeten we tenslotte niet dat de bijdrage van de migranten in de VS en Europa is 
opgelopen tot meer dan 1.400 mio $. Dit vertegenwoordigt 10% van het BNP en is, na de 
petroleum, de tweede bron van inkomsten. 
 
Onveiligheid en onzekerheid blijven een fundamenteel probleem voor de Ecuadoraanse 
economie. Geen enkel monetair systeem kan gedijen in een onstabiel klimaat. Het fiscaal 
deficit moet dringend gecorrigeerd, buitenlandse en binnenlandse investeringen moeten 
worden gestimuleerd door het bieden van juridische zekerheid, corruptie moet worden 
bedwongen en het staatsapparaat moet worden gemoderniseerd. 
 
Samenvattend kunnen we stellen dat de dollarisering in een eerste fase succesvol bleek. 
Macro-economisch had de maatregel vrijwel onmiddellijk een stabiliserend effect, 
hetgeen een sociale pacificatie teweegbracht. Deze positieve effecten werden echter in 
grote mate geholpen door twee onverwachte meevallers:  
 
 de hoge petroleumprijs in de loop van 2000; 

 de grote geldstroom veroorzaakt door transfers van migranten uit het buitenland. 
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Na twee jaar moeten we echter constateren dat de grondslag voor de dollarisering op 
lange termijn niet aanwezig is en dat de maatregel de fundamentele problemen van het 
land niet oplost : 
 
 de productiesector blijft onvoldoende competitief, in vergelijking met het buitenland; 

 het algemeen investeringsklimaat is niet verbeterd, en (op de OCP na) werden 
onvoldoende buitenlandse investeringen aangetrokken; 

 er is geen vermindering in de armoede en de inkomenskloof.
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Economische indicatoren** 1990         1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

BNP per capita ($) 969 1571    1109 1079   
Groei % BNP  2,3 2,0 3,4 0,4 -7,3 2,3 5,4* 3,2-4,2* 
International service debt (% import)  21,7    25,7 17,4   
International service debt (% GNP)  3,4    6,0 6,2   
National service debt (% GNP)  0,9    2,5 1,5   
Fiscaal deficiet / BNP before grants 
(%) 

        -3,0 -4,7 0,4 0,6* -1,5/-
2,5* 

Inflatie (einde jaar %)  24,4       25,60 30,7 43,4 60,7 91,0 22,4 7,0-
12,0* 

Inflatie (jaargemiddelde %)    30,6 36,1 52,2 96,1   
Internationale hulp per capita ($)  19,6    14,5 11,7   
ODA/GDP 1,16         1,15
Handelsbalans (mio $)   1.193 598 -995 1.665 1.458 - 448  
Export (mio $)   4.873 5.264 4.203 4.451 4.927 4.474  
Import (mio $)   3.680 4.666 5.198 2.786 3.469 4.922  
Crude oil export (mio $)   1.520,8     1.411,6 789,0 1.312,3 2.144,0 1.710
Crude oil price ($ per barrel)   18,20 15,45 9,20 15,50 24,87 16  
Foreign reserves (mio $)          1.831 2.093 1.698 1.276 1.180 1.074
Current account (mio $)   84 -714 -2.169 955 1.229   
Foreign investment (mio $)          491,4 695,4 831,1 635,9 720,0 1.369
Tax Revenue (mio $)   1.121,7 1.321,3  1.360,3 1.286,8 1.659,6 2.319,2  
 
*Geschat 
**Bronnen : World Bank, 2001 ; The Economist, 2001. 
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1.6. Goed Bestuur 
 
Financieel goed bestuur 
 
Financieel management 
 
De prioriteit van de regering gaat uit naar de stabilisatie en het in evenwicht brengen van 
de fiscale rekeningen, aangezien het fiscale deficit onder de dollarisatie niet kan worden 
aangezuiverd zonder externe inkomsten. De regering tracht ook aan de voorwaarden van 
de IMF-lening te voldoen: behoorlijk fiscaal beleid, aantrekken van buitenlandse 
investeringen en structurele hervormingen. Indien Ecuador er echter niet in slaagt zijn 
productiviteit op te drijven, dreigen de Ecuadoraanse producten steeds minder competitief 
te worden. Daarenboven zal aan de recente groei van de binnenlandse vraag voor een 
groot deel worden voldaan door een stijgende import, ten gevolge van de geringe eigen 
capaciteit van Ecuador om aan de binnenlandse vraag naar consumptiegoederen te 
voldoen. Economisch en financieel blijft de toekomst dus weinig bemoedigend. 
 
De injectie van kapitaal door buitenlandse investeringen is absoluut noodzakelijk om op 
lange termijn de dollarisering te doen slagen. Deze investeringen zijn echter in grote mate 
afhankelijk van de politieke stabiliteit en rechtszekerheid. Het vertrouwen van de 
internationale investeerders in het financieel en banksysteem moet worden hersteld. De 
transparantie waarmee de privatisering van het banksysteem zal plaats vinden, zal een 
belangrijk signaal vormen voor potentiële buitenlandse investeerders. 
 
Pogingen tot sanering via de hervorming van het corrupte douanesysteem en via 
wijzigingen in het sociale zekerheidsstelsel kennen een wisselend succes en worden 
veelal afgezwakt door het Congres of private belangengroepen. Er zullen diepgaande 
hervormingen nodig zijn om de fiscale inkomsten op te trekken tot een aanvaardbaar 
niveau teneinde de financiële afhankelijkheid van de wisselvallige petroleuminkomsten in 
te perken. 
 
Budgettair management 
 
De evolutie van de situatie op budgettair en fiscaal vlak blijft positief maar moeizaam. In 
dit verband vermelden we vooral: de administratieve hervorming m.b.t. het innen van de 
belastingen, de gunstige petroleumprijs tot halfweg 2001 en de beperking van de openbare 
uitgaven en investeringen. Het privatiseringsprogramma daarentegen komt niet echt van 
de grond. 
 
Een van de voornaamste problemen blijft de zeer hoge schuld. Programma’s van het IMF 
of de Wereldbank worden door hoge bedragen gefinancierd en doen de schuld toenemen. 
Op middellange termijn zal veel meer aandacht moeten worden besteed aan het duurzaam 
evenwicht van de fiscale balans. De fiscale politiek moet de centrale motor worden van de 
economische politiek. 
 
Ondanks de permanente tegenkanting vanuit het Congres en de sociale bewegingen, houdt 
de trend tot het elimineren van subsidies en het evolueren naar marktconforme prijzen aan 
en stelt de regering alles in het werk om aan de eisen van het IMF tegemoet te komen. In 
deze context richten de inspanningen zich niet alleen op het herstel van de economische 
groei, maar ook op het instellen van mechanismen die de buitenlandse schuld kunnen 
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uitwisselen voor sociale projecten, het afremmen van de delinquentie, het ontwikkelen 
van de grensgebieden en de zorg voor de emigranten. 
1.6.2. Sociaal goed bestuur 
 
Juridisch systeem 
 
De hervormingen die door de Constitutie van 1998 werden doorgevoerd hebben een deel 
van het juridisch systeem versterkt. Toch blijkt nog een grote tegenstelling te bestaan 
tussen het theoretisch kader en de toepassing in de praktijk. 
 
Het verschaffen van rechtszekerheid op economisch en financieel gebied wordt met het 
oog op buitenlandse investeringen door velen als één van de hoofdprioriteiten beschouwd. 
Om te beletten dat het land jaarlijks tussen de 1.500 en 2.000 mio $ (10% BNP) verliest, 
moet een ingrijpend anti-corruptieplan worden uitgewerkt. 
 
Mensenrechten 
 
De situatie inzake mensenrechten is in Ecuador eerder gunstig. Er bestaat geen 
systematische politieke vervolging, marteling, enz. Mensenrechtenorganisaties worden 
niet belemmerd in hun werking. Het leger houdt zich op de achtergrond en vormt eerder 
een stabiliserende factor. Deze uiting van respect voor de politieke mensenrechten gaat 
gepaard met een volledige vrijheid van de communicatiemedia, die steeds ongehinderd de 
principes van de democratie kunnen verdedigen. 
 
Er bestaat onder de bevolking en de politici een brede consensus over het feit dat de eisen 
van de inheemsen voor meer economische en politieke macht gerechtvaardigd zijn en dat 
onvoldoende op die eisen wordt ingegaan. Er is een algemeen besef van historische 
schuld: economisch, sociaal en moreel. Ondertussen hebben de organisaties van de 
verarmde inheemse bevolking zich verenigd in een overkoepelende “Confederación de 
Nacionalidades Indígenas del Ecuador” (CONAIE). Deze confederatie is georganiseerd 
op etnische basis en verkoos in het verleden regelmatig het gebruik van 
drukkingsmiddelen zoals wegblokkades, marsen en bezettingen, boven het moeizame 
democratische proces. Deze praktijken worden echter door de meerderheid van de 
bevolking afgewezen. 
 
Anderzijds brengt de toenemende en steeds gewelddadiger criminaliteit ook hardhandiger 
beteugeling door de ordestrijdkrachten mee. Oorzaken van deze toename liggen in de 
uitzichtloosheid van de stijgende armoede en de “import” van Colombiaanse criminele 
praktijken, zoals ontvoering, afpersing en brutale overvallen. De narco-witwascarrousels 
liggen daarenboven aan de basis van veel misdadig gedrag. 
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1.7. Belangrijke transversale thema’s 
 
 Gender 
 
Bij de aanvang van de jaren negentig schonk de politiek voor het eerst aandacht aan 
specifieke genderaspecten van het beleid zoals de vervrouwelijking van de armoede en 
het bestaan van een dubbele dagtaak voor vrouwen. Spijtig genoeg beperkten de 
maatregelen zich tot kanttekeningen binnen sociale projecten en kwam men niet tot een 
integrale politiek. Het blijft ook nu nog een feit dat er weinig banden bestaan tussen de 
vrouwenbeweging en de andere sociale stromingen, zoals de inheemse en syndicale 
organisaties. Gendergebonden eisen blijven in de marge van de agenda van de politieke 
partijen. 
 
In 1997 werd een grote stap vooruit gezet met de oprichting van de “Consejo Nacional de 
las Mujeres” (CONAMU), een interinstitutioneel organisme, afhankelijk van de president, 
dat het openbaar beleid rond het genderprobleem moet coördineren. In 1998 werd binnen 
het Nationaal Congres daarenboven de “Comisión Permanente de la Mujer, el Niño y la 
Familia” opgericht. Deze commissie is belast met de wetgeving ter bevordering van 
gendergelijkheid. Alhoewel er nog een grote kloof bestaat tussen het politieke discours en 
de institutionele praktijk, blijkt deze zich na de oprichting van de CONAMU te dichten. 
De nieuwe instelling heeft zich opgewerkt als een referentie voor het genderbeleid van de 
overheid in de sociale en economische sector. In 1998 werd gendergelijkheid op gebied 
van mensenrechten en politieke, economische, sociale en culturele rechten in de grondwet 
ingebouwd. Politiek en juridisch blijft de tendens inzake gender positief. 
 
Opvallend is de tendens tot grotere deelname van de vrouw aan de economische 
activiteiten (het aandeel van de vrouw in de economisch actieve bevolking steeg van 16% 
in 1970 naar 41% in 1997). Het gemiddeld inkomen van de vrouwen wordt geschat op 
70% van het inkomen van hun mannelijke collega’s. Op onderwijsgebied bestaan verder 
geen grote genderverschillen inzake toegang tot basis-, secundair en hoger onderwijs. 
 
onderwijsindicatoren gender* 1990 1998  1990 1998 
Vrouwelijk alfabetisme 86,2 87,9 Man alfabetisme 90,5 92,5 
Vrouwelijke leerlingen (%) 6-11jaar  95,7 Man 6-11 jaar  92,5 
Vrouwelijke leerlingen (%) 12-17 jaar  71,1 Man 12-17 jaar  71,4 
Vrouwelijke studenten (%) 18-24 jaar  26,3 Man 18-24 jaar  25,2 
Vrouwelijke studenten (%) >25 jaar  2,8 Man >25 jaar  2,5 
 
*Bron: PNUD, 1999. 
 
Desondanks blijken de gevolgen van de verarming vooral erg voor de vrouwen. Eén 
kwart van de zwangere vrouwen heeft geen toegang tot prenatale zorg. Onder de 
moeilijke economische omstandigheden, wordt vrouwenarbeid in arme gezinnen 
gemobiliseerd, maar door het verschil in capaciteit en het standhouden van de traditionele 
waarden, hebben de vrouwen minder mogelijkheden tot tewerkstelling en komen ze meer 
in de informele sector terecht, met als gevolg minder loon en werkzekerheid. 
 
In de rurale gebieden, en vooral in de Sierra en de Oriente, is de “vervrouwelijking” van 
de arbeidskrachten in de landbouwproductie een rechtstreeks gevolg van de mannelijke 
migratie. Vrouwen blijven benadeeld in verband met eigendomsrecht over grond. De 
“Ley de Reforma Agraria” bevoordeelt vooral (mannelijke) gezinshoofden. Alhoewel 
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33% van de rurale gezinnen een vrouw aan het hoofd heeft, zijn slecht 17% daarvan 
eigenaar van hun grond. 
 
Milieu 
 
Ecuador kan bogen op een uitzonderlijk rijke biodiversiteit. Het is het land met het 
grootste aantal verschillende diersoorten van Zuid-Amerika (voor een groot deel te 
danken aan de Galápagos). De druk voor maximale economische exploitatie van het 
ecosysteem bedreigt weliswaar de verschillende biotopen van het land. 
 
Vanaf 1980 werden systematisch normen, wetten en nationale ontwikkelingsplannen 
geformuleerd in verband met milieu. De regering riep het decennium van de jaren 
negentig uit tot “Década del Ecodesarrollo” en in 1991 werden de “Políticas Básicas 
Ambientales del Ecuador” (PBAE) afgekondigd. Dit document gaat uit van het principe 
dat duurzame ontwikkeling enkel mogelijk is in een harmonisch evenwicht van sociale, 
economische en ecologische factoren. Het document legt verder de beleidslijnen vast voor 
het behandelen en oplossen van ecologische problemen, de geografische regio’s die 
moeten worden beschermd en de hoofdactiviteiten voor bescherming van het milieu. De 
PBAE werd verder aangevuld met het “Plan Ambiental Ecuatoriano” (PAE), volgens 
hetwelk de milieupolitiek zich moet integreren binnen de nationale 
ontwikkelingsstrategieën. Het PAE vormt aldus de leidraad voor administratieve 
handelingen in verband met milieu. 
 
Alhoewel de burgermaatschappij actief werd betrokken bij het ontwerpen van deze 
politieke instrumenten, is de toepassing in vele gevallen dode letter gebleven. De 
financiële crisis doorkruiste deze initiatieven en in de nationale planning verschoof de 
aandacht volledig naar de economische moeilijkheden, waardoor de milieuadministratie 
en –instellingen onvoldoende konden worden uitgebouwd. Typerend voor de toestand is 
het feit dat in beschermde gebieden petroleumexploitatie en mijnbouw sedert twee 
decennia vrijwel zonder restrictie worden toegelaten. 
 
Een stap vooruit was het oprichten van het “Ministerio de Medio Ambiente”, in 1996. 
Hierdoor werd de mogelijkheid geschapen tot het institutionaliseren van een efficiënt 
milieubeheer. De huidige regering heeft een agenda voor milieubescherming aangenomen. 
Volgens deze agenda moeten de productiemethodes zich oriënteren naar een duurzame 
benadering van de ontwikkeling. Ecuador moet dringend een coherent programma 
opstellen voor het behoud en de bescherming van zijn biodiversiteit. Het systeem van 
ecologisch beschermde gebieden moet worden geconsolideerd en herbebossingstrategieën 
moeten worden ingevoerd. Er moet verder een wettelijk kader worden uitgewerkt om deze 
maatregelen te implementeren. De maatregelen ter bescherming van het milieu moeten 
worden ingebed in de armoedebestrijdingprogramma’s (“mainstreaming”). 
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Samenvattend bestaan de meest dringende Ecuadoraanse milieuproblemen uit : 
 
 - Ontbossing, veroorzaakt door de exploratie naar petroleum en houtproductie Niet 

alleen de tropische wouden in het binnenland, maar ook de kustgebieden hebben te 
lijden onder ecologische degradatie. Ecuador verliest jaarlijks 2,3% van zijn 
regenwoud (één van de hoogste percentages van Latijns-Amerika) en het 
aanvankelijke succes van de garnalenteelt heeft de mangrovevegetatie vrijwel volledig 
uitgeroeid. De herbebossing is onvoldoende en recupereert jaarlijks slechts 3 à 4 % 
van het verlies. 

 - Erosie door overexploitatie van gronden en ontbossing. 12% van het Ecuadoraanse 
grondgebied is aangetast door erosie, 48% wordt bedreigd. 

 - Desertificatie; 

 - Waterpollutie; 

 - Aftakeling van de biodiversiteit. 

 
Binnen de ecologische problemen neemt de petroleumexploitatie een bijzonder actuele 
plaats in. De constructie van de nieuwe, 503 km lange oliepijplijn (OCP), van het 
Amazonegebied naar de Stille Oceaan, is begonnen. Ondanks het feit dat de 
milieuorganisaties inspraak hebben gekregen in het tracé, stuit de aanleg op protest van 
lokale en internationale autoriteiten en ecologische groeperingen. Aan de bestaande 
oliepijplijn (SOTE) worden vanaf begin 2002 routewijzigingen aangebracht, om het risico 
bij landverzakkingen te verminderen. Er worden ook nieuwe veiligheidsopties aan de lijn 
toegevoegd om de “flow” vlugger te kunnen afsluiten in het geval van lekken. De 
protesten van boeren en inheemsen hebben zich uitgebreid over de provincies Sucumbios 
en Orellana, waar de bewoners toegangswegen blokkeren en de installaties bezetten. De 
eisen beperken zich niet tot compensatie voor milieuschade, maar omvatten ook 
investeringen in de sociale sector en de lokale infrastructuur. 
 
In het algemeen groeit binnen de Ecuadoraanse maatschappij op alle niveaus het gevoel 
van verantwoordelijkheid en het besef van het economische belang van de ongemeen rijke 
ecologische diversiteit van het land. 
 
Conflictpreventie 
 
Alhoewel de problemen tussen Peru en Ecuador sedert 1998 zijn opgelost, blijven in de 
grensstreek, volgens een rapport van april 2001, nog ongeveer 120.000 
antipersoonsmijnen over. Het ontmijningsproces, onder toezicht van de OAS, is begonnen 
maar zal in de toekomst verdere financiering noodzakelijk maken. Ecuador en Peru 
werken ondertussen aan de ontwikkeling en integratie van de grensstreek (Plan 
Binacional), waarbij gezamenlijke initiatieven ter bevordering van de communicatie, de 
aanleg van verbindingswegen en gezamenlijke infrastructuurwerken centraal staan. 
 
In tegenstelling tot de ontwikkeling aan de zuid- en oostgrens, baart de toestand aan de 
noordelijke grens met Colombia zware zorgen. De breuk van het vredesproces maakt een 
intensificatie van de veiligheidsmaatregelen in het noorden noodzakelijk. De fumigaties 
en grensoverschrijdingen van Colombiaanse guerrillero’s en paramilitairen hebben de 
verplaatsing van een deel van de plaatselijke Colombiaanse en Ecuadoraanse bevolking 
voor gevolg gehad. De UNHCR neemt noodmaatregelen om de verplaatste bevolking op 
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te vangen. Op dit ogenblik blijft het aantal verplaatsten nog beperkt, maar na de breuk in 
het vredesproces kan een nieuwe toevloed van vluchtelingen worden verwacht. 
 
Recent heeft Ecuador, onder druk van het Colombiaanse conflict en de uitvoering van het 
Plan Colombia, op eigen initiatief een belangrijk diplomatiek offensief ingezet met het 
oog op de ontwikkeling van de noordelijke provincies (Esmeraldas, Carchi, Sucumbios, 
Napo en recent Imbabura). Een portefeuille van mogelijke projectvoorstellen werd, onder 
de benaming UDENOR (Unidad de Desarollo Norte), aan de donorlanden voorgesteld. 
 
De uitvoering van het Plan Colombia vereist het uitwerken van nieuwe strategieën om de 
socialeen gewelddadige gevolgen van het Colombiaanse conflict op te vangen, de 
ontwikkeling van de petroleumindustrie te vrijwaren en te vermijden dat informele, 
gewapende (al dan niet misdadige) organisaties de nationale veiligheid bedreigen. Dit 
alles vereist een groter overheidsbudget inzake veiligheid. 
 
Het drugsprobleem staat hiermee in nauw verband. Alhoewel Ecuador in hoofdzaak wordt 
beschouwd als een transitland, bestaan er indicaties dat het zich, onder toezicht van 
Colombiaanse paramilitaire en guerrillagroeperingen, langzamerhand transformeert tot 
een land van productie en verwerking. Zijn geografische ligging en de dollarisering 
maken het land tevens geschikt voor de wapenhandel, de handel in precursoren voor de 
productie van drugs en het witwassen van drugsgeld. Ecuador “geniet” dan ook van het 
“Regionaal Initiatief voor de Andes” van de Verenigde Staten tegen drugshandel. Het 
debat omtrent het gebruik van de militaire basis van Manta is karakteristiek voor de 
politieke trend. Terwijl die oorspronkelijk uitsluitend bedoeld was voor de controle van 
de drugstrafiek, gaan meer en meer stemmen op om de basis in te schakelen in de strijd 
tegen het terrorisme. Dit zet de neutraliteitspolitiek van Ecuador onder druk en zou de 
betrokkenheid in het Colombiaanse conflict verhogen. 
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2. Ontwikkelingsopties voor Ecuador 
 
2.1. Ontwikkelingsplannen 
 
Ecuador beschikt niet over een ontwikkelingsstrategie op lange termijn en neemt niet deel 
aan het “Comprehensive Development Framework” (CDF) van de Wereldbank. Er bestaat 
bijgevolg geen “Poverty Reduction Strategy Paper” (PRSP). 
 
Niettegenstaande de afwezigheid van een door de internationale gemeenschap gestuurd 
kader, beschouwt de Ecuadoraanse regering de toename van de armoede als het meest 
ernstige probleem van het land. In dit verband wordt gewerkt aan een strategie die een 
“integrale, duurzame en evenwichtige ontwikkeling van Ecuador” nastreeft en vooral 
werk moet leveren op het gebied van de identificatie van de structurele oorzaken van de 
armoede. Inspanningen werden geleverd op gebied van de reactivering van de 
tewerkstelling, van de productieve sector en van een betere herverdeling van de 
inkomens. Andere initiatieven karakteriseren zich door de uitbouw van een sociaal 
vangnet (bvb. voedselprogramma’s op school, solidariteitsbonus…) en reactivering van 
de economie, met speciale aandacht voor gebieden met weinig natuurlijke hulpbronnen 
(bvb. rehabilitatie van de plattelandsinfrastructuur, lokale investeringsfondsen…) 
 
Dit vertaalt zich op operationeel vlak in twee strategieën die de regering heeft 
aangenomen: een eerste met het oog op een duurzame groei van de productie, een tweede 
om een betere herverdeling van de inkomens te bewerkstelligen. 
 
2.2. Sectorale politiek 
 
Om de groeiende kloof tussen arm en rijk te dichten, zijn belangrijke investeringen in de 
sociale sector nodig. De afbetaling van de buitenlandse schuld, die in zijn geheel 
ongeveer 100% van het BNP bedraagt, legt een zware hypotheek op de huidige en 
toekomstige ontwikkeling van het menselijk kapitaal. De nationale begroting die voor 
2002 werd goedgekeurd bedraagt in totaal 5.628 mio $. 1.758 mio $ (31%) wordt besteed 
aan het aflossen van de openbare schuld. In 2000 bedroeg dit nog 54%, en het gemiddelde 
over de laatste 10 jaar bedroeg 35%. Daartegenover neemt het budget voor sociale 
uitgaven ongeveer 25% in van het totaal budget. 
 
Onderwijs 
 
De recente crisis heeft ook de onderwijssector aangetast. Er wordt een teruggang 
waargenomen van indicatoren zoals inschrijving en alfabetisering. Vele Ecuadoranen 
beschikken niet over de middelen om de basiscyclus te voltooien en corruptie heerst op 
alle niveaus. De kwaliteit van het onderwijs is over het algemeen laag en er bestaan grote 
verschillen tussen de steden en het platteland. 
 
De onderwijssector vertoont grote structurele gebreken en onvoldoende flexibiliteit om de 
culturele verschillen op te vangen. Nationaal wordt het analfabetisme op 9,7 % geschat, 
maar in de rurale gebieden loopt dit op tot 17,5%. Het bevolkingspercentage dat het 
secundair en hoger onderwijs bereikt bedraagt nationaal slechts 15%, en in de rurale 
gebieden amper 4%. 
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Als belangrijke knelpunten moeten worden vermeld : 
 
 De zwakte van het beroepstechnisch onderwijs leidt tot een deficiëntie aan 

middenkaders (zowel kwalitatief als kwantitatief). 

 De ernstige crisis in het lerarenberoep, met lage salarissen en status, hoge werkdruk 
en slechte werkomstandigheden. 

 Overaanbod aan universiteiten en de ondoelmatigheid van de universitaire opleidingen 
binnen het kader van de recente regionale en nationale ontwikkeling leidt tot weinig 
tewerkstellingsmogelijkheden en universitaire inteelt. 

 Gebrek aan toegepast onderzoek op lange termijn. 

 Het basisonderwijs (tot het derde jaar secundair onderwijs) lijdt onder de besparingen 
en vertoont een gebrek aan schoolmanagement, leraren, infrastructuur, … 

 
De regering streeft ernaar om tegen 2010 alle burgers toegang te verschaffen tot het 
onderwijssysteem. Zij is er zich van bewust dat de sector onderwijs uit de impasse moet 
worden geholpen via decentralisatie, maar door het gebrek aan menselijke en materiële 
capaciteit op lokaal vlak, dreigt de remedie erger te worden dan de kwaal. In de praktijk 
blijft de onderwijssector gebukt gaan onder lage lonen, migratie van leerkrachten en 
gebrek aan investeringen. De regering streeft naar overleg, maar de nodige hervormingen 
worden tegengehouden door de conservatief marxistische vakbond UNE en frequente 
stakingen van onderwijspersoneel en studenten verlammen de onderhandelingen. Het 
ontwikkelen van een globaal plan voor de onderwijssector blijft voorlopig uit. 
 
Gezondheid 
 
De gezondheidssector gaat zowel kwalitatief als kwantitatief door een zware institutionele 
crisis en werd recent geteisterd door langdurige stakingen. De lonen van dokters en 
verpleegsters liggen ver beneden die in de buurlanden, en sedert 1996 hebben ongeveer 
5.000 professionelen het land of de sector verlaten. Ziekten zoals malaria, dengue en 
tuberculose nemen toe en in de kuststreek vormt AIDS een groeiende bedreiging. De 
regering heeft beloofd de lonen in de loop van 2002 gevoelig op te trekken en in de 
toekomst 6% van de nationale begroting aan openbare gezondheid te besteden. 
 
Midden de jaren negentig werd een hervorming van het gezondheidsministerie 
doorgevoerd. Het overtollige personeelsbestand werd drastisch afgebouwd. Ambtenaren 
die vrijwillig vertrokken kregen een premie, degelijke krachten werden van buitenaf 
aangetrokken met aantrekkelijke loonvoorwaarden. De ingreep was goedbedoeld maar 
niet zonder nefaste neveneffecten. Dikwijls vertrokken de besten en er ontstond een diep 
wantrouwen tussen de goedbetaalde nieuwkomers en het “voetvolk”. Het gevolg is een tot 
op heden star en centralistisch denkend ministerie. De ambitieuze “Reforma de Salud” 
steunt nochtans op een verregaande decentralisatie van diensten en beslissingen naar de 
lokale besturen toe. Sommigen van deze laatste staan weigerachtig om in die risicovolle 
sector verantwoordelijkheid te nemen. Anderen, die voor de decentralisatie gaan, botsen 
dan weer op het institutionele centraal-autoritaire gezag van het ministerie. Belangrijke 
spelers in het institutionele beslissingsdebat zijn de Wereldbank (project Modersa, 
Modernización de salud) en het Belgische APS-project (Atención primaria de salud). 
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Landbouw en voedselveiligheid. 
 
2.3. Het proces van ownership en donorcoördinatie 
 
De coördinatie tussen de verschillende donoren is niet op systematische wijze 
georganiseerd. De oprichting in juli 2000 van een instelling die de internationale hulp 
moet coördineren (INECI) biedt een aanspreekpunt waar de hulporganisaties kunnen 
overleggen, omtrent de prioriteiten voor de Ecuadoraanse ontwikkeling. 
 
Donorcoördinatie is voor Ecuador een nieuw begrip. In tegenstelling tot bijvoorbeeld 
Bolivia, werd het land tot vóór een tiental jaar beschouwd als vrij welvarend en 
zelfbedruipend, naar Zuid-Amerikaanse normen. Buitenlandse hulp en armoedebestrijding 
waren van secundair belang. Het land was niet voorbereid op de dramatische toename van 
de armoede, gedurende de laatste vier à vijf jaar. Het proces van “ownership” en 
donorcoördinatie komt pas op gang en de overheid staat onwennig tegenover de vrij 
nieuwe status van Ecuador als arm en hulpbehoevend land. De spectaculaire toename van 
de armoede staat anderzijds haaks op de mogelijkheden van Ecuador als 
petroleumexporterend land. Er worden te weinig nationale initiatieven genomen om de 
groeiende armoede fundamenteel aan te pakken. Tot op heden werden de inkomsten van 
de petroleumsector onvoldoende aangewend om de sociale sector te ondersteunen. 
 
De houding van de internationale gemeenschap vertoont verscheidene parallellen met de 
Ecuadoraanse positie. Donorcoördinatie is ook daar nieuw. Projecten en initiatieven 
werden gelanceerd zonder dat men zich veel bekommerde om wat andere partners deden. 
Duplicatie was schering en inslag. Recent valt daar een kentering in waar te nemen en ziet 
men verscheidene overlegorganen ontstaan. Dit valt vooral op binnen de EU-lidstaten. De 
afwezigheid van een EU-representatie was een belangrijke hinderpaal. Onder invloed van 
de lidstaten zelf is er dan toch een beweging van onderling overleg ontstaan. Dezelfde 
trend neemt men ook waar binnen de Belgische samenwerking. Sedert 2001 is er een 
Forum werkzaam dat de overdracht van kennis tussen en het overleg binnen de Belgische 
actoren wil bevorderen. 
 
Een opvallend feit in het debat rond de donorcoördinatie in Ecuador is dat de grote 
internationale instellingen, zoals de Wereldbank, IDB en zelfs het UNDP, geen leidende 
rol spelen. 
 
2.4. Vooruitzichten 
 
De inderhaast doorgevoerde dollarisering heeft uiteindelijk de inflatie significant kunnen 
remmen en er zijn tekenen van een aarzelend economisch herstel. Dit herstel is echter 
broos en het is de vraag of de maatregelen die de regering heeft ondernomen een 
voldoende stevige basis vormen voor een blijvende heropleving. Zolang de Ecuadoraanse 
economie zich niet herstructureert, om de competitiviteit van de lokale producten op de 
internationale markt aanzienlijk te verbeteren, blijft het herstel afhankelijk van 
onberekenbare fluctuaties in petroleumprijzen en in prijzen van andere volatiele markten, 
zoals koffie, banaan en garnalen. 
 
Er is nog geen reële afname van de armoede. Als gevolg hiervan blijft het land politiek en 
sociaal instabiel. Binnenlandse spanningen op etnisch en regionaal vlak blijven potentiële 
bronnen van onrust. Het inheems probleem zal tijdens de presidentsverkiezingen van 
oktober 2002 een belangrijk thema vormen en, in het kader van de decentralisatie, kunnen 
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de tegenstellingen tussen “Costa”, “Sierra” en “Oriente”, door populistische kandidaten 
worden uitgebuit. 
 
De politieke klasse staat voor de uitdaging om te breken met de lange traditie van 
besluiteloosheid en nepotisme. De aanloop naar de verkiezingen van 2002 is echter niet 
echt bemoedigend. Het discours van de potentiële kandidaten blijft grotendeels beperkt tot 
persoonlijke, lokale of regionale belangen op korte termijn en getuigt niet van een globale 
visie op de toekomst. 
 
2.5. Benadering van de donoren / beoordeling / oriëntaties ten opzichte van 
de instrumenten van ontwikkelingshulp 
 
Het proces van coördinatie en complementariteit begint in Ecuador slecht op gang te 
komen. Dankzij de oprichting van het INECI, werd een overlegplatform geschapen 
waardoor de vele interventies beter op elkaar kunnen worden afgestemd. Ondertussen 
bestaat binnen de Ecuadoraanse overheid de overtuiging dat van projecthulp moet worden 
overgeschakeld op programmahulp, met een geïntegreerde benadering. 
 
Nieuwe ontwikkelingsinstrumenten zoals budgethulp zijn voorlopig niet van toepassing 
op Ecuador. Het land is daarvoor op dit ogenblik politiek en economisch nog steeds te 
onstabiel en de nationale overheid en ministeries zijn institutioneel te zwak om deze 
instrumenten te kunnen beheren. Eén van de grote prioriteiten van de ontwikkelingshulp 
moet dan ook gericht zijn op de uibouw van de lokale institutionele knowhow, om zowel 
op nationaal als regionaal vlak de nodige kennis over te dragen en responsabilisering 
teweeg te brengen, die het op middellange termijn mogelijk moet maken over te schakelen 
op nieuwe vormen van internationale samenwerking. 
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3. Analyse van de Belgische Hulp 
 
3.1. Het geheel van de Belgische hulp 
 
De Belgische hulp aan Ecuador bedroeg in 2001 6,371 mio EUR. Zij gebeurde integraal 
onder giftvorm en kenmerkte zich door haar verscheidenheid.  
 
Evolutie van de Belgische hulp sinds 1995 
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Bron : DGOS – De Belgische Ontwikelingssamenwerking in cijfers 1997-2001 – Juli 2002 

 
Eerst en vooral zijn er de verscheidene samenwerkingskanalen. Naast de rechtstreekse, 
bilaterale samenwerking, kent het land ook de aanwezigheid van een tiental Belgische 
NGO’s, evenveel VVOB-projecten, zowel enkele eigen Vlir-initiatieven als een 
institutionele universitaire samenwerking en tenslotte enkele gemeentelijke en provinciale 
initiatieven. Met uitzondering van het regionale micronutriëntenproject (Unicef) en het 
zenden van enkele JPO was er daarentegen weinig multilaterale steun vanuit België. 
Verscheidenheid was er ook in het type projecten (groot, klein, regie, financiële hulp, 
leningen,...) de sectoren (zowat alle) en de geografische spreiding (zowat overal). De 
afwezigheid van een eenduidige politieke richtlijn over het verloop van de Belgische 
samenwerking met het land was de laatste tien jaar zeker een van de oorzaken van deze 
situatie. De toestand is grondig veranderd in 2000, met de selectie van Ecuador als een 
van onze 25 partnerlanden. Sindsdien krijgt het beleid van de Belgische samenwerking 
meer vorm en is er een proces opgestart dat de complementariteit van de verschillende 
Belgische partners erkent en meer coördinatie en overleg beoogt.  
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3.2. Rechtstreeks bilaterale samenwerking 
 
De Belgische samenwerking is al jarenlang actief in Ecuador. Vooral de NGO’s en 
universiteiten hebben een lange ervaring in het land, in de centrale Sierra (Chimborazo, 
Cañar, Azuay), de Oriente (Puyo en de provincie Pastaza) en aan de kust (Esmeraldas), 
voornamelijk op het vlak van plattelandsontwikkeling en basisonderwijs, met een sterke 
nadruk op transversale thema’s, waaronder vooral gender, milieu en decentralisatie. In 
1980 werd de eerste Algemene overeenkomst getekend en tussen 1982 en 2002 werden 6 
gemengde Commissies gehouden. De eerste rechtstreekse bilaterale projecten dateren van 
1977, ruim 25 jaar geleden. Het betrof twee grote projecten, één rond mijnbouwexploratie 
en een ander rond landbouw en irrigatie. 
 
Sedertdien volgden de projecten elkaar regelmatig op. In de jaren tachtig ging het onder 
andere om projecten in de sectoren technisch onderwijs, bosbouw in Palmira, 
kropgezwelbestrijding, de elektriciteitssector en restauratiewerken van het koloniale 
erfgoed in Quito. Begin jaren negentig werd een drietal landbouwprojecten gestart, één in 
de noordelijke Sierra (Cayambe) en twee in de garnalensector (artemia en bio-
monitoring). In 1993 ging als zijdelings resultaat van de geslaagde kropgezwelbestrijding 
een ambitieus basisgezondheidsproject van start, in de drie geografische regio’s Costa, 
Sierra en Oriente,. 
 
Ondanks de successen, groeide toch het besef dat de grote verscheidenheid en 
verspreiding van al deze projecten de efficiëntie ervan beperkte. In de voorbereiding van 
de zesde Gemengde Commissie werd in 2001 dan ook gestreefd naar een sectorale en 
geografische concentratie. Daar is men evenwel niet in geslaagd. 
Geografisch is onze samenwerking verspreid over de noordelijke provincies Carchi, 
Imbabura en Esmeraldas en de kustprovincies Guayas en Manabí. 
Sectoraal wordt er samengewerkt in de sectoren gezondheidszorg en 
plattelandsontwikkeling, met decentralisatie, conflictpreventie, milieu, gender, inheemse 
volkeren en cultuur als voornaamste transversale assen. 
 
De Belgische rechtstreekse bilaterale hulp aan Ecuador bedroeg over het laatste 
decennium gemiddeld ongeveer 2,5 mio EUR per jaar. Na de Gemengde Commissie van 
april 2001, moet dit normaal gezien worden opgetrokken tot ongeveer           €, een 
verdriedubbeling. De neerwaartse trend in het aandeel van de bilaterale hulp in het totaal 
(van ongeveer 50% bij het begin tot ongeveer 35% aan het eind van de jaren 90) zal 
daardoor weer worden omgebogen tot minstens 50% van het totaal.  
 

Jaar Totaal (Euro x 1000) Bilateraal (Euro x 1000) % 
1990 3.000 1.463 48,8
1991 3.892 1.735 44,6
1992 9.197 4.589 49,9
1993 6.718 2.876 42,8
1994 10.213 2.231 21,8
1995 7.155 3.026 42,3
1996 6.524 1.564 23,9
1997 8.588 2.871 33,4
1998 7.504 2.076 27,6
1999 6.037 1.672 27,7
2000 6.559 2.883 43,9
2001 6.371   2.212 34,7
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Alle voornoemde bedragen zijn niet terugbetaalbare giften. België bekleedt daarmee een 
vrij unieke positie, die bijzonder op prijs gesteld wordt door onze partner. Technisch 
worden alle lopende samenwerkingsprestaties uitgevoerd in regie. Een evolutie is aan de 
gang om over te schakelen naar medebeheer. Deze beheersvorm is dikwijls reeds 
aanwezig binnen de prestatie zelf maar nog niet als beheersinstrument tussen België en de 
lokaal verantwoordelijke organisatie of ministerie.  
Er zijn met Ecuador geen schulddelgingsoperaties aan de gang of voorzien. 
 
3.3. Indirecte samenwerking 
 
Ecuador is reeds lang een belangrijke partner voor onze diverse types van indirecte 
samenwerking. Midden de jaren negentig ontstond er een tendens naar meer 
projectwerking en minder loutere uitzending van coöperanten. Mede onder impuls van de 
programmafinanciering is het aantal aanwezige NGO’s verminderd terwijl VVOB en 
VLIR/CIUF aan een gestage expansie bezig zijn. Een vrij recent fenomeen is de opkomst 
van vrij kleine initiatieven van gemeenten en andere lokale organisaties in België. In 
bijlage zijn daarover meer details te vinden. 
 
3.4. Multilaterale samenwerking 
 
De potentiële multilaterale samenwerking bood in de jaren ‘90 verschillende 
perspectieven: GEF (Global Environmental Facility), Fondo Indígena, UNIDO, UNICEF, 
enz. Concrete mogelijkheden werden echter niet verder uitgewerkt, zodat België 
multilateraal weinig aanwezig is in Ecuador. Vanuit het UNDP (waar vier Belgische 
JPO’s werkzaam zijn) en Unicef blijft de vraag bestaan naar meer samenwerking met 
België. 
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4. Lessen betreffende de hulp en de hulpcoördinatie 
 
4.1. Vanuit het standpunt van Ecuador 
 
Tot voor kort had Ecuador niet echt de weg naar de donorgemeenschap gevonden, 
alhoewel het land deze samenwerking wel op prijs kon stellen. Door de recente financiële 
crisis is daar een kentering in gekomen en vormt de internationale samenwerking, ter 
uitvoering van projecten of programma’s in de minst ontwikkelde gebieden, een van de 
prioritaire thema’s van de Ecuadoraanse buitenlandse politiek. Met dit doel werd het 
“Instituto Ecuatoriano de Cooperación Internacional” (INECI) opgericht, dat deel 
uitmaakt van het “Ministerio de Relaciones Exteriores”. Het INECI is een technisch-
diplomatisch centrum waar vraag en aanbod van de internationale samenwerking worden 
verzameld, geanalyseerd en geëvalueerd, op basis van prioriteit en duurzaamheid. Dit 
instituut kwam er na een lang proces van hervormingen, nadat bleek dat de vorige 
structuren niet naar behoren werkten. 
 
INECI neemt zijn taak als coördinator van de hulp heel ernstig en nam reeds verscheidene 
initiatieven in die zin. Gebrek aan personeel en middelen verhinderen momenteel een 
vlotte werking. Samen met de Spaanse coöperatie wordt nu gewerkt aan een Masterplan 
dat een basis zou kunnen vormen voor een betere hulpcoördinatie. België heeft zich 
bereid verklaard de institutionele versterking van INECI te steunen. Dit zou kunnen 
gebeuren in het kader van een dergelijk plan. 
 
4.2. Vanuit het standpunt van de donoren 
 
Vrijwel alle donoren volgen de strategie van het “Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo” (PNUD) en steunen in hoofdzaak programma’s en projecten ter versterking 
van de nationale capaciteit op het gebied van de bestrijding van de armoede en 
ongelijkheid, democratisch bestuur en duurzame ontwikkeling, met de nadruk op 
participatie en gender. 
 
Op het vlak van democratisch bestuur wordt de hervorming van het juridisch apparaat als 
essentieel beschouwd. Verder ligt de nadruk op het bestrijden van corruptie en het 
verzekeren van transparantie op alle bestuursniveaus, in het bijzonder in verband met het 
respect voor de etnische diversiteit. 
 
In de strijd tegen de armoede wordt vooral geïnvesteerd in onderwijs, gezondheid en 
sociale voorzorg. Verder wordt aandacht besteed aan de verhoging van de competitiviteit, 
door de ontwikkeling van het potentieel aan menselijk en natuurlijk kapitaal, in 
economisch achteruitgestelde gebieden. 
 
Duurzame ontwikkeling wordt vooral nagestreefd door het volgen van de aanbevelingen 
van de grote wereldconventies betreffende Biodiversiteit, Klimaatswijziging en Strijd 
tegen de Woestijnvorming. Dit alles in hoofdzaak door de vorming van lokale capaciteit 
in het duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen op lange termijn. 
 
Bij de belangrijkste Europese donoren stellen we een duidelijke tendens tot sectorale en 
thematische concentratie vast (Nederland uitsluitend in milieu; Duitsland in 
decentralisatie en milieu). Deze ontwikkeling gaat bij vrijwel alle donoren gepaard met 
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een streven naar lokaal “ownership” en het inschakelen van de burgermaatschappij en de 
plaatselijke autoriteiten in het geheel van de project- en/of programmacyclus. 
 
4.3. Vanuit het Belgische standpunt 
 
Het institutionele geheugen wat betreft de samenwerking met Ecuador is grotendeels 
verloren gegaan. De keuze voor Ecuador als partnerland van de Belgische samenwerking 
werd (naast de wettelijke criteria) vooral ingegeven door de zorg voor continuïteit. 
 
Daarnaast is het duidelijk dat de Belgische samenwerking zich meer moet concentreren 
(zowel geografisch als sectoraal), al is ze daar zelfs in het zeer nabije verleden niet in 
geslaagd. Een meer sectorale en programmatische aanpak moet deze concentratieoefening 
vergemakkelijken. Intern moet er tevens naar complementariteit gestreefd worden tussen 
onze verschillende vormen van samenwerking. De specificiteit van de rechtstreekse 
bilaterale samenwerking ligt precies in haar mogelijkheid om op grotere schaal en op een 
hoger bestuursniveau aan beleidsbeïnvloeding te doen en om institutionele versterking 
van overheidsstructuren (centraal en gedecentraliseerd) na te streven. Ze is daarbij 
complementair aan de indirecte samenwerking waarvan de actieradius meer rechtstreeks 
aansluit bij de doelgroep en de lagere bestuursniveaus. Overleg tussen de verschillende 
Belgische partners om te komen tot een grotere synergie van hun acties en de impact 
ervan verdient onze aanbeveling. 
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5. Toekomstige Belgische samenwerkingsstrategie 
 
5.1. Het Belgische wettelijke kader 
 
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 reproductieve 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 samenwerking 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. 
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B.2. De bilaterale samenwerking via niet-gouvernementele initiatieven. Een zevental 
Belgische en plaatselijke niet-gouvernementele kanalen kunnen door de DGOS 
gesubsidieerd worden: 

 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 inter-universitair 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. De multilaterale samenwerking:  

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

 
B.4. De samenwerking via het Belgisch Overlevingsfonds; een twintigtal Afrikaanse 

landen 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. 

 
5.2. Bilaterale Belgische samenwerking met Ecuador 
 
Uit het voorgaande blijkt dat Ecuador momenteel niet over een beleidskader beschikt, 
gericht op armoedebestrijding, waarbinnen de donoren zich kunnen inschakelen. 
Niettegenstaande dit gebrek aan een door de internationale gemeenschap gestuurd 
referentiekader, kent de huidige Ecuadoraanse regering wel de hoogste prioriteit toe aan 
de stabilisering van de macro-economische omgeving enerzijds en aan het terugdringen 
van de armoede anderzijds. Er bestaan geen afgewerkte beleidsdocumenten die 
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maatregelen voorzien, gericht op een herverdeling van de inkomsten, via acties op korte 
en op middellange en lange termijn. 
 
De Belgische samenwerking zal zich inschrijven in de (onuitgeschreven) strategie van 
armoedebestrijding. 
 
Verder zal de samenwerking in Ecuador zich ankeren rond bepaalde principes die vooral 
gebaseerd zijn op onze ervaring in het land. 
 
 Streven naar een evenwicht tussen de nationale prioriteiten en onze prioriteiten. Deze 

nationale prioriteiten zijn drieërlei: 

 Komen tot een economische relance door het verhogen van de productie en het 
aantrekken van buitenlandse investeringen; 
 Armoedebestrijding door de bevordering van sociale rechtvaardigheid; 
 Bereiken van een grotere politieke stabiliteit, door bestrijding van corruptie, het 

verhogen van de integriteit van het nationaal Congres, de dialoog met de 
burgermaatschappij en de inheemse bewegingen. 
 Het bezweren van de oorlogsdreiging aan de noordgrens integreert in feite die 

drie prioriteiten en neemt voor Ecuador dan ook een belangrijke plaats in. 
 
 Streven naar een evenwicht tussen de specificiteit van de directe samenwerking, die 

een nationale impact nastreeft, en de beperkte middelen die tot haar beschikking staan. 
Dit betekent concentratie in een of twee sectoren. 

 Streven naar complementariteit met de ander donoren, inclusief de andere Belgische 
actoren : 

 De Belgische NGO’s concentreren zich vooral op kleinschalige interventies en de 
versterking van de lokale besturen; terwijl VVOB/VLIR traditioneel het 
onderwijs voor hun rekening nemen. 
 Internationale organismen (WB, BID, IMF) beperken zich hoofdzakelijk tot 

financiële hulp, door middel van leningen. De Belgische hulp werkt met giften en 
microkredieten. 
 Andere bilaterale donoren, zoals de Europese Commissie en haar lidstaten, 

concentreren zich ook op bepaalde sectoren en/of geografische zones. De Japanse 
en VS-hulp zijn vaak nog gebonden. De Belgische samenwerking propageert het 
principe van de ongebonden hulp. 

 
 Streven naar continuïteit en duurzaamheid in de ontwikkeling. Dit betekent 

concentratie in sectoren waarin we ervaring en/of een comparatief voordeel hebben. 

 Streven naar regionale samenwerkingsverbanden (bvb. Plan Binacional Ecuador-
Peru); 

 Respect voor transversale stromingen: gender, milieu, culturele identiteit, 
decentralisatie. 

 
Vanuit operationeel standpunt, zal de toekomstige samenwerkingsstrategie voortbouwen 
op de huidige projecten, waarvan de uitvoering nog enkele jaren in beslag zal nemen. 
Toch is een grotere concentratie van middelen en een betere inpassing in het beleid van 
het land zelf noodzakelijk. 
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Daarom is het aangewezen het huidige en zeker het toekomstige programma te 
concentreren in drie sectoren : 
 
 Basisgezondheidszorg; 

 landbouw en voedselveiligheid (plattelandsontwikkeling); 

 maatschappijopbouw en goed bestuur, ondermeer via de ondersteuning van het 
decentralisatieproces. 

 
1. Basisgezondheidszorg. 
 
De Belgische bilaterale samenwerking heeft ervaring in het land op het gebied van de 
basisgezondheidszorg, zowel conceptueel als operationeel. Deze samenwerking is 
momenteel nog erg versnipperd over verschillende projecten en programma’s, verspreid 
over heel het land 
 
Toch is er reeds een gunstige evolutie merkbaar, onder meer in onze samenwerking met 
de stad Quito waar beleidsbeïnvloeding en institutionele versterking van de bevoegde 
bestuursniveaus als centrale as dienen. Deze trend zal naar de toekomst toe versterkt 
worden. Een sectorale benadering is daarbij aangewezen, naast een inpassing in de 
hervormingen van het beleid en een ondersteuning van het decentralisatieproces in de 
sector, gericht op een kwaliteitsvolle (basis)dienstverlening van de openbare sector. 
Tijdelijke accenten zijn hierbij mogelijk maar zullen in de toekomst vermeden moeten 
worden. In het huidige programma liggen die accenten op de reproductieve 
gezondheidszorg van jonge adolescenten en op de bestrijding van tropische ziekte, en 
AIDS, via een afzonderlijk programma. 
 
2. Landbouw en voedselveiligheid: plattelandsontwikkeling. 
 
De Belgische strategie op het gebied van plattelandsontwikkeling benadert de 
problematiek op een integrale manier, van producent tot consument. Zeer goede resultaten 
werden bekomen met de organisatie van de kaasproductie in de Noordelijke Sierra, waar 
de gehele keten werd aangepakt, van melk-, over kaasproductie, tot commercialisering. 
Hierbij gaan we uit van een duurzame armoedebestrijding, waarbij de verhoging van de 
inkomens van de belangengroepen centraal staat. Dit moet echter gepaard gaan met een 
realistische bedrijfscultuur, waarin de rentabiliteit van de onderneming en de 
kwaliteitsverbetering van de productie op lange termijn niet uit het oog mogen worden 
verloren. 
 
Als transversale thema’s worden de impact op het milieu (bvb. weidebeheer, herbebossing 
van hellingen, verantwoord gebruik van natuurlijke meststoffen en voedergewassen, enz.) 
en gender (de aanwezigheid van de vrouw op alle niveaus en binnen elke schakel van het 
productie- en commercialiseringsproces) centraal gesteld. 
 
Bijzondere aandacht wordt besteed aan de rurale kredietverlening. De rurale producent 
vindt binnen het bestaande financiële systeem vrijwel geen toegang tot (dikwijls kleine) 
onontbeerlijke kredieten, om zijn activiteiten te ondersteunen. De Belgische projecten 
voorzien, naast een algemene strategie van producent tot commercialisering, ook een 
parallel luik dat op een verantwoorde en duurzame manier, binnen de bestaande 
coöperatieve organisaties de toegang tot krediet wil vergemakkelijken. 
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3. Maatschappijopbouw en goed bestuur. 
 
Ecuador kan niet terugvallen op een degelijk bestuur of op sterke (overheids)instellingen. 
Corruptie, nepotisme, gebrek aan continuïteit en transparantie, cliëntelisme zijn politiek 
en cultureel ingebakken. De wil om hier verbetering in te brengen is reëel, niet in het 
minst onder druk van de internationale gemeenschap en van de eigen bevolking. De 
onvrede is immers groot en sociale onlusten loeren steeds om de hoek. 
 
Binnen de institutionele hervormingen van het overheidsapparaat, staat het 
decentralisatieproces bovenaan de agenda. Dit proces van delegatie van bevoegdheden 
gaat meestal niet op een evenredige manier gepaard met overdracht van middelen en 
capaciteiten. Het is vooral op dit vlak dat de Belgische samenwerking haar bijdrage wil 
leveren. Budgettair zou 15% van de nationale begroting worden gedecentraliseerd (op dit 
ogenblik wordt ongeveer 13% overgedragen). 
 
Noodzakelijk zijn daarom : 
 
 Kennisopbouw bij de lokale overheden (provincie, municipio, parroquia) op 

administratief, technisch en dienstverlenend vlak, niet alleen met het oog op de 
economische, maar ook op de menselijke ontwikkeling. De steun aan goed 
functionerende bestuursniveaus (globaal of sectoraal) kan op dit vlak een 
voorbeeldfunctie vervullen. 

 Verhoging van de inspraak van de bevolking, met de nadruk op die 
bevolkingsgroepen die omwille van hun afkomst, ethnie, geslacht of andere variabelen 
het minst bij het bestuur betrokken worden. 
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6. Coherentie en complementariteit van de Belgische bilaterale 
coöperatie 
 
6.1. Algemene ontwikkelingsbijstand aan Ecuador 
 
De jaarlijkse buitenlandse ontwikkelingshulp in giften aan Ecuador steeg over de periode 
1996-2000 van 34,8 mio $ tot 120 mio $. 
De meeste projecten waren geconcentreerd in de bergprovincies (60%), minder aan de 
kust (27%), het oostelijke oerwoud (12%) en de Galápagos (1%). 
De belangrijkste sectoren waren in 2000 : 
 
 regionale en plattelandsontwikkeling (18,3%) 

 sociale ontwikkeling (15,8%) 

 landbouw, bosbouw en visserij (14,2%) 

 ontwikkeling van menselijke hulpbronnen en onderwijs (10,8%) 

 milieuherstel en –beheer (10,3 %) 

 openbare administratie en ontwikkelingsbeheer (10,2 %) 

 gezondheid (9,2 %) 

 
In 2000 ontving Ecuador in totaal 722,9 mio $, waarvan 16,6 % (120 mio $) in giften en 
de overige 83,4 % onder de vorm van buitenlandse leningen (603 mio $). Dit betekent een 
verhoging van de giften met 20%, ten opzichte van 1999. Daarvan nemen de bilaterale 
donoren 81% op zich. 
 
74% (89 mio $) van de giften werd gebruikt voor technische coöperatie (overdracht van 
technologische en beheerskennis, acties ter verbetering van de socio-economische 
toestand van de bevolking, en bevordering van de nationale capaciteit). 17% (20 mio $) 
ging in investeringsprojecten, en tenslotte 9 mio $ in projectstudies en 2 mio $ in 
voedselhulp. 

 
Buitenlandse hulp* 

Jaar Mio EU % lening % gift 
1990 406 66,2 33,8 
1997 730 73,8 26,2 
1998 1187 79,9 20,1 
1999 972 81,3 18,7 
 
Bron: INECI, PNUD, 2000. 

 
6.2. Donoren in 2000 en later 
 
Onder de bilaterale donoren was Japan in 2000 de grootste (27 mio $ of 31% van de 
bilaterale hulp). 65% hiervan ging naar financiële samenwerking en de overige 35% naar 
technische coöperatie. Japan werd gevolgd door de Verenigde Staten (USAID) met 17 
mio $, Duitsland met 8,7 mio $ en Zwitserland met 8,6 mio $. 
 
In 2000 stond België nog op de negende plaats met ongeveer 2,5 mio €. 
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De multilaterale giften bedroegen in 2000 in totaal 17,7 mio $. Daarvan namen de 
Verenigde Naties 9,5 mio $ voor zich (3,3 mio $ UNICEF, 2,2 mio $ PMA of Programa 
Mundial de Alimentos, en 1 mio $ PNUD). Onder de andere multilaterale donoren 
manifesteerden zich BID (Banco Interamericano de Desarrollo) met 5 mio $, de Europese 
Unie met 1,1 mio $ en het Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF) met 1 mio $. 
 
Met Brazilië bestaat een wetenschappelijk en technisch samenwerkingsakkoord en 
verschillende grootschalige infrastructuurprojecten worden gefinancierd met Braziliaanse 
kredieten. 
 
6.3. Complementariteit van de Belgische coöperatie met de Belgische niet-
gouvernementele actoren en de Europese Unie 
 
Tot begin 2001 bestond weinig of geen overleg tussen de niet-gouvernementele actoren 
en de officiële Belgische bilaterale vertegenwoordiging. Op initiatief van enkele NGO’s 
en de attaché werd besloten een formeel overlegforum in te stellen, waarbij ook de BTC, 
VVOB/APEFE en VLIR/CIUF betrokken zouden worden. Het objectief van het forum is 
gelegen in: “het uitwerken van lokale en gemeenschappelijke overleg- en 
samenwerkingsmechanismen, die een grotere complementariteit tussen de diverse actoren 
waarborgen en die als dusdanig bijdragen tot een grotere doelmatigheid en zichtbaarheid 
van de Belgische samenwerking in het algemeen en van elk van de actoren, in het 
bijzonder”. Dit forum (FABEC) komt maandelijks samen op de ambassade en tracht het 
beleid van de verschillende actoren zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. De inbreng 
van de niet-gouvernementele actoren in het voorbereiden van de Gemengde Commissie 
en in het opstellen van de landenstrategienota kreeg hierbij bijzondere aandacht. Eind 
2001 werd overeengekomen een externe consulent aan te trekken, met als opdracht het 
opstellen van een algemeen kader voor de Belgische aanwezigheid in Ecuador”. De 
uitwerking van een dergelijk document zal onder meer het opstellen van een website en 
een gegevensbank inhouden. 
 
De afwezigheid van een officiële vertegenwoordiging van de Europese Commissie in 
Ecuador bemoeilijkt aanzienlijk de coördinatie tussen de verschillende lidstaten. Begin 
2001 bestond geen enkele vorm van formeel overleg of coördinatie tussen de in Ecuador 
aanwezige Europese lidstaten (Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Luxemburg, Nederland, 
Spanje). In het kader van het Belgische voorzitterschap, bracht het Belgische 
samenwerkingsbureau, daarin gesteund door de vertegenwoordiger van de Europese 
Commissie in Bogotá, een dynamiek op gang voor regelmatig overleg tussen de lidstaten. 
Begin oktober 2001 werd voor de eerste keer vergaderd in het teken van de “drie C’s”. Er 
werd overeengekomen de vergaderingen te institutionaliseren en iedere tweede dinsdag 
van de maand te laten plaatsvinden. Een algemene vergadering van alle 
verantwoordelijken voor internationale samenwerking zal systematisch worden 
afgewisseld met een thematische vergadering voor de geïnteresseerden. Op deze 
thematische vergaderingen worden ook eventueel uitvoerende organisaties (BTC, 
GTZ,…) en/of NGO’s uitgenodigd. Tijdens de eerste thematische vergadering, in 
november, werd uitvoerig ingegaan op de veiligheidssituatie aan de noordelijke grens met 
Colombia en het plan UDENOR, dat de nefaste gevolgen van het militair georiënteerde 
Plan Colombia voor Ecuador moet neutraliseren. Een ad-hoc werkgroep werd opgericht 
om de coördinatie van de samenwerking in het kader van het UDENOR-programma te 
ontwikkelen. Het Belgische initiatief is ondertussen overgenomen door het nieuwe 
Spaanse voorzitterschap, waardoor de continuïteit alvast gewaarborgd blijkt. De algemene 
vergaderingen vinden plaats in het licht van drie prioriteiten: versterking van de 
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onderlinge coördinatie, promotie van de zichtbaarheid van de Europese samenwerking 
met Ecuador en verbetering van de dialoog met de Ecuadoraanse Administratie. Een 
“matrix” waarop alle interventies van de lidstaten overzichtelijk zullen worden aangeduid 
zal toelaten concreet de verschillende sectoren te onderscheiden die voor coördinatie 
en/of complementariteit in aanmerking komen. 
 
Nederland concentreert zich vooral op milieubeheer. 
In samenwerking met FLACSO werd een onderzoek gevoerd naar de gevolgen van de 
migratie. 
In samenwerking met GTZ, wordt een regionale workshop georganiseerd omtrent 
biodiversiteit, strijd tegen de woestijnvorming en klimaatswijziging. 
 
Duitsland concentreert zich vooral op het decentralisatieproces en het milieu. Er wordt 
een Gemengde Commissie voorzien voor mei 2002. 
 
Italië is bezig met de formulering van een geheel aan projecten in het kader van 
UDENOR (debt swap). 
Tevens komt er ook een identificatiemissie voor samenwerking in de gezondheidssector. 
 
Spanje werkt samen met CONDEMPE en de “Red de municipios Alternativos” in de 
formulering van een project ter versterking van de inheemse “municipios”. 
Er wordt samengewerkt met het Ministerie van Gezondheid (Programma HIV), om een 
zusterprogramma tussen Spaanse en Ecuadoraanse hospitalen tot stand te brengen, met 
het oog op betere verzorging van HIV-patiënten. 
De Universiteit Carlos III uit Madrid begint met een project ter versterking van het 
“Tribunal Constitucional”. Het project wordt gefinancierd door de Europese Commissie, 
in de lijn “Democratie en Mensenrechten”. 
 
Luxemburg bereidt een nieuw gezondheidsproject voor, ter ontwikkeling van 
bloedbanken, in samenwerking met het Ecuadoraanse Rode Kruis. 
 
De strategie van de Europese Unie kadert binnen de armoedebestrijding en streeft naar het 
opvangen van de sociale gevolgen en de impact op het milieu, veroorzaakt door de 
economische moeilijkheden. Daarvoor wordt een beroep gedaan op alle instrumenten van 
de internationale samenwerking (financiële en technische samenwerking, 
voedselzekerheid, samenwerking met NGO’s). 
 
Ecuador maakt deel uit van het “Kaderakkoord betreffende de samenwerking tussen de 
Europese Economische Gemeenschap en de Overeenkomst van Cartagena en zijn 
lidstaten” (met Bolivia, Colombia, Peru en Venezuela), getekend op 23 april 1993, dat in 
werking trad in 1998, en dat vooral de samenwerking wil bevorderen op gebied van 
handel, financiën en technologie, rekening houdend met het speciale statuut van de 
Andes-landen als ontwikkelingslanden en met het oog op het bevorderen van het 
integratieproces van de subregio van de Andes. 
 
Sedert 1998 heeft de Europese Commissie vijf prioritaire sectoren geïdentificeerd : 
 
 armoedebestrijding, met interventies op gebied van gezondheid, onderwijs en de 

versterking van de lokale knowhow; 

 institutionele versterking en steun aan het rechtssysteem; 
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 milieu; 

 economische samenwerking; 

 communicatie-infrastructuur. 

 
Vanaf 2000 werd tevens gestart met een voedselzekerheidsprogramma. 
Al deze activiteiten zijn complementair met de krachtlijnen van de Belgische 
internationale samenwerking. 
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PRSP 
 
Niet beschikbaar voor Ecuador. 
 

Lijst van lopende bilaterale interventies 
 

Naam Begunstigde(n) Periode Bedrag 
(Euro x 
1000) 

Fondo destinado al financiamiento de 
estudios y de misiones de peritaje 
técnico 

Instituciones de investigacion 91-04 1315 

Postgrado de acuicultura marina Centro nac. de acuicultura e 
investigaciones marinas 

99-02 2665 

Postgrado en ciencias sociales con 
mención en asuntos indigenas 

Organizaciones campesinas e 
indigenas 

99-04 482 

Programa de créditos rurales en la 
Sierra Norte 

Organizaciones comunitarias de 
base 

99-03 4900 

Desarollo de la produccion de quesos 
en la Sierra Norte 

Fondo Ecuatoriano Populorum 
Progressio 

95-02 3825 

Fortalecimiento del sistema de salud 
aplicando la estrategia de atencion 
primaria – Fase II 

Ministerio de salud publica 99-03 3208 
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Lijst van bilaterale interventies in voorbereiding (ISP) 
 

Naam Stadium binnen 
PRIMA-cyclus 

Voorzien 
bedrag 
(Euro x 
1000) 

Programa integral de desarollo de producción familiar de 
productos cárnicos y del ganado menor no lácteos 

formulering 4.000 

Programa de fortalecimiento de la comercialización de 
productos lácteos en la Sierra Norte 

formulering 2.000 

Programa de apoyo a los pequeños cafetaleros del Ecuador formulering 2.500 
Programa de becas post-proyecto CENAIM formulering 1.000 
Proyecto de mejoramiento de sistemas agua potable y 
saneamiento de las provincias Carchi e Imbabura 

formulering 3.000 

Programa de redes plurales de servicios básicos de salud Pre-identificatie 4.000 
Programa de medicina tropical y enfermedades de transmisión 
sexual 

Nog geen 
voorstellen 

3.000 

Proyecto de prevención del embarazo de las adolescentes formulering 2.000 
Acuerdo marco pluri-institucional sobre el apoyo a los 
municipios las « Juntas Parroquiales » 

Pre-identificatie 3.000 

Apoyo a la elaboración del « Sistema metropolitano de salud 
de Quito » 

formulering 3.000 

Proyecto de instalación de centros de educación intercultural 
bilingüe 

Nog geen 
voorstellen 

1.000 

Proyecto de capacitación y desarollo del sector artesanal identificatie 470 
Ayuda de emergencia para Galápagos Pre-identificatie 250 
Programa de apoyo al instituto Ecuatoriano de cooperación 
internacional 

Nog geen 
voorstellen 

200 

Formacion y becas : programa de apoyo para la escuela 
Panamericana del Zamorano 

formulering 300 

Apoyo para el Plan Binacional Ecuador-Perú Pre-identficatie 7.500 
Cooperación Técnica Triangular Nog geen 

voorstellen 
300 

 
 

MIP’s 
 
In 1999 en 2000 bedroeg het totale budget van de MIP’s 100.000 €. In 2001 bedroeg dit 
slechts 50.000 € die als volgt besteed werden: 
 

Naam Uitvoerder EURO 
Alimentación balanceada Nuevos Senderos (Prov. Pichincha) 7435 
Centro capacitación Union y Progreso (Prov. Cotopaxi) 7081 
Acueducto Munic. San Vicente (Prov. Manabí) 5701 
Guardería Asoc. J. Ortega (Prov. Guayas) 6836 
Modistería Comité Huancavilca (Prov. Chimborazo) 6842 
Prevención de salud Asoc. Cindaich (Prov. Chimborazo) 7406 
Sendero ecoturístico PMRC (Prov. Guayas) 6516 
Fabric. Tejas y ladrillos Comité La Victoria (Prov. Cotopaxi) 7298 
 
Ook voor 2002 voorziet men slechts 50.000 €, alhoewel de capaciteit van de 
samenwerking zeker hoger ligt en er voor minstens 100.000 € voor beoordeling gestuurd 
werden. 
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Beurzen 
 
Voor 2001 zag de verdeling van de beurzen er als volgt uit: 
 

Soort vorming School EURO 
Landbouw (6 lokaal) Zamorano 29.747 
Psychotherapie (Belg. 2, CIUF) UCL ? 
Urbanisme (Belg. 1, CIUF) UCL ? 
Evaluatie Projecten (Belg. 1, VLIR) RUC ? 
International Management (Belg. 1, VLIR) RUC ? 
Medische stage (Belg. 1, VLIR) VUB ? 
 
 

Lijst van NGO interventies 
 
Deze lijst is niet volledig. De ambassade beschikt niet over de volledige lijst van 
interventies. 
 
Proyecto microregional Puyango 
Pindal (COOPIBO) 

ONG’s de apoyo a la mujer 00-01 200 

Desarollo socio-económico en Pangor 
(Islas de Paz) 

Comunidades indigenas de 
Chimborazo 

98-03 1294 

Proyecto de desarollo socio-
económico de las organizaciones 
campesinas de Pungal (Protos) 

Central Ecuatoriana de servicios 
agricolas (CESA) 

97-02 427 

Mujeres y sistemas produccion 
(COOPIBO) 

ONG’s de apoyo a la mujer 00-01 279 

Concurso mujer imagenes y 
testimonio (COOPIBO) 

ONG’s de apoyo a la mujer 00-01 563 

Centro Esmeraldeño para formacion 
(COOPIBO) 

ONG’s dedicadas al desarollo 00-01 569 

Microfinanciering en spaarsystemen, 
lokale ontwikkeling (ACT) 

Fundación Marco, COAC 
Acción Rural, e.a. 

? ? 

Opbouw lokale capaciteiten 
(Broederlijk Delen) 

Verschillende lokale NGO’s in 
Chimborazo en Sucumbios 

? ? 
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Lijst van VVOB interventies 
 
Desarollo de un laboratorio de 
sistemas de información geográfica en 
la escuela politécnica nacional 

Escuela superior politécnica 
nacional 

94-02 392 

Centro de estudios ambientales Centro de estudios ambientales 98-02 226 
Programa de investigacion para 
mejorar el cultivo / larva camaron 

Centro nac. de aquicultura e 
inestigaciones marinas 

(CENAIM) 

97-00 90 

Programa de extension para los 
pequeños camaroneros de la Costa 
Ecuatorianao 

Fundación CENAIM-Esquela 
politécnica del litoral (ESPOL) 

97-00 104 

Tecnologia, innovacion y 
profesionalización de la enseñaza 

Fac. de filosf, letras y c. de la 
educacion (Univ. Cuenca) 

99-03 172 

Consulting center for English 
language teaching 

Fac. de filosf, letras y c. de la 
educacion (Univ. Cuenca) 

98-02 203 

Centro de informatica agropecuaria Facultad de ciencias agricolas 
(Univ. Nac. Loja) 

92-02 253 

Manejo de datos y sistema Universidad de Cuenca 99-01 158 
Proyecto de fortalecimiento de la 
educacion técnica agropecuaria para le 
provincia de Loja 

Fac. de filosf, letras y c. de la 
educacion (Univ. Cuenca) 

99-03 1340 

Docencia y centro de servicios Faculdad de ingenieria quimica 
(EPN) 

95-02 253 

 

Lijst van VLIR / CIUF / universiteiten interventies 
 
Consolidacion de las estructuras de 
investigacion de un laboratorio 
universitario de apoyo a la industria 
minera Ecuatoriana (CIUF) 

Escuela superior politécnica 
nacional 

98-02 418 

Proyecto VLIR : cooperación 
internacional (VLIR) 

Escuela politécnica del litoral 
(ESPOL) 

99-03 3695 

Investigacion sobre el manejo dia a dia 
de sistemas de riego (KUL) 

Universidad de Cuenca 96-00 693 

Diagnostico y soluciones para la 
degradacion de suelos en el austro 
Ecuatoriano (KUL) 

Universidad de Cuenca 98-02 482 

Transamazone (ULB) Universidad Central del Ecuador 98-01 316 
Ecuagen (enfermedades genéticas) Univ. Catolica Santiago de 

Guayaquil 
97-01 413 

Proyecto para el estudio del complejo 
Teniasis Cisticercosis en los Andes del 
Ecuador (VLIR) 

Universidad Central del Ecuador 97-00 530 
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BILATERALE INDIRECTE SAMENWERKING 
 

Belgische NGO’s 
 
Sinds begin de jaren 90 was er een aanhoudende trend van steeds grotere aanwezigheid 
van NGO-coöperanten. In 1994 waren er 45 coöperanten aanwezig. Nadien bleef het 
aantal stabiel, mede door het feit dat er onder Moreels een tendens ontstond, om minder 
coöperanten uit te sturen. In die periode hebben 3 grote NGO’s een formele conventie met 
Ecuador afgesloten en kregen deze NGO’s een plaatselijke vertegenwoordiging. Eind 
2000 was een 20-tal NGO-coöperanten werkzaam in een 25-tal projecten. De 
voornaamste actoren zijn momenteel Vredeseilanden-Coopibo, Act, Protos en Volens. Er 
zijn op dit ogenblik 25 NGO-coöperanten in dit land werkzaam. 
 
De meeste projecten van de indirecte samenwerking worden gecofinancierd door DGOS, 
waarbij de NGO een eigen inbreng van ca. 25% heeft en de overige 75% van de overheid 
komt. Ook de EU zorgt voor medefinanciering van bepaalde NGO-projecten. 
 
Hoewel niet gebonden aan de concentratiecriteria (regionaal en sectoraal), is er de laatste 
jaren en ook voor de toekomst een duidelijke tendens naar rationalisering en synergie 
tussen de verschillende NGO’s en hun projecten/programma’s. Aldus zijn er verschillende 
samenwerkingsverbanden onstraan. Niettemin blijven hun interventies nog verspreid over 
het hele land. Als voornaamste sectoren vermelden we: kredietverlening ter stimulering 
van de landbouwproductie (VeCo: koffie) en kleine ondernemingen (Act), 
drinkwatervoorziening (Protos) en vorming/sociale ontwikkeling en jongerenbegeleiding 
(Volens). 
 

VVOB 
 
Het programma van het VVOB nam midden de jaren 90 een steeds groter volume aan (16 
experts ter plaatse in 1994, zelfs 21 in 1995), maar daalde enigszins naar het einde van het 
decennium (15 eind 2000). Toch blijft Ecuador één van de sterkste vertegenwoordigingen 
van het VVOB. Tot nog toe was de aanwezigheid geconcentreerd in de onderwijs- en 
vormingssector op universitair niveau (verscheidene VVOB-projecten zijn uitgegroeid tot 
VLIR-projecten) maar momenteel wordt eerder gewerkt aan een taakverdeling tussen 
beide organisaties. Daardoor verschuift bij het VVOB de nadruk geleidelijk naar het 
technisch onderwijs, haar oorspronkelijke sector. 
 
De VVOB-experts werken in een tiental projecten. De voornaamste thema’s zijn: 
geografische informatiesystemen (GIS), irrigatie, mariene biologie, taalonderwijs, 
lerarenopleiding. De start van het project ter ondersteuning en verbetering van het 
technisch onderwijs in de provincie Loja is de concrete uitdrukking van de taakverdeling 
met de VLIR. 
 
Er zijn op dit ogenblik 17 VVOB-coöperanten in het land werkzaam. 
 

VLIR / CIUF / universiteiten 
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De universitaire samenwerking is traditioneel een belangrijk element in het geheel van de 
Belgische samenwerking. Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de eigen 
initiatieven van de verschillende universiteiten en de recente, meer institutionele 
samenwerking, gecoördineerd door de VLIR. 
 
De interventies van de VLIR (2 in 1994) namen eveneens een steeds grotere omvang aan. 
Thans zijn er 8 eigen initiatiefprojecten(6 VLIR en 2 CIUF),  aan de universiteiten van 
Cuenca en Quito en vooral de institutionele steun aan ESPOL in Guayaquil, waarmee een 
vijfjarige samenwerkingsovereenkomst werd afgesloten. 
 
In 1998 werd een kaderakkoord gesloten tussen het DGOS en het Instituut voor Tropische 
Geneeskunde in Antwerpen. Het betreft een vijfjarig samenwerkingsakkoord met de 
katholieke universiteit van Quito (PUCE), ter oprichting van een school voor 
volksgezondheid, met een jaarbudget van 0,2 mio €. Na een voorbereidende periode van 
twee jaar, startte in september een eerste groep van 25 deelnemers aan de tweejarige 
“masters” opleiding. 
 

Andere initiatieven 
 
De Belgische organisatie CIRE (Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Etrangers) 
werkt in Ecuador samen met Swisscontact, dat het programma in Ecuador begeleidt. Sinds 
1999 hebben een 20-tal Ecuadoranen een startkapitaal van 2.500 $ gekregen, om een klein 
bedrijfje op te starten. Dat bedrag wordt aangevuld met 30% eigen middelen en 800 $ 
voor vorming en opvolging. 
 
Sinds 2001 kunnen gemeentebesturen financiële middelen krijgen van de federale 
overheid en van de Vlaamse Gemeenschap voor samenwerking met gemeenten in het 
Zuiden. Daartoe moeten de Belgische gemeenten een “conventie” ondertekenen met de 
staat. De gemeenten moeten een eigen inbreng voorzien van gemiddeld 25%. De rest 
wordt door de staat gefinancierd. Sommige gemeenten hebben daar al gebruik van 
gemaakt om een “jumelage” af te sluiten met Ecuadoraanse gemeenten en steden. Zo 
verbroederden in 2001 Brugge en Cuenca. 
 
De provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt sinds 1994 een programma in de provincie 
Esmeraldas. Er werd een comité opgericht, CEFODI (Comité Esmeraldas Oost-
Vlaanderen voor Integrale Ontwikkeling), gericht op de samenwerking van Ecuadoraanse 
organisaties die lokaal actief zijn in deze kustprovincie. CEFODI wordt gecoördineerd 
door Coopibo (later Vredeseilanden-Coopibo). Begin november 2001, reisde een officiële 
delegatie van de provincie Oost-Vlaanderen naar Ecuador. 
 
Vermelden we de solidaire handel met Ecuador, van Fair Trade (artisanaat) en Oxfam-
wereldwinkels (die via de boerenorganisatie Urocal in de provincie El Oro bananen en 
koffie importeert aan eerlijke prijzen; zij worden in de wereldwinkels en sommige 
warenhuizen verkocht onder de merknaam Max Havelaar en Oké-bananen). 
 
Vzw Esmeraldas wordt door de DGOS alleen gesubsidieerd voor informatie, educatie, 
animatie en vormingsactiviteiten in verband met Ecuador. 
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