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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 de middellange termijn te realiseren. 
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VOORWOORD 
   

NIEUWE PARTNERSCHAPPEN VOOR GLOBALE 
ARMOEDEBESTRIJDING  EN DUURZAME ONTWIKKELING 

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



bij het programmering van de hulp op gedeelde doelstellingen. Zo wordt de geografische 
versnippering en de administratieve onbeheersbaarheid tegengegaan door een 
vermindering van het aantal partnerlanden (nu tot 25). Het aantal multilaterale partners 
werd teruggebracht tot 22, en een aparte strategienota werd opgesteld die de strategieën 
verduidelijkt van de Belgische samenwerking met deze organisaties. Ook concentreert de 
overheid de inspanningen in vijf mensgerichte sectoren: basisgezondheidszorg; 
onderwijs/vorming, landbouw/voedselzekerheid, basisinfrastructuur en 
maatschappijopbouw/conflictpreventie.  
 
De strategienota’s komen tot stand in een ruimere dialoog en moeten op een geïntegreerde 
en samenhangende wijze antwoorden bieden op de meerdimensionale armoedeproblemen. 
De Wet op de Internationale Samenwerking maakt onderscheid tussen de Belgische 
strategieën voor haar partnerschap met partnerlanden – de landenstrategienota’s – en de 
sectorstrategienota’s. Verder zijn er eveneens drie transversale of horizontale thema’s 
waarvoor eveneens strategienota’s worden opgesteld: het streven naar meer gelijkheid 
tussen vrouwen en mannen, de zorg om de draagkracht van het milieu, en de 
ontwikkelingsdimensie van de sociale economie. 
 
Kwaliteitsvolle partnerschappen  
 
In mijn beleidsnota “Kwaliteit in de Solidariteit” bevestigde ik het belang van deze 
hervormingen, en kaderde ze in het bredere streven naar verbeterde en verruimde 
partnerschappen voor duurzame ontwikkeling. Een verbeterd partnerschap veronderstelt 
een grotere toe-eigening door het partnerland van de processen en de programma’s ter 
bestrijding van armoede; ook wel het principe van het lokaal meesterschap (ownership) 
genoemd. Het is in de eerste plaats aan de ontwikkelingslanden om de leiding te nemen in 
het ontwikkelingsproces. Donoren moeten hun strategieën zo opstellen en uitwerken dat 
de capaciteit van de partner maximaal wordt versterkt om eigen doeltreffende 
armoedestrategieën op te stellen en uit te voeren. Dit  impliceert de verankering van acties 
binnen de instellingen van het partnerland: zowel staats- als niet-staatsactoren, op het 
centraal of op het lokaal niveau.  Die toe-eigening is een wezenlijke factor voor 
duurzaamheid en is medebepalend voor de impact van de hulp.  
 
Er is ook nood aan een verruimd partnerschap, aan een grotere betrokkenheid in Noord en 
Zuid. Dat houdt enerzijds in dat een ruimere politieke en maatschappelijke dialoog moet 
gevoerd worden over de strategienota’s in eigen land. Niet-gouvernementele organisaties, 
gespecialiseerde instellingen en experts, de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, 
de Commissie Vrouwen en Ontwikkeling en uiteindelijk ook het parlement worden 
betrokken bij dit overleg. Anderzijds is er in de partnerlanden zélf nood aan een bredere 
betrokkenheid van de actoren bij het beleid en bij het bepalen van de agenda voor 
armoedebestrijding. De aandacht voor de plaats en het belang van het maatschappelijk 
middenveld in de strijd tegen armoede in de ontwikkelingslanden is toegenomen. Dat 
komt onder meer tot uiting in het programma van schuldkwijtschelding (High Indebted 
Poverty Countries - HIPC) van de Internationale Financiële Instellingen. Landen die in 
aanmerking willen komen voor zulke schuldkwijtschelding moeten aangeven op welke 
wijze een ruimere maatschappelijke dialoog is georganiseerd bij het opstellen van de zgn. 
“Poverty Reduction Strategy Papers – PRSP”. Té veel echter wordt enkel lippendienst 
bewezen aan deze aanpak. Ook leert de praktijk dat het verbreden van zulk 
maatschappelijk draagvlak bij het uitwerken van strategieën voor armoedebestrijding en 
duurzame ontwikkeling een moeizaam en langzaam proces is. Enkele oriënterende vragen 
daarbij zijn: Is er ruimte voor het maatschappelijk middenveld, de privé-sector, het 
parlement, de lokale gemeenschappen, vakbonden,..om zich uit te spreken over 
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beleidsvragen? Hoe is het gesteld met de burgerlijke en politieke vrijheden, of met sociale 
en culturele rechten? Wat zijn de tendensen, in welke richting evolueert het land op al 
deze thema’s?  En hoe ‘eigen’ zijn al die processen – zijn het niet eerder opgelegde 
kopieën van Westerse modellen?  
 
Landenstrategienota’s bevatten landenspecifieke informatie die een programmering van 
de hulp (volume, instrumenten en programma’s) kunnen onderbouwen. Het heeft immers 
geen zin om universele modellen op te leggen. De aanpak van donoren moet de 
plaatselijke en nationale context respecteren. Dat wil niet zeggen dat er kritiekloos moet 
worden overgenomen wat partnerlanden voorstellen. Verschillende dimensies die een 
impact hebben op armoede en duurzame ontwikkeling moeten grondig worden gewogen: 
de oriëntaties van het beleid, de kwaliteit van de instellingen, de toegang van burgers tot 
basisdiensten, de betrokkenheid van maatschappelijke doelgroepen bij 
armoedebestrijding, de situatie van de individuele, politieke, sociale en culturele 
mensenrechten, van de positie en rol van de vrouw, de inbedding in de internationale 
economie, enzomeer.  (Strategienota’s moeten ook aangeven hoe donoren tewerk gaan, 
over welke troeven ze beschikken en moeten een langer termijnperspectief 
weerspiegelen.) Eén prioriteit is de betere integratie van het milieu en de principes van 
duurzame ontwikkeling in de armoedestrategieën en de andere nationale 
planningsprocessen. Het is immers één van de doelstellingen van de Internationale 
Gemeenschap om nationale strategieën voor duurzame ontwikkeling te bevorderen tegen 
het jaar 2005.  
 
Landenstrategieën houden rekening met deze factoren. Deze aanpak gaat evenwel de 
analysecapaciteit van individuele donoren ver te boven. Bovendien vereist een  
geïntegreerde en duurzame aanpak, coherentie, samenspraak en samenwerking tussen 
donoren en multilaterale organisaties, alsook gespecialiseerde niet-gouvernementele 
organisaties. Dit moet bijdragen tot het bundelen van hulpmiddelen, het verdelen van 
taken, het collectief inschatten van risico’s aan bepaalde hulpvormen, het harmoniseren 
van procedures en het reduceren van transactiekosten.  
 
Het voorbeeld van de begrotingshulp verduidelijkt het belang van deze collectieve 
inspanningen en analyse. Begrotingshulp is de financiële steun aan de begroting van 
partnerlanden ter ondersteuning van armoedebestrijding en het hervormen van 
instellingen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de financiële beheers- en 
verantwoordingssystemen (accountability) van de openbare instanties van het partnerland. 
Begrotingshulp biedt allerlei potentiële voordelen ten opzichte van projecthulp, maar 
veronderstelt wel een beter inzicht in zowel beleid (begrotingsopmaak en 
prioriteitszetting), het financieel en macro-economisch beheer van de overheid, en de 
risico’s alsook de potentie voor het verbeteren van de overheidsinstellingen. 
 
Niet in alle Belgische partnerlanden kunnen de landenstrategieën evenwel op dezelfde 
wijze worden toegespitst op armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling. Alhoewel er 
een dialectische verhouding is tussen armoede en vrede, impliceert het doorbreken van die 
cirkel een basis van vrede, een engagement van de overheid en een minimum aan 
institutionele onderbouw. Een zestal partnerlanden van België worden gerekend tot de 
zgn. ‘fragiele staten’. Ze verkeren in een gewelddadig intern conflict, of zijn betrokken in 
complexe regionale oorlogvoering zoals in de Regio van de Grote Meren. Andere 
partnerlanden hebben net een burgeroorlog achter de rug of worden geconfronteerd met 
politieke instabiliteit. Landenstrategienota's geven in zulke gevallen aan hoe de 
programmering van de hulp en de keuze van de partners aangepast dient te worden aan de 
dynamiek van de oplossing van het conflict. 
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De strategienota over vredesopbouw en conflictpreventie gaat dieper in op de 
problematiek van aangepaste programmering van hulp en het opbouwen van 
partnerschappen in onstabiele partnerlanden. Nog andere sectorale strategienota's zoals 
deze over de sectoren onderwijs, landbouw / voedselzekerheid, basisinfrastructuur en 
gezondheidszorg zetten strategische  krijtlijnen uit voor programmering in deze domeinen 
in de partnerlanden en voor andere samenwerkingsprogramma's van DGOS. Thematische 
strategienota's reiken andere aspecten aan voor duurzame armoedebestrijding: de 
gelijkheid tussen man en vrouw, de draagkracht van het milieu, de sociale economie. 
Deze strategienota’s dienen gelezen te worden in hun samenhang. Armoede is een 
meerdimensionaal probleem dat niet kan aangepakt worden met eenduidige ‘sectorale’ 
oplossingen. Duurzame ontwikkeling veronderstelt dat rekening gehouden wordt met het 
geheel van de sociale, culturele, politieke, economische, en ecologische dimensies. 
 
Lessen en perspectieven  
 
Voor het eerst in de geschiedenis van de Belgische ontwikkelingssamenwerking heeft de 
overheid op zo brede schaal strategieën opgesteld (33 in totaal1). Voor het eerst ook 
werden deze intern én extern besproken met een veelheid van actoren. Strategienota’s 
komen tot stand door overleg: tussen Brussel en het terrein binnen DGOS; tussen de 
verschillende directies-generaal van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, 
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, met het maatschappelijk 
middenveld, gespecialiseerde instellingen… En ten slotte volgt eveneens de bespreking in 
het parlement.  
 
Hoewel in deze fase de bespreking in het parlement nog moet aanvangen zijn er al enkele 
lessen te trekken uit het schrijfproces. Zo zijn vragen gesteld over het gebrek aan 
kruisbestuiving tussen de sectoraal/thematische strategienota’s en de landennota’s. Dat 
heeft vooral te maken met de omvang van het schrijfwerk en het overlegproces (veelheid 
van nota’s en van actoren) en de gestelde wettelijke termijn waarbinnen de nota's – na 
advies van de ‘Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling’ en van ‘de Commissie 
Vrouwen en Ontwikkeling’ – moeten ingediend worden in het parlement. Nuttige maar 
moeilijk te organiseren suggesties zijn al geformuleerd over de wisselwerking en 
synergieën tussen de nota’s onderling, over hun omvang, over de coördinatie met andere 
donoren en over een verdere uitbreiding van de gedachtewisseling met Gewesten en 
Gemeenschappen. 
 
Ondertussen maakt ook de Europese Unie meer werk van zgn. Country Assistance 
Strategies, en verfijnen de belangrijkste donoren en multilaterale 
ontwikkelingsorganisaties zulke strategienota's. Niet onterecht waarschuwt het 
Ontwikkelingscomité van de OESO dan ook voor het gevaar van een proliferatie van 
schrijfprocessen: hoofddoel is het versterken van de capaciteit van de partnerlanden om 
nationaal gedragen - en internationaal gesteunde – strategieën voor armoedebestrijding en 
duurzame ontwikkeling te concipiëren en uit te voeren. Toekomstige strategienota’s 
zullen er dus anders moeten uitzien. Bij het opstellen van de nieuwe Belgische 
landennota's moet immers rekening gehouden worden met deze trends om zo het 
partnerschap voor armoedebestrijding te versterken. Het bepalen van 
ontwikkelingsstrategieën is een proces. Strategieën moeten regelmatig geactualiseerd 
worden in functie van de evoluties op het terrein, maar ook van de evaluaties van de 
verwezenlijkingen. De modernisering van het hulpsysteem veronderstelt een systeem van 
                                                 
1  34 indien de strategienota over de multilaterale organisaties wordt meegeteld  

Note stratégique pays / Landenstrategienota  Blz IV 



resultaatopvolging en evaluatie. Dat laat toe om een institutioneel geheugen op te bouwen 
en om ervaringen terug te koppelen. Hoewel landennota’s aanvankelijk enkel opgevat zijn 
als kader voor de bilaterale ontwikkelingssamenwerking, kunnen ze ook dienen voor het 
bevorderen van coherentie, complementariteit en samenwerking met andere kanalen en 
instrumenten van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.  

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

 
Doelen en doelstellingen Indicatoren voor de 

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

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

1. Het bevolkingsdeel met minder dan één dollar (PPA) per dag 
2. Het cijfer dat de armoedekloof [incidentie x mate van 

armoede] 
3. Het aandeel van de armste 20% in de nationale consumptie 

Doelstelling 2. Tussen 1990 en 2015 halveren van het deel 
van de bevolking dat honger lijdt 

 

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

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

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

ter wereld, ongeacht hun sekse, de 
basisschool kunnen afmaken 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

kinderen onder de vijf jaar met twee derde 
terugbrengen 

 

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

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

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

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

beginnen met de terugdringing van de 
verspreiding van HIV/aids 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

25. Het gedeelte van het landoppervlak dat bedekt is met bossen  
26. Het landoppervlak dat beschermd wordt voor het behoud van 

de biodiversiteit  
27. Het BNP per eenheid energiegebruik (als benadering voor 

energie-efficiëntie) 
28. Emissies van kooldioxide (per hoofd van de bevolking) en 

gebruik van CFC’s die ozonlaag afbreken (ODP ton] 
29. Het bevolkingsdeel dat vaste brandstof gebruikt 

Doelstelling 10. Tegen 2015 halveren van het deel van de 
bevolking zonder duurzame toegang tot veilig 
drinkwater 

30. Het bevolkingsdeel (stedelijk en ruraal) met duurzame 
toegang tot verbeterde waterbronnen 
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Doelstelling 11. Tegen 2020 een aanzienlijke verbetering 

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

 

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

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

Doel 8. Ontwikkelen van een mondiaal partnerschap 
voor ontwikkeling 

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

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

 
Doelstelling 13. Tegemoetkomen aan de speciale behoeften 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

met uitzondering van wapens) afkomstig van 
ontwikkelingslanden 

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

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

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

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

goederen en diensten 
Doelstelling 16 In samenwerking met ontwikkelingslanden, 

strategieën op punt stellen en uitvoeren die 
jongeren toelaten fatsoenlijke en nuttige arbeid 
te vinden 

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

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

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

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

47. Het aantal telefoonlijnen en draagbare telefoons  per 100 
mensen 

48. Het aantal PC in gebruik en internet-gebruikers per 100 
mensen 
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1 Overzicht van het land 
 
1.1 Laos in vogelvlucht 
 
Oppervlakte 236.800 km2 
Bevolking  5,6 miljoen (2001)(>65 jaar: 3,3%) 
Talen Laotiaans, Thais, Chinees, Vietnamees, 

Frans en Engels 
Godsdienst Boeddhisme (90%) 
Hoofdstad Vientiane 
Munt Kip (1 USD = ± 10.500 kip) 
Onafhankelijk sinds 1953 (voormalige Franse kolonie) 
 
Economische indicatoren 
BBP koopkrachtpariteit (KKP) 9 miljard USD (2000) 
BBP werkelijk groeipercentage  4% (2000) 
BBP per hoofd KKP 1.700 USD (2000) 
Inflatie 33% (2000) 
Inkomen per hoofd 263 USD (2001) 
Belegging / sparen 4,0% van BNP (1999-2000) 
Buitenlandse schuld 2.437 miljard USD (1998) 
Verhouding buitenlandse schuld/BBP 199,1% (1998) 
Buitenlandse directe investeringen 56,3 miljoen USD (1998-1999) 
Officiële ontwikkelingshulp 346,9 miljoen USD (1998-1999) 
Uitvoer 323 miljoen USD (1999-2000) 
Invoer 540 miljoen USD (1999-2000) 
 
Sociale indicatoren 
Bevolkingsdichtheid 19,3/km² (2000) 
Bevolkingstoename 2,5 % (2001) 
Stadsbevolking 22% (2000) 
Levensverwachting bij geboorte 53,5 (mannen: 51,6/vrouwen: 55,4) 

(2001) 
Vruchtbaarheidscijfer 5,1 geboorten per persoon (2001) 
Moedersterftecijfer 530 per 100.000 (2001) 
Kindersterftecijfer 92,9/1000 levendgeborenen (2001) 
Ondervoeding (-5 jaar) 40% (1998) 
Alfabetismecijfer (boven 15 jaar) 74% (2001)  
Bevolking onder de armoedegrens2 46% (1999) 
Toegang tot drinkwater3 44% van de totale bevolking (10-15% 

van de plattelandsbevolking) (2000) 
Percentage met HIV/AIDS besmette volwassenen 0,05% (1999) 
HIV/AIDS-doden 130 (1999) 
Human Development Index 0,476 (1999) 
Human Poverty Index 40,1 (1997) 

                                                 
2  De armoede-indicator die in deze context wordt gebruikt is het percentage van de bevolking van wie het 
inkomen onder de armoedegrens ligt.  De armoedegrens in Laos is 85.000 kip per persoon per maand of het 
bedrag dat nodig is om 16 kg gepelde rijst te kopen (PM’s Instruction No. 10 PM, juni 2001). 
 
3  “toegang tot drinkwater”: mensen die op minder dan 6 uur gaan van veilig drinkwater wonen. 
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1.2 Algemeen overzicht van Laos 
 
Laos is een nergens aan zee grenzend land in het midden van Zuid-Oost-Azië.  Zijn 
buurlanden zijn Vietnam, Thailand, Cambodja, Myanmar en China.  Het is een 
voormalige Franse kolonie, die volledige onafhankelijkheid verwierf in 1953.   Tijdens de 
Indochinese oorlog liepen delen van de Ho Chi Minh-weg door Laos. Als gevolg daarvan 
werd het land onderworpen aan het zwaarste luchtbombardement in de geschiedenis.  Het 
land wordt sinds de revolutie van 1975, toen de Lao People’s Revolutionary Party (LPRP) 
de macht overnam, geleid door een communistische regering. 
 
Door het harde politieke en economische beleid tijdens de eerste twee jaar dat de LPRP 
regeerde vluchtten duizenden mensen weg uit hun land.  De regering volgde het 
Vietnamese beleid – onder Kaysone Phomvihane, gedurende lange tijd een beschermeling 
van de Vietnamese communisten, als Eerste Minister – van “versnelde socialisatie” via 
een snelle inkrimping van de privé-sector en een sterke toename van de 
landbouwcollectivisatie.  Militaire campagnes door de regering tegen haar eigen burgers 
versnelden de uittocht van de etnische minderheden nog. 
 
Tegen het midden van 1979 had de repressie geleid tot algemene onrust bij de boeren.  Er 
werden liberale hervormingen ingezet, maar die kwamen te laat om de verdere afname 
van de al fel geslonken bevolking tegen te houden. 
 
Na 1975 verhuisden ongeveer 300.000 Laotiaanse burgers – ongeveer 10% van de 
bevolking – naar het buitenland.  Talloze anderen mengden zich tussen de grotendeels 
Laotiaans sprekende bevolking van het noordoosten van Thailand. 
 
Na de stopzetting van de Amerikaanse hulp in 1975 stortte de economie van Vientiane in 
en moest de nieuwe regering een staat leiden die aan de rand van het bankroet stond.  Tot 
1979 maakte het beleid van “versnelde socialisatie” (d.w.z. de nationalisatie van grote 
bedrijven uit de privé-sector en de collectivisatie van alle landbouw) de situatie alleen 
maar erger.  In juli 1979 zette de regering de oprichting van nieuwe collectieve 
landbouwbedrijven echter stop en gaf ze opdracht tot de consolidatie van de bestaande 
bedrijven.  Dit beleid stond een bepaalde mate van vrij ondernemen op dorpsniveau toe 
(gezinnen kregen toestemming om individuele rijstvelden te bewerken; de rijstoogst werd 
evenwel in delen opgesplitst: één voor de staat, één voor de rijstbank van het dorp en één 
voor het gezin, bestemd voor verkoop of eigen gebruik). 
 
De LPRP heeft ook radicale veranderingen doorgevoerd in het monetaire beleid 
(waardoor een vrij vlottende munt mogelijk werd) en in de vaststelling van de 
grondstoffenprijzen (de prijzen dichter laten aanleunen bij de vrije markt). Het gevolg was 
dat de economie tegen het eind van de jaren '80 relatief stabiel leek. 
 
In 1986 werd het “Nieuw economisch mechanisme” (NEM) ingevoerd. De regering 
versoepelde de beperkingen op vrij ondernemen en buitenlandse privé-investeringen 
waren voortaan welkom in Laos.  Privé-landbezit werd legaal en het startsein werd 
gegeven voor een overgang van een centraal geplande economie naar een 
vrijemarkteconomie.  Vele boeren en gezinshoofden van wie de grond sinds 1975 
gecollectiviseerd was zijn erin geslaagd hun eigendom terug te winnen. 
 
Zulke maatregelen hadden, na 14 jaar stilstand, een uitgesproken effect op de economie 
van Laos.  Het bruto binnenlands product (BBP) nam van 1989 tot 1995 toe met 6,5% en 
tegen 1996 was het werkelijke BBP verdriedubbeld. 
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Laos werd in 1997 lid van de ASEAN, probeert meer invloed te krijgen binnen deze 
organisatie en hoopt zijn politieke bilaterale relaties te diversifiëren.  Laos onderhoudt 
bevoorrechte relaties met China en Vietnam, die – op basis van engagementen van de 
communistische partij – zijn best aanvaarde en meest invloedrijke partners zijn.  Omdat 
Laos nergens aan zee grenst is het in grote mate afhankelijk van zijn buurlanden en, 
economisch gezien, vooral van Thailand. 
 
Met het oog op de globalisering concentreert Laos zich nu op een grotere deelname aan de 
wereldeconomie, op internationale erkenning van zijn politieke bestuur en op grotere 
inkomsten uit ontwikkeling.  Politieke en economische wederopbouw en democratisering 
worden voorzichtig uitgevoerd. Om de ontwikkeling te realiseren moeten de politieke en 
economische structuren nog altijd worden aangepast. 
 
Uit een volkstelling in 2000 bleek dat de Volksrepubliek Laos een bevolking van 
ongeveer 5,1 miljoen inwoners telde.  Dat getal zal de komende 29 jaar wellicht 
verdubbelen.  De bevolkingsdichtheid blijft immers tot de laagste in de regio behoren: 19 
mensen per vierkante kilometer, met gemiddeld zes personen per gezin.  Twee derde van 
de bevolking leeft op het platteland. 
 
De uitdagingen op het vlak van ontwikkeling in Laos blijven groot.  Een derde van de 
bevolking wordt geen 40 jaar.  Een derde heeft ook geen toegang tot gezondheidszorg, 
en bijna de helft van de bevolking woont buiten het bereik van drinkwater.  Niet-
geëxplodeerde munitie (UXO's) uit de Indochinese oorlog blijft mensen doden en 
verminken en veroorzaakt nog steeds armoede. 
 
Vrouwen maken bijna de helft van de volwassen werkende bevolking uit (46%), maar 
zijn armer, hebben minder onderwijs genoten en hebben minder kansen dan mannen.  
Dit is gedeeltelijk te wijten aan de culturele opvattingen en een hoog gemiddeld 
vruchtbaarheidscijfer van 5,6 kinderen.  Vrouwen hebben minder toegang tot grond, 
krediet en betaald werk, en hebben meer kans om ongeletterd te zijn dan mannen. 
 
De bossen in Laos verdwijnen in sneltempo.  Er zijn echter maatregelen genomen om de 
natuur te beschermen.  Verscheidene gebieden, verspreid over het hele land, werden 
aangeduid als beschermd nationaal gebied, gekend als National Biodiversity Conservation 
Areas (NBCA). 
 
De rivier de Mekong, één van de langste rivieren ter wereld, stroomt langs de grenzen 
met Thailand en doorheen in totaal 1.900 km Laotiaans grondgebied.  Het gebied dat 
bekend staat als de subregio van de Mekong is afhankelijk van de rivier voor de 
voedingsstoffen die zijn gewassen voeden, terwijl hij tegelijkertijd zorgt voor vervoer, 
voedsel, en recenter ook dollars, afkomstig van het toerisme.  De Volksrepubliek Laos ligt 
bijna volledig in het stroomgebied (97%); de Mekong is dus het belangrijkste 
waterbevoorradingssysteem in het land. 
 
Enkele positieve trends in de levensstandaard zijn duidelijk.  Het jaarlijkse inkomen per 
hoofd is bijna verdubbeld sinds 1990, hoewel het dient opgemerkt dat een groot gedeelte 
van de bevolking aan overlevingslandbouw doet, waardoor ze uitgesloten is van 
“officiële” economische gegevens.  De levensverwachting is tijdens het recente verleden 
met meer dan 10 jaar gestegen, van naar schatting 40,4 jaar in de jaren 1960 tot 54 jaar in 
2001. 
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Ondanks deze positieve resultaten behoort Laos nog steeds tot de Minst Ontwikkelde 
Landen (MOL) en blijft het één van de armste landen in Azië. 
 
Dorpsbewoners omschrijven hun huidige armoede als “nieuwe armoede”, niet als een 
endemische toestand.  Ze is het gevolg van externe gebeurtenissen waarover de 
dorpsbewoner geen controle heeft, vooral weersomstandigheden, oorlog, verhuizing, 
veeziekten en slecht uitgevoerde ontwikkelingsprogramma's.  Omdat de oorzaken 
voor de armoede van buitenaf komen wordt ze geassocieerd met onheil, tegenspoed, lot, 
karma enz. Vandaar dat ze in wezen zowel fysiek als spiritueel is.  Armoede in de 
Volksrepubliek Laos is geen synoniem voor honger.  Overvloedige natuurlijke 
rijkdommen hebben de dorpsbewoners altijd van voedsel voorzien, maar deze 
rijkdommen beginnen langzamerhand te slinken door overexploitatie, omdat mensen op 
zoek gaan naar voedsel of cash geld om voedsel mee te kopen en om de nieuwe kosten te 
betalen die gepaard gaan met gezondheid, onderwijs en de markt. 
 
De grote biodiversiteit van de Volksrepubliek Laos biedt de ideale omstandigheden voor 
milieubescherming, maar om het hoofd te bieden aan de armoede beschouwen de 
dorpsbewoners het bos vooral als een middel om het tekort aan rijst op te lossen. 
Daardoor exploiteren ze de natuurlijke rijkdommen tot voorbij de grenzen van de 
duurzaamheid.  De dorpsbewoners zijn zich bewust van de afnemende beschikbaarheid 
van deze rijkdommen maar kunnen niets aan de situatie veranderen.  Ze raken steeds meer 
betrokken bij de handel in wilde dieren, en die vormt nu een ernstige bedreiging voor de 
biodiversiteit van het land doordat hij vele soorten naar de rand van de uitsterving brengt. 
 
De slecht uitgevoerde toewijzing van grond en bos is een belangrijke oorzaak van 
armoede en heeft vele ontginners van swidden (droge rijst) blootgesteld aan ernstige 
ontberingen.  Het ergste probleem was de inkorting van de periode van braakligging, die 
in de meeste gevallen nu gemiddeld 3-4 jaar bedroeg, vergeleken bij 14-15 jaar voordien.  
De verjonging van de biomassa en bodems is onvoldoende voor het herstel van het bos.  
Het intensiever beplanten van hellingen zonder bodemstructuur zal leiden tot lagere 
opbrengsten.  Bovendien leiden de gedegradeerde bosbedekking en de 
bodembeschadiging tot erosie.  De opbrengst is afgenomen, in vele gevallen tot minder 
dan de helft van de oorspronkelijke hoeveelheden voor de toewijzing van grond en bos. 
De hoeveelheid geleverde arbeid is evenwel gelijk gebleven. 
 
De beleidsmakers van de centrale regering zijn zich over het algemeen bewust van de 
bestaande problemen.  In het Socio-Economic Development Plan 2001-2005 is de nadruk 
verschoven ten gunste van een ontwikkeling waarin de mensen centraal staan.  Van 
bijzondere betekenis is het decentralisatiebeleid van de regering en de identificatie van 
het districtsniveau als het middelpunt van planning en programmering.  Voor het 
planningsproces van zowel het vijfjarenplan als het Public Investment Programme (PIP) 
zal de participatie van onderuit van dorpen, districten en provincies nodig zijn, evenals 
nationale prioritaire begeleiding door het kantoor van de eerste minister en het Committee 
for Planning and Cooperation (CPC) op centraal niveau in Vientiane.  De huidige 
capaciteit van de dorpen en districten is zwak te noemen.  De geplande opleiding voor 
provincie- en districtsambtenaren zal uitgebreid en langdurig moeten zijn, en moet 
bovendien worden gecontroleerd op doeltreffendheid. 
 
Het onderwijssysteem bereikt de arme minderheden niet, en de basisgezondheidszorg – 
met de opvallende uitzondering van het vaccinatieprogramma voor moeder en kind – 
wordt niet algemeen verstrekt. 
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Het vaccinatieprogramma voor moeder en kind bleek het meest geslaagde van alle 
regeringsprogramma's te zijn.  Malaria en dysenterie zijn nog steeds belangrijke 
gezondheidsproblemen en meer permanente vormen van gezondheidszorgsystemen zijn 
voor de meeste armen niet beschikbaar.  Gezondheidsklinieken zijn vaak niet bereikbaar 
of werken niet.  Problemen met geestelijke gezondheid in de waarneembare vorm van 
depressie, radeloosheid of opiumverslaving doen zich in sommige dorpen voor.  De 
meeste dorpsbewoners in de PPA-studie hadden nog nooit van HIV/AIDS gehoord. 
 
1.3 Politieke context en vooruitzichten 
 
De Volksrepubliek Laos is een autonome communistische eenpartijstaat.  De nationale 
legislatuur omvat een Nationale Vergadering, die uit één enkele kamer bestaat. Die komt 
tweemaal per jaar bij elkaar en wordt verkozen voor een termijn van vijf jaar.  De laatste 
verkiezing vond plaats in maart 2002 en zorgde slechts voor kleine veranderingen in de 
samenstelling van de Nationale vergadering. 
 
De grondwet erkent slechts één partij, de LPRP.  Niettegenstaande de grondwet van 1991, 
die een scheiding der machten definieerde, behoudt de LPRP in de praktijk een 
uitvoerende functie. 
 
Het leger van de Volksrepubliek Laos bestaat uit 37.000 gewone soldaten en een 
militieleger van ongeveer 100.000 leden. De militaire uitgaven slorpen zo'n 18% van de 
begroting van de centrale regering, of 2,2% van het BBP/GDP (1997-1998) op. 
 
Het is bekend dat de macht van het leger aanzienlijk is. Daardoor heeft het een grote 
invloed op de handel in natuurlijke rijkdommen, zoals boomstammen. 
 
Structurele economische hervormingen in de loop van de laatste vijftien jaar gingen niet 
gepaard met soortgelijke politieke veranderingen; daarin vormt Laos geen uitzondering op 
sommige van zijn buurlanden.  De nationale pers wordt door de overheid gecontroleerd en 
het uiten van afwijkende politieke meningen wordt niet gedoogd.  In vele opzichten blijft 
de beleidsvorming aan de top ondoorzichtig. 
 
De Volksrepubliek Laos erkent 49 etnische groepen of stammen en verdeelt de 
bevolking ruwweg in drie grote categorieën: Lao Loum (± 68%), Lao Theung (± 22%) en 
Lao Soung (± 10%), volgens de landoppervlakte die ze bewonen. 
 
Met uitzondering van het Laotiaanse Rode Kruis heeft de Volksrepubliek Laos geen 
nationale  NGO’s of andere organisaties uit het maatschappelijk middenveld zoals deze 
internationaal worden gedefinieerd.  Het maatschappelijk middenveld wordt 
vertegenwoordigd door de massaorganisaties: de Lao Women’s Union, de Lao 
Revolutionary Youth Union, de Lao Front for National Reconstruction en de Lao 
Federation of Trade Unions.  Naast formele regeringsprocessen voeren 
massaorganisaties ook activiteiten inzake participatieplanning uit en benutten ze ten 
volle hun uitgebreide netwerken, die over het hele land verspreid zijn. 
 
Hoewel de hervormingen van de openbare dienst op hoog niveau worden ingevoerd, is er 
nog heel wat werk te doen om deze hervormingen ook ten uitvoer te leggen en 
beleidsintenties te vertalen naar concrete acties.  Tot zolang zal de bureaucratie niet in 
staat zijn de inefficiënties en ongelijkheden in de kwaliteit van haar dienstverlening aan te 
pakken.  De werking van de openbare dienst wordt op operationeel niveau gehinderd 
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door een gebrek aan technisch onderlegd personeel, onvoldoende middelen en een 
geringe kennis van het Engels. 
 
In 1997 werd de Volksrepubliek Laos lid van de ASEAN.  Als volwaardig lid engageerde 
de Volksrepubliek Laos zich voor de uitvoering van de ASEAN Free Trade Area 
Common Effective Protection Tariff-plannen. Daarbij hoort de vermindering van de 
tarieven en de verwijdering van niet-tarifaire belemmeringen op bepaalde producten tegen 
2008.    In 1997 maakte de Volksrepubliek Laos bekend dat ze lid wil worden van de 
Wereldhandelsorganisatie. Ze is op dit ogenblik druk bezig met de voorbereidingen 
voor de toetreding. 
 
1.4 Sociale en menselijke context en vooruitzichten 
 
Volgens de Human Development Index van het UNDP staat de Volksrepubliek Laos op 
de 131ste plaats in de rij van 162 (2001). 
  
In slechts 6 jaar is de levensverwachting gestegen met 2,2 jaar, en daalde het 
analfabetisme met 4,2% en de armoede met 7,1%.  De meeste belangrijke indicatoren 
voor de Volksrepubliek Laos waren aan het eind van de jaren '90 aanzienlijk verbeterd 
tegenover het begin van dat decennium.   
 
46% van de bevolking van de Volksrepubliek Laos leefde in 1992-1993 in armoede, maar 
tegen 1997-1998 daalde dat percentage naar 38,6.  De rijken hebben echter veel meer baat 
bij de economische groei dan de armen. 
 
Armoede op het platteland is de grootste uitdaging op het vlak van ontwikkeling.  De 
armoedegraad in de hooglanden is veel hoger dan in de Mekongvlakten, namelijk 52% 
vergeleken bij 20%.  Armoede wordt in het bijzonder geassocieerd met etnische 
minderheden die in hooggelegen gebieden wonen, vooral in het noorden van het land. 
  
De kwaliteit en dekking van gezondheidszorg is zeer beperkt, vooral in afgelegen 
gebieden.  De situatie van seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) vereist bijzondere 
aandacht, en het grootste probleem voor de volksgezondheid is malaria. Die ziekte treft 
elk jaar meer dan een kwart van de totale bevolking en maakt jaarlijks zo'n 14.000 doden. 
 
Dankzij de geslaagde uitvoering van het immunisatieprogramma worden deze 
basisvaccinaties in 95% van alle dorpen toegediend.  In oktober 2000 werd de 
Volksrepubliek Laos poliovrij verklaard.  Er werd een daling van de zuigelingensterfte 
geregistreerd, namelijk van 104 per 1.000 levendgeborenen in 1995 naar 92 in 2001.  Een 
indrukwekkende daling werd ook vastgesteld in het moedersterftecijfer, dat zakte van 656 
per 100.000 levendgeborenen in 1994 naar 530 in 2001.   Een vergelijkbare vooruitgang 
werd geboekt met betrekking tot het sterftecijfer van kinderen onder de vijf jaar, dat een 
daling vertoont van 170 per 1.000 levendgeborenen in 1995 naar 106 in 2000.   Het 
gebrek aan managementcapaciteiten en gekwalificeerd personeel blijft echter een 
groot probleem in de gezondheidssector. 
 
Er werd de voorbije jaren vooruitgang geboekt met de verbetering van het 
onderwijsniveau.  Tussen 1991-1992 en 1998-1999 steeg de netto-inschrijvingsgraad voor 
de basisschool van 62% naar 74% en voor de lagere middelbare school van 28% naar 
43%.  Het alfabetisme bij volwassenen is ook verbeterd, van 60,2% in 1995 naar 74% in 
2001, maar blijft laag naar regionale normen en wordt gehinderd door een hoge mate van 
vroegtijdig schoolverlaten.  Meisjes blijven een absolute minderheid op scholen en hun 
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relatieve aantal daalt naarmate het studieniveau stijgt.  Gemiddeld gaan kinderen vijf jaar 
naar school, maar in gebieden van etnische minderheden, waar de toegang tot de scholen 
moeilijker is, ligt dat cijfer nog lager.  Het Laotiaans is de enige taal die in het onderwijs 
wordt gebruikt. 
 
De toegang tot latrines in het hele land steeg tussen 1995 en 2000 van 29,2% naar 36,2% 
en op het platteland respectievelijk van 19,7% naar 25,5%.  De algemene toegang tot 
veilig drinkwater verbeterde tussen 1995 en 2000 echter slechts lichtjes. 
 
1.5 Economische en financiële context en vooruitzichten 
 
Een eerste proces van economische hervormingen ging officieel van start in 1986 met de 
aankondiging van het NEM, dat de basis legde voor een overgang naar een 
markteconomie. 
 
Belangrijke hervormingen gedurende de voorbije jaren waren onder andere de 
goedkeuring van een nieuwe grondwet in 1991, de privatisering van overheidsbedrijven 
en de herstructurering van lijnministeries en -organen.  Er werd een begin gemaakt met 
eigendomstitels op grond en het belasting- en douanesysteem wordt hervormd. 
 
De economie van de Volksrepubliek Laos, aangespoord door de markthervormingen, de 
vrijmaking van de handel, buitenlandse hulp en rechtstreekse buitenlandse investeringen, 
kende tussen 1993 en 1997 een jaarlijkse groei van 7%, de inflatie bedroeg gemiddeld 
11% en de armoede-indicatoren werden verminderd.  Het antwoord van de regering op de 
financiële crisis in Azië, die in 1997 uitbarstte, zorgde voor macro-economische 
instabiliteit en bracht de overheidsfinanciën een zware klap toe.  Er werden ambitieuze 
investeringsplannen doorgevoerd, ondanks de beperkte middelen van de binnenlandse 
economie.   
 
Halverwege 1999 begon de regering, onder impuls van het IMF, aan een sterk 
stabilisatieprogramma.  Met een beheerst beleid op het vlak van fiscaliteit en krediet 
verbeterde het macro-economische beheer uitgesproken in 2000.  De groei kende een 
nieuwe opleving, van een schamele 4% per jaar in 1998 naar een geschatte 5,5% in 2000. 
 
De economie van de Volksrepubliek Laos wordt nog steeds gedomineerd door de 
landbouw, die in 1998 goed was voor 52% van het BBP en aan ongeveer 80% van de 
bevolking werk verschafte.  De ontwikkeling van de landbouwsector is geconcentreerd op 
de Mekongvlakten, waar het boerenbedrijf de laatste jaren intensiever en meer 
gecommercialiseerd is, en een grootscheeps uitgavenprogramma voor de uitbouw van de 
irrigatie van het laagland heeft het geïrrigeerde gebied gedurende de laatst tien jaar met 
zeven vermenigvuldigd.  De Volksrepubliek Laos heeft zeer veel bossen, die zo'n 47% 
van het land bestrijken, voornamelijk in de hooglanden.  De houtindustrie draagt ongeveer 
15% bij tot de inkomsten van de overheid, en is goed voor zo'n derde van de 
exportwinsten. Het bosbestand wordt echter bedreigd door een snelle uitputting van 
hout en verliezen uit de verschuiving van de ontginning.  Als de huidige praktijken niet 
worden veranderd en de overheid toeziet op de naleving van gepaste wetten, valt te 
verwachten dat de bosbedekking zal dalen tot 30% in 2020 volgens recente schattingen 
van de WB. 
 
Schattingen van het potentieel van hydro-elektrische energie van de benedenloop van 
de Mekong lopen uiteen naargelang de haalbaarheidscriteria die worden toegepast.  Eén 
studie schat dat er een potentieel van bijna 40.000 MW is, waarvan ongeveer de helft op 
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de hoofdstroom, en de rest op de zijrivieren, en voornamelijk in Laos.  Medio 1998 waren 
er twaalf hydro-elektrische krachtcentrales in werking, met een totaal vermogen van 700 
MW.  Ze stonden allemaal op de zijrivieren. Er werden nog geen projecten gestart op de 
hoofdstroom van de benedenloop van de Mekong, hoewel er vele gepland zijn.  Laos 
streeft ernaar tegen 2006 3.000 MW uit te voeren naar Thailand en 2.000 MW naar 
Vietnam. 
 
Waterwegen zijn een alternatief voor of een aanvulling op de voortdurende 
uitbreiding van het wegennet door de bevoorrading of verbetering van het netwerk van 
zijrivieren.  Daarenboven zal vervoer over het water de toegang tot plaatsen die over de 
weg nauwelijks of niet bereikbaar zijn, vergemakkelijken.  Laos beschikt over ongeveer 
4.587 km waterwegen, vergeleken bij 14.000 km autowegen. 
 
Toerisme en recreatie zijn in Thailand reeds een belangrijke bron van buitenlandse valuta.  
In Cambodja, Laos en Vietnam heeft de sector een aantrekkelijk ontwikkelingspotentieel, 
dat kan worden aangesproken als alle regio's in het stroomgebied samenwerken. 
 
In de jaren 1990 werd in de economie van de Volksrepubliek Laos een geleidelijke 
structurele verandering doorgevoerd ten gunste van de industrie. Het aandeel van de 
industrie in het BBP is gestegen van 11% in 1988 naar 22% in 1998.  Textiel en kleding 
is de grootste industriële sector en is uitgegroeid tot het grootste enkelvoudige 
exportartikel van industriële productie.  De Europese markt vertegenwoordigt ongeveer 
85% van de totale export, dankzij de toegekende preferentiële invoer in de EEG.  Andere 
belangrijke industriële sectoren zijn hydro-elektrische elektriciteit, de verwerking van 
landbouwproducten, bouw en laagtechnologische assemblage.  De dienstensector is goed 
voor een vierde van het BBP.  De sectoren vervoer, kleinhandel en toerisme zijn er de 
voorbije jaren op vooruit gegaan en vormen een opkomend potentieel voor meer 
economische groei. 
 
Hoewel de omstandigheden voor de ontwikkeling van de privé-sector zijn verbeterd is de 
uitvoering van de hervormingsagenda nog steeds aan de gang voor wat 
overheidsbedrijven, de inning van belastingen en de financiële sector betreft.  Er bestaat 
een behoefte aan een verdere hervorming van de regelgevende omgeving om de 
ontwikkeling van de privé-sector en buitenlandse investeringen aan te moedigen. 
 
Een voortdurend decentralisatieprogramma heeft de provincies een grotere 
beslissingsbevoegdheid en fiscale autonomie gegeven.  De financiële crisis in Azië heeft 
de behoefte aan verdere hervormingen echter extra in de verf gezet en de economische 
ontwikkeling van het land wordt nog steeds gehinderd door het gebrek aan de 
basisinfrastructuur en diensten die de industrie nodig heeft. 
 
De economische crisis in Laos werd nog verergerd door het ontoereikende vermogen en 
engagement van de overheid om juridische en regelgevende kaders en instellingen, die 
nodig zijn voor een marktgerichte economie, in het leven te roepen en te onderhouden.  
Een ondoeltreffend beheer van de overheidsuitgaven heeft geleid tot grote 
overheidstekorten en een galopperende inflatie, en dat heeft dan weer gevolgen voor de 
middelen die beschikbaar zijn voor gezondheidszorg, onderwijs en andere sectoren.   
 
De overheid heeft haar strategische samenhang betreffende de aanpak van de 
armoedebestrijding vastgelegd, als antwoord op de behoeften waaraan het volk uiting 
geeft, door vier belangrijke pijlers te identificeren: vee, onderwijs, gezondheidszorg en 
wegeninfrastructuur.  Terwijl ontwikkeling en verbetering in alle sectoren van de 
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economie nodig zijn om een duurzame groei op lange termijn te bereiken, 
vertegenwoordigen deze vier sectoren de ruggengraat van de wijze waarop de overheid de 
armoede onmiddellijk wil bestrijden. 
 
In haar strategische benadering van de armoedebestrijding is de overheid zich terdege 
bewust van de noodzaak om alle mogelijke koppelingen tussen deze vier hoofdsectoren 
te maximaliseren teneinde de beoogde doelstellingen te bereiken.  Het is genoegzaam 
bekend dat voedselveiligheid en armoedebestrijding geen kwestie is van voedselproductie, 
maar van distributie en beschikbaarheid. Iedereen weet dus dat landbouw altijd een zaak 
van vervoer is geweest en dat nog steeds is.  Het verbeteren van de bestaande 
plattelandswegen of het aanleggen van nieuwe wegen zal niet alleen de regionale 
integratie vergroten, het zal ook de toegang tot openbare diensten zoals gezondheidszorg 
en onderwijs verbeteren. Dit zal een positieve invloed hebben op deze sectoren en de 
toegang tot plaatselijke, regionale en internationale markten vergroten, en op die manier 
de ontwikkeling van een geïntegreerde nationale marktgerichte economie stimuleren. Die 
is immers een belangrijke bron van economische groei en werkgelegenheid.  Op dezelfde 
manier zal de ontwikkeling van een concurrentiële industriële sector – en daardoor dus 
ook van handel en diensten – nog versterkt door de ontwikkeling van energie en 
mijnbouw, sterk afhangen van het welslagen van de landbouwstrategie via transformatie 
en verwerking met toegevoegde waarde, en van de daaruit voortvloeiende wegen- en 
communicatie-infrastructuur. 
 
1.6 Goed bestuur 
 
Men is er zich steeds meer van bewust dat het bestuur moet worden verbeterd. De 
belangrijkste bekommernissen zijn onder andere: een gebrekkige wetgeving, het belang 
van informele netwerken, de in hoge mate gecentraliseerde besluitvormingsprocedures 
van boven naar beneden, onvoldoende geïnstitutionaliseerde samenwerkingskanalen, 
onduidelijke functies en de verantwoordelijkheden van elke organisatie en een zwakke 
personeelsbasis.   
 
De regering heeft in het verleden, weliswaar langzaam, haar bereidheid getoond, om de 
hervormingen van het economische en financiële beleid goed te keuren, de nadruk op 
plattelandsontwikkeling en sectorale investering te vergroten en de prestaties van de 
uitvoering te verbeteren.   
 
Onlangs werd decentralisatie toegevoegd aan het nationale samenwerkingsbeleid, en ze 
wordt nu beschouwd als een permanent proces.  Zoals beschreven in punt 1.7.3 staan de 
activiteiten onder toezicht van de Partij en blijven daarom politiek getint, hoewel meer 
autoriteit wordt gegeven aan provincies, districts- en dorpsniveaus.  
 
De belangrijkste gebieden die sinds de goedkeuring van een nieuwe grondwet in 1991 aan 
de orde werden gesteld bij de hervorming van de overheidsadministratie omvatten de 
versterking van personeelsbeheer, verduidelijking en verbetering van de functies van, en 
de relaties tussen de centrale en de plaatselijke administratie, en de verbetering van de 
werking van de regering.  De hervorming van de overheidsadministratie begon met een 
vrijwillig bezuinigingsprogramma, dat leidde tot een vermindering van het aantal 
ambtenaren met 25%.  Ze bracht ook het aantal ministeries en gelijkwaardige organisaties 
terug van 23 naar 16. 
 
Onvoldoende doorzichtigheid en verantwoordelijkheid bij de besluitvorming, samen met 
het zeer lage loon van de overheidsambtenaren, vergroten de kans op corruptie. 
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Een stel decreten over de basisregels, die het beheer van de openbare dienst 
begeleiden, werd goedgekeurd.  De National School of Administration and Management 
werd opgericht voor de opleiding van ambtenaren.  De regering heeft ook het Department 
of Public Administration in het leven geroepen, dat verantwoordelijk is voor centrale 
richtlijnen en beleidskwesties betreffende de organisatie van de overheid op centraal en 
plaatselijk niveau.  Het National Audit Office werd ook opgericht om 
overheidsuitgaven te evalueren, met de hulp van ADB.   
 
De rol van internationale NGO’s bij activiteiten inzake ontwikkelingsbeheer wordt steeds  
belangrijker.  NGO’s worden steeds meer betrokken bij vele door het buitenland 
gefinancierde projecten, waaronder multilaterale ontwikkelingsinstellingen.  De regering 
heeft verklaard dat het haar doelstelling is een grotere decentralisatie door te voeren naar 
subnationale regeringsniveaus, en daarom valt te verwachten dat de rol van NGO’s bij de 
ondersteuning van de dienstverlening nog zal toenemen.  De relatie tussen de regering 
en NGO’s vereist echter een duidelijker en doorzichtiger werkingskader.  
 
De regering probeert de kwaliteit en de kwantiteit van de gezondheidszorg en het 
onderwijs te verhogen.  In de onderwijssector daalden de overheidsuitgaven van een 
aandeel van 13,9% van de nationale begroting (3,6% van het BBP) in 1994-1995 naar 
7,2% (1,4% van het BBP) in 1999-2000.  Er zijn plannen om het budget voor 
onderwijs tegen 2005 op te trekken tot 14% van de begroting. 
 
Wat burgerrechten en politieke rechten betreft blijven er beperkingen op de vrijheid 
van meningsuiting en vergadering bestaan. Ook organisaties die toezicht houden op 
internationale en binnenlandse  mensenrechten hebben te maken met beperkingen, 
waardoor het moeilijk is de mensenrechtensituatie in het land te beoordelen. 
 
De regering heeft de voorbije tien jaar inspanningen gedaan om een rechtvaardig en 
efficiënt rechtsstelsel uit te bouwen.  Ze heeft een groot aantal wetten goedgekeurd, die 
een brede waaier aan onderwerpen bestrijken.  In de praktijk blijven willekeurige 
aanhoudingen, langdurige voorhechtenis en een gebrek aan garanties voor een 
rechtvaardig proces echter ernstige tekortkomingen bij de rechtsbedeling.  Hoewel het 
recht op de voorbereiding van een verdediging in de rechtbank en op een advocaat in de 
grondwet is voorzien wordt het in de praktijk zelden toegekend. Er is nog steeds 
onvoldoende opleiding in het rechtswezen, en hoewel er de laatste jaren enige vooruitgang 
is geboekt blijft Laos de doodstraf toepassen voor gewone misdrijven. 
 
Er werden mensen gearresteerd omdat ze een betoging beraamden, en een aantal 
gewetensgevangenen en politieke gevangenen zitten nog steeds in hechtenis.  De 
omstandigheden in de gevangenis zijn nog steeds zeer slecht, en uit verslagen blijkt dat in 
sommige gevallen gevangenen geen geschikt voedsel of medische verzorging kregen, 
slecht werden behandeld en in ongezonde omstandigheden moesten leven.   
 
Wat landrechten betreft zouden honderden leden van etnische minderheden intern zijn 
verplaatst door de regering. 
 

Note stratégique pays / Landenstrategienota  Blz 10 



1.7 Belangrijke sectoroverschrijdende kwesties 
 
Gender 
 
De grondwet van Laos erkent de gelijkheid van mannen en vrouwen.  Zowel culturele als 
religieuze tradities zorgen er echter voor dat deze gelijkheid in de praktijk 
onbestaande is.  Verscheidene taboes maken het moeilijk een duidelijk beeld te krijgen 
van seksueel en fysiek geweld, geestelijke gezondheid, enz.   
 
Armoede heeft een hoge mate van hevigheid op inheemse culturele systemen, vooral op 
vrouwen.  Maar gezien de moeilijke omstandigheden in de arme dorpen lijkt het moeilijk 
om op dit ogenblik een gender mainstreaming-aanpak te forceren.  Een benadering die nu 
meer nut zou hebben is de bestudering van de opvoedpraktijken en van de factoren die 
bepalend zijn voor de persoonlijkheids- en gezinsstructuur binnen elke groep,  om na te 
gaan wat de specifieke redenen en oorzaken van de status van de vrouw zijn, vooraleer 
van start te gaan met de noodzakelijke veranderingen. 
 
Vanaf hun vroege kindertijd hebben meisjes veel huishoudelijke taken en wanneer ze 
ouder worden werken ze mee op het land. Omdat meisjes “alleen maar bedoeld zijn om te 
trouwen”, zien ouders er vaak het nut niet van in geld uit te geven om ze naar school te 
sturen. 
 
De plaatselijke mentaliteit rond deze tradities, taboes en bijgeloof veranderen zal een werk 
van lange adem zijn.  Vrouwen op het platteland (waar de meerderheid van hen woont) 
gedragen zich anders dan vrouwen in de stad.  Hun status en rechten verschillen ook 
naargelang de etnische groep waartoe vrouwen behoren. 
 
Vrouwen hebben lagere indicatoren voor levenskwaliteit dan mannen.  Er gaan 
minder meisjes naar de basisschool dan jongens (respectievelijk 47% en 71%) en er zijn 
grote verschillen in alfabetisme op volwassen leeftijd tussen vrouwen en mannen.  Van 
vrouwen wordt vooral verwacht dat ze veel kinderen baren.  De beperkte kennis van 
voorbehoedsmiddelen en het gebrek aan behoorlijk werkende diensten voor 
gezinsplanning dragen bij tot een hoog vruchtbaarheidscijfer (5,1 geboorten per persoon).  
Vrouwen moeten ook hard werken, vooral in de landbouw en in de handel. 
 
Hoewel vrouwen nog steeds aanzienlijk achteruitgesteld zijn wat toegang tot het 
onderwijs, de arbeidsmarkt en de politiek betreft, is er onder het LPRP-bewind toch enige 
vooruitgang geboekt.  Vrouwen bezetten 21% van de zetels in de Nationale vergadering, 
één van de hoogste percentages vrouwen in het parlement in Azië, en binnen de 
verstedelijkte elite genieten vele vrouwen een hoge sociale en economische status.  Het 
platteland en de lagere inkomensgroepen zijn echter verstoken gebleven van deze 
vooruitgang, en de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is bijzonder groot bij de 
etnische minderheden. 
 
De grondwet van Laos schrijft ministeriële bevoegdheid toe aan de Lao Women’s Union 
(LWU).  Deze Unie is aanwezig in alle provincies en heeft vertegenwoordigers op 
dorpsniveau.  De doelstelling van de LWU – een politiek orgaan – is de positie van 
vrouwen te mainstreamen en te versterken.  Alle projecten en programma’s waarbij 
vrouwen en gender betrokken zijn worden door de LWU behandeld. 
 
Niettegenstaande de grote kloof tussen mannen en vrouwen worden ongelijkheden niet 
vernoemd als een belangrijke ontwikkelingskwestie op de officiële ontwikkelingsagenda. 
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Leefmilieu  
 
De belangrijkste uitdagingen waarvoor het leefmilieu in Laos staat is de interne druk 
van de economische groei en de externe druk van de dichter bevolkte en rijkere 
buren van het land, met name China, Vietnam en Thailand, die de overvloedige 
rijkdommen van Laos zoveel mogelijk willen exploiteren. 
 
De Volksrepubliek Laos is vanuit biologisch oogpunt één van de rijkste landen in de 
regio.  Het beleid van de regering inzake het behoud van de biologische rijkdommen is 
gebaseerd op de vaststelling van beschermde gebieden en op de toepassing van praktijken 
ter bevordering van het bosbehoud.  Haar inspanningen voor het bosbehoud worden 
echter ernstig gehinderd door het gebrek aan een milieuwetgeving, de beperkte 
institutionele capaciteit, weinig personeel en beperkte financiële middelen.  Een 
onaangepaste institutionele capaciteit op alle niveaus in de regering is een grote 
hinderpaal bij het tegenhouden van de milieuverloedering door ongecontroleerde 
exploitaties van de natuurlijke rijkdommen.  Een duidelijk nationaal milieubeleid, een 
degelijke milieuwetgeving om dat beleid te ondersteunen en een doeltreffende controle- 
en tenuitvoerleggingscapaciteit moeten worden uitgebouwd. 
 
Eén van de grootste hindernissen voor een goede milieubescherming in Laos is corruptie 
bij de mensen die moeten toezien op de toepassing van de milieureglementen.  Illegaal 
houthakken, stroperij en het smokkelen van verboden wilde dieren zouden sterk dalen als 
de corruptie bij ambtenaren behoorlijk werd aangepakt.  Er zijn enkele pogingen gedaan 
om die problemen aan te pakken.  In 1994 werd de voormalige gouverneur van de 
provincie Attapeu veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 jaar voor houtsmokkel. 
 
Ontbossing is een andere belangrijke milieukwestie in Laos.  Hoewel de officiële uitvoer 
van hout streng wordt gecontroleerd weet niemand echt hoeveel teak en andere 
soorten hardhout naar Vietnam, Thailand en vooral China worden gesmokkeld.  
Regeringen in Azië zijn maar al te vaak de grootste schuldigen van de legale en illegale 
vernietiging van bossen, hetzij door er zelf aan deel te nemen, hetzij door een oogje dicht 
te knijpen als dat hun zakelijke belangen dient.  De rol van het leger in deze 
“exportactiviteiten” is een veelbesproken onderwerp.   
 
De houtkap is naar verluidt het monopolie van de door militairen geleide Bolisat 
Phakhana Khet Phoudo (BPKP), of Mountain Region Development Company.  Hoewel 
Laos in 1994 is gestopt met het verlenen van kapvergunningen laat het houtkap toe in 
bosgebieden die bestemd zijn om te worden omgevormd tot reservoirs voor hydro-
elektrische dammen. Zo'n 100 van die projecten liggen ter tafel.  
  
Volgens een recente studie van het WWF is Laos één van de landen waar illegale houtkap 
een belangrijke en grotendeels niet-becijferde invloed op de natuurlijke bossen heeft.  
Veel illegaal gekapt hout belandt op de internationale markt, al dan niet met medeweten 
van de invoerders.  Vaak wordt het feit dat het hout illegaal gekapt is stilzwijgend door de 
koper aanvaard. 
 
Het bos wordt ook op een andere manier onder druk gezet, met name door de 'slash-
and-burn'-teelttechniek. Daarbij worden kleine stukjes bos kaalgekapt en vervolgens in 
brand gestoken om de bodem te voeden met stikstof. Dan wordt de grond gedurende twee 
of drie jaar intensief bewerkt, waarna hij gedurende acht tot tien jaar onvruchtbaar is.  Met 
een lange periode van braakligging (10 tot 20 jaar) om de vruchtbaarheid van de bodem te 
herstellen door accumulatie van biomassa, wordt het systeem van 'shifting cultivation' 
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beschouwd als een duurzame praktijk in hooggelegen gebieden.  Omdat het land zo dun 
bevolkt is, vormt de 'slash-and-burn'-teelttechniek waarschijnlijk een minder grote 
bedreiging voor het leefmilieu dan de houtkap.  In dichter bevolkte gebieden werd de 
periode van braakligging echter ingekort, en dat betekent een verslechtering van de 
bodemtoestand van de hoger gelegen gebieden.  Daar het systeem van 'shifting cultivation' 
in zijn ultieme vorm leidt tot ontbossing kan het worden beschouwd als één van de 
grootste milieuproblemen van Laos en moet het worden teruggedrongen door middel van 
een aantal maatregelen.  Eén van die maatregelen is de invoering van duurzame 
landbouwpraktijken, waaronder agrobosbouw, de stimulering van alternatieve activiteiten 
om inkomsten te genereren in bergdorpen en de verhuizing van een gedeelte van de 
landbouwgemeenschap naar lager gelegen gebieden. 
 
De regering streeft ernaar om tegen 2005 de 'slash-and-burn'-teelttechniek een halt toe te 
roepen.  Het prioriteitsplan is gericht op armoedebestrijding door een einde te maken 
aan het systeem van 'shifting cultivation' in de hooggelegen gebieden door de 
invoering van duurzame landbouwsystemen voor de bergbevolking.  Na de 
tenuitvoerlegging van het prioriteitsplan van de regering is het gebied waar de 'slash-and-
burn'-teelttechniek wordt toegepast gedaald van 110.000 ha in 2001, tegenover 248.000 ha 
in 1990.   Bovendien daalde het aantal gezinnen dat aan 'slash-and-burn'-praktijken deed 
naar 99.370 ha, tegenover 210.200 gedurende dezelfde periode.  De resultaten zijn pover 
als men kijkt naar de snelle groei van de bergbevolking en de degradatie van het bos.  De 
doeltreffende maatregelen, zoals die zijn vastgelegd zijn in het prioriteitsplan van de 
regering, omvatten de toewijzing van grond en bos, het vrijmaken van nieuwe 
rijstvelden in laaggelegen gebieden en de aanleg van voorzieningen voor 
irrigatiesystemen, de bevordering van gecombineerde landbouw, veeteelt en de 
bevordering van handwerk in plaatsen, samen met geïntegreerde plattelandsontwikkeling. 
 
Twee derde van het land is bergachtig, wat vervoer en communicatie moeilijk maakt. 
 
Ook natuurrampen, vooral droogtes en overstromingen, vormen ernstige bedreigingen 
voor duurzame ontwikkeling op lange termijn.  Plattelandsgemeenschappen die 
nauwelijks kunnen overleven zijn bijzonder kwetsbaar voor zelfs matige 
klimaatverstoringen, die de voedselzekerheid in gevaar kunnen brengen. 
 
50% van Laos is verontreinigd door UXO's.  Voor een ontwikkelingsland waar de 
landbouw goed is voor meer dan de helft van de totale economische productie belet het 
bestaan van UXO's boeren die aan overlevingslandbouw doen ten volle gebruik te maken 
van potentiële landbouwgrond en beperkt het de uitbreiding naar nieuwe 
landbouwgebieden. 
 
De aangroei van de stadsbevolking, gekoppeld met de aanzwellende migratie van het 
platteland naar de stad begint zwaar te wegen op de kwetsbare stedelijke 
infrastructuren, zoals afvalverwijdering, en zorgt ervoor dat de stedelijke omgeving steeds 
meer vervuild raakt. 
 
Marktgerichte activiteiten worden belangrijker voor de economische en sociale 
ontwikkeling van het land en de toename van economische activiteiten zet de voorraad 
natuurlijke rijkdommen onder druk.  Deze druk is nog verstrekt als rechtstreeks gevolg 
van de economische crisis; mensen worden mogelijk gedwongen de vermindering van 
hun werkelijke loon en hun toenemende armoede te compenseren met het verzamelen 
van vis, brandhout en andere natuurlijke rijkdommen.  De toenemende armoede kan 
ook de exploitatie van zeldzame en bedreigde bosplanten en -soorten in gevaar brengen. 
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Er worden vele soorten wilde dieren opgegeten. Hoewel er veel cultureel bepaalde 
beperkingen bestaan worden ze vaak genegeerd en verdwijnen er vele inheemse 
praktijken voor natuurbehoud.  In tropische ecosystemen is de diermassa weliswaar 
uiteenlopend, maar klein vergeleken bij de plantmassa.    De bronnen van wild vlees 
nemen daarom sneller af dan de voorraad wilde groenten.  De draagkracht van de 
verschillende ecosystemen is onbekend, en dorpsbewoners in vele gebieden merken dat de 
reserves van vele planten en dieren, die vroeger overvloedig aanwezig waren, aan het 
slinken zijn. 
 
Om zijn natuurlijke rijkdommen te beschermen heeft de regering een groot aantal 
NBCA’s in het leven geroepen.   Om doeltreffend te zijn moeten de verschillende 
sectoren zeer nauw samenwerken bij het beheer van de natuurlijke rijkdommen.  
Die coördinatie is echter nog geen feit in Laos, omdat ministeries en departementen over 
het algemeen onafhankelijk van elkaar werken.   
 
De nadruk bij de planning van de ontwikkeling en bescherming van de meeste natuurlijke 
rijkdommen is logischerwijze het rivierbekken.  Laos is opgesplitst in een aantal grote 
rivierbekkens en nog veel meer kleinere bekkens, die afwateren in de rivier de Mekong.  
Het is belangrijk dat de nauwe ecologische en geografische onderlinge relaties tussen 
rijkdommen als water, hout, de bodem, wilde dieren, vis en mineralen worden erkend in 
de geïntegreerde ontwikkelingsplannen voor het stroomgebied. 
 
Omdat Laos geen toegang heeft tot de zee zijn de rivieren de aders van het land. Dat geldt 
vooral voor de Mekong, die over 1.865 km vanaf de noordelijke grens met Myanmar 
loopt en zich langs het grootste gedeelte van de westelijke grens met Thailand uitstrekt.  
Water is wellicht de belangrijkste natuurlijke rijkdom in Laos.  Een groot gedeelte van 
de Mekong en zijn zijrivieren houdt niet alleen ontwikkelingspotentieel in voor 
hydro-elektrische projecten, maar is ook bevaarbaar en voert alluviale afzettingen 
aan voor sommige van de vruchtbare vlakten in het land.  Die zijn zeer  waardevol, 
daar landbouwgrond minder dan 5% van de totale landoppervlakte uitmaakt.  De 
Volksrepubliek Laos is één van de vier landen langs de Mekong die de Mekong River 
Commission vormen. 
 
Er is een groot potentieel voor expansie van het geïrrigeerde gebied en een groot 
potentieel voor groter waterverbruik bestemd voor irrigatie.  Vele gebieden worden 
ernstig bedreigd door de plannen voor de uitbouw van hydro-elektrische installaties. 
 
Laos heeft de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild 
levende dier- en plantensoorten van de VN nog niet bekrachtigd. Het land heeft echter wel 
een “toetredingsstatus", wat betekent dat het de overeenkomst in principe onderschrijft. 
 
Strategische planning in een vroeg stadium van de economische overgang zal vereist zijn 
om ervoor te zorgen dat de economische ontwikkeling en groei het milieu niet in gevaar 
zullen brengen. 
 
Sociale economie 
 
De decentralisatie van ontwikkelingsactiviteiten naar provincies, districten en dorpen 
maakt steeds meer ruimte voor initiatieven rond sociale economie in de 
plattelandsgebieden, en voor de bevordering van kleine bedrijfjes.  De meeste plaatselijke 
ontwikkelingsactiviteiten, waartoe de aanzet is gegeven door de Partij, zijn dus goed 
bedoeld en relevant.  De verdere ontwikkeling van de sociaal-economische sector zal 
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echter afhankelijk zijn van de officiële erkenning van plaatselijke NGO’s die het 
maatschappelijk middenveld vertegenwoordigen.  Een toenemend bewustzijn van de 
behoefte om kleinschalige ondernemingen te stimuleren en kredietsystemen op te zetten 
in plattelandsgebieden heeft een positieve invloed op de sociale economie van het land. 
 
HIV/AIDS 
 
Volgens een Common Country Assessment door de VN in 2000 ligt het percentage HIV-
besmettingen laag (prevalentiecijfer van < 0,01% voor personen tussen 15 en 49 jaar).  
Het aantal positieve gevallen neemt echter toe. Veranderingen in de economische en 
sociale omstandigheden leiden tot een groter risicogedrag en een grotere kwetsbaarheid 
voor HIV/AIDS-besmetting.  Als er geen effectieve preventieve acties worden 
ondernomen om de verspreiding van HIV/AIDS tot een minimum te beperken is de kans 
groot dat de Volksrepubliek Laos de komende jaren met een ernstige epidemie zal te 
kampen hebben.  Het is van cruciaal belang dat de bevolking bewust wordt gemaakt 
en dat multisectorale antwoorden worden versterkt.  Op dit ogenblik worden 
bewustmakingscampagnes en programma’s voor de promotie van condooms voornamelijk 
gevoerd in stedelijke gebieden, terwijl de verspreiding van informatie op het platteland, 
waar de meerderheid van de bevolking woont, beperkt is.  Deze campagne verstrekt 
basiskennis over HIV/AIDS zonder dat de nadruk wordt gelegd op gedragsverandering of 
veilig vrijen. 
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2 Ontwikkelingsopties van Laos 
 
2.1 Ontwikkelingsplannen 
 
Het algemene ontwikkelingsbeleid van de Volksrepubliek Laos is “tegen 2020 voorgoed 
uit de rij van minst ontwikkelde landen (MOL) raken, door middel van een 
duurzame en eerlijk verdeelde groei”. 
 
De resultaten van een “Participatory Poverty Assessment (PPA) Survey” in 2000 zijn een 
belangrijke referentie en vormen een essentiële inbreng voor de identificatie van 
mogelijke beleids- en strategische implicaties, vooral door de sectorale actieplannen en de 
daarop volgende toewijzingen van investeringen, die zullen worden weerspiegeld in het 
kader van de PRSP. 
 
Op dit ogenblik bereidt de regering een National Poverty Alleviation Strategy (NPAS) 
voor, die geconcentreerd zal zijn op het bestrijden van armoede door middel van de 
ontwikkeling van menselijke hulpbronnen, plattelandsontwikkeling en deelname van 
de bevolking.  Voedselproductie, commerciële productie, stabilisatie van het systeem van 
'shifting cultivation', plattelandsontwikkeling, ontwikkeling van menselijke hulpbronnen 
en infrastructuurontwikkeling zijn de belangrijkste strategische gebieden die moeten 
worden behandeld. 
 
De regering van Laos definieert “armoede” als: 
 
 minder dan 2.100 calorieën per persoon per dag verbruiken, 

 onvoldoende kleding hebben, 

 geen vaste woonplaats hebben, 

 niet in staat zijn de kosten voor gezondheidszorg te betalen 

 niet in staat zijn de kosten voor onderwijs te betalen, en 

 onvoldoende vervoersvoorzieningen hebben, 

Vanuit financieel oogpunt is het criterium voor armoede een inkomen van minder dan 
85.000 kip per persoon per maand, of het bedrag dat nodig is om 16 kg gepelde rijst te 
kopen. 
 
Een interim-PRSP, opgesteld door de Laotiaanse regering en het IMF, met de hulp van de 
WB, het UNDP en de ADB, werd op 15 maart 2001 besproken met donoren, NGO's en 
Laotiaanse vertegenwoordigers.  Een volledig PRSP wordt begin 2003 verwacht. 
 
2.2 Sectoraal beleid 
 
Tijdens het 6de Partijcongres in 1996 werd “duurzame groei met billijkheid” gedefinieerd 
als het belangrijkste instrument om de doelstelling 2020 te bereiken, en werden 8 
nationale prioriteitsprogramma’s gedefinieerd als belangrijkste ondersteuning daarvan: 
1) voedselproductie, 2) grondstoffenproductie, 3) stabilisatie van het systeem van 'shifting 
cultivation', 4) plattelandsontwikkeling, 5) infrastructuurontwikkeling, 6) uitbreiding van 
economische relaties en samenwerking met het buitenland, 7) ontwikkeling van 
menselijke hulpbronnen en 8) uitbouw van diensten.  Deze prioriteitsprogramma’s 
vormen de ruggengraat van het i-PRSP. 
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Globaal gezien neemt de regering het “eigendom” van het proces op zich, en legt ze de 
nadruk op armoedebestrijding en decentralisatie van de regering.  De sleutelsectoren om 
de kwestie van de armoedebestrijding aan te pakken, een continue economische groei te 
bewerkstelligen en sociale vooruitgang te stimuleren zijn landbouw/bosbouw, 
onderwijs, gezondheid en wegeninfrastructuur.   
 
Landbouw-/bosbouwsector 
 
De landbouw blijft de ruggengraat van de nationale economie, ook al is de 
doelstelling het aandeel ervan in het BBP terug te brengen van 51,3% naar 36,6% tegen 
2010.    Het landbouwbeleid van de regering, zoals dat beschreven staat in het i-PRSP, 
bestaat erin de manier waarop de boer in zijn levensonderhoud voorziet te ondersteunen 
met als doelstelling voedselzekerheid voor het gezin en de gemeenschap te bereiken en 
het beschikbare grondpotentieel en de beschikbare kapitaalmiddelen te kanaliseren naar 
vee, visserij en een gediversifieerd landbouwsysteem met commerciële gewassen, volgens 
de behoeften van de markt.  Tezelfdertijd is een degelijk landbouwbeleid essentieel om de 
omvorming van de landbouw en de marktintegratie te bevorderen door de hoogste 
prioriteit te geven aan een doeltreffend wegennet van de boerderij naar de markt, dat deel 
uitmaakt van zowel het National Rural Development Programme als het Commodity 
Production Programme. 
 
Zoals beschreven in de PPA blijkt dat de belangrijkste bepalende factor van armoede de 
mate van het gebrek aan rijst is.  Andere vermelde elementen zijn veeziekten, een gebrek 
aan landbouwgrond, slechte gezondheid, gebrek aan cash geld.  Regelmatig voorkomende 
natuurrampen, zoals overstromingen en droogtes, en de wijdverspreide vervuiling met 
UXO's maken het extra moeilijk de armoede te bestrijden.  De helft van Laos is nog 
steeds bezaaid met niet-geëxplodeerde munitie, een overblijfsel van de Indochinese 
oorlog, die meer dan 25 geleden eindigde. Dat betekent dat de helft van het land niet kan 
worden bewerkt of niet toegankelijk is. 
 
Op dit ogenblik is slechts 10,3% van de bosbedekking beschermd.  Er bestaat een 
milieuwetgeving om deze natuurlijke rijkdom te beschermen, maar de toepassing ervan 
blijft moeilijk.  De regering is zich bewust van de kosten van de ontbossing, het 
belangrijkste milieuprobleem van het land, dat ook erosie, verlies van moerasland en 
verlies van natuurlijke habitat en biodiversiteit en klimaat- en andere risico's met zich 
meebrengt.  Het wegwerken van de huidige 'slash-and-burn'-praktijken is één van de 
hoogste prioriteiten van de regering.  Volgens het i-PRSP wordt ook het toerisme, één van 
de belangrijkste groeisectoren, die bovendien uniek wordt in de regio, bedreigd door de 
milieuproblemen. 
 
Gezondheidszorgsector 
 
De algemene doelstelling van de gezondheidszorgsector tegen 2020 is “de 
gezondheidszorgdiensten bevrijden van de toestand van onderontwikkeling, zorgen voor 
een volledige dekking van de gezondheidszorgdiensten, rechtvaardigheid en billijkheid 
teneinde de levenskwaliteit van alle etnische groepen in Laos te verbeteren”.   
 
De eerste prioriteit is het personeelsbeleid verbeteren, het zwakke punt in het 
gezondheidszorgsysteem.   Vanuit het oogpunt van duurzame verbetering van de 
gezondheid van de hele bevolking is de belangrijkste nationale taak ervoor zorgen dat 
tegen eind 2001 iedereen toegang heeft tot zuiver water.   
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De tweede prioriteit betreft de vernieuwing en verbetering van de bestaande 
gezondheidszorgvoorzieningen.  De herziening van het financieringssysteem is een derde 
prioriteit. Chronische tekorten hebben immers altijd al een vlotte uitvoering van het 
gezondheidsbeleid gehinderd.  En de laatste prioriteit is manieren ontwikkelen om de 
wetgeving in verscheidene sectoren te verbeteren, zoals, de voedings- en 
geneesmiddelensector, voor een betere bescherming van de consument en de rol en 
verantwoordelijkheden bij het beheer van het gezondheidssysteem. 
 
Onderwijssector 
 
Toegang (fysiek, financieel en cultureel) tot het onderwijs blijft de allergrootste 
hinderpaal voor een goede opleiding.  Onbekwame leerkrachten en een gebrek aan 
geschikte middelen zijn grote problemen. 
 
De doelstelling van het regeringsbeleid is het onderwijssysteem versterken om er de 
hoeksteen van een strategie voor de ontwikkeling van menselijke hulpbronnen van te 
maken.  Er zal prioriteit worden gegeven aan het uitbreiden van beroeps- en hoger 
onderwijs om te voldoen aan de behoeften van nieuwe arbeidsmarkten en om de 
productiviteit en economische return te verbeteren.  De regering is van plan het openbaar 
en het privé-onderwijs uit te breiden en tegelijkertijd het formele en het niet-formele 
onderwijs te coördineren in overeenstemming met de uitgedrukte behoeften van het land. 
 
Het alfabetismepercentage bij volwassenen is gestegen van 60,2% in 1995 naar 74% in 
2001. 
 
Wegensector 
 
Het i-PRSP stelt dat een goed beheerd wegennet één van de essentiële vereisten is voor 
economische  groei en, gezien de nadruk op het ontwikkelen van plattelandsgebieden, is 
het een conditio sine qua non voor een evenwichtige en billijke groei voor alle sectoren 
van de gemeenschap.  Daarom is zorgen voor een essentiële vervoers- en communicatie-
infrastructuur één van de hoogste prioriteiten. 
 
Vanuit het oogpunt van de armoedebestrijding zijn de belangrijkste doelstellingen van de 
regering: 
 
 zorgen voor knooppunten met toegang tot landbouwondersteuning, gezondheids- en 

onderwijsdiensten en alle provinciale en districtscentra aansluiten op het wegennet dat 
bestand is tegen alle weersomstandigheden; 

 prioriteit geven aan het onderhoud van wegen in plaats van aan de aanleg van nieuwe 
wegen en een onderhoudsfonds oprichten dat wordt gefinancierd met een belasting op 
brandstof en voertuigen; 

 een allesomvattend wegenbeheerssysteem uitwerken dat een investeringsplanning, 
onderhoudsbeheer, veiligheid op de weg en strengere richtlijnen inzake milieu en 
aankoop omvat; 

 plaatselijke deelname aan wegenplanning en -onderhoud en meer geld voor 
plaatselijke plattelandswegen aanmoedigen; 

 de binnenlandse wegenbouwsector versterken. 
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2.3 Proces van eigendom en donorcoördinatie  
 
Hoewel de regering over specifieke instellingen  beschikt die betrokken zijn bij nationale 
ontwikkelingsprogramma’s is er onvoldoende capaciteit om de ontvangen 
internationale hulp te op te nemen, te beheren en te coördineren.  Buitenlandse hulp is 
echter meer dan welkom en om de stroom aan de gang te houden gaat de regering akkoord 
met een aantal politieke veranderingen zoals decentralisatie, goed bestuur, 
democratisering en doorzichtigheid.  Vele ontwikkelingsinitiatieven worden genomen 
door internationale organisaties zoals de ADB, de WB, het UNDP en de FAO.  Deze 
organisaties kennen veel bijval in Laos en geven advies en steun aan de verscheidene 
regeringsinstellingen. 
 
2.4 Vooruitzichten 
 
Belangrijkste opportuniteiten en beperkingen 
 
Politiek : 
 
Opportuniteiten: 
 de wil om op eigen tempo naar een open markteconomie te gaan 

 bereidheid – in zekere mate – om aan de verwachtingen van donorgemeenschap te 
voldoen 

Beperkingen: 
 onvoldoende doorzichtigheid binnen de regering 

 gebrek aan deskundigheid en capaciteit binnen de administratie 

 bureaucratie 

 
Economisch : 
 
Opportuniteiten: 
 lage productiekosten 

 grote reserves van natuurlijke rijkdommen 

 uitgebreid toeristisch potentieel 

 goede exportmogelijkheden voor textielproducten 

 ontwikkelingspotentieel door oost-west- en noord-zuid-verbindingen met buurlanden 

 groot navigatiepotentieel van de rivier de Mekong en andere rivieren voor het vervoer 
van mensen, materiaal, voedsel en andere producten 

Beperkingen: 
 vrij onstabiele financiële situatie die de ontwikkeling van de privé-sector hindert 

 beperkte toegankelijkheid van de markten als gevolg van een gebrekkige 
wegeninfrastructuur 

 beperkte managementcapaciteit 

 afhankelijkheid van landbouwproductiviteit 

 weinig buitenlandse investeringen 
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Sociaal en cultureel : 
 
Opportuniteiten: 
 vrij bescheiden ambities van de regering en de bevolking  

 stressbestendige, geduldige en verdraagzame bevolking 

Beperkingen: 
 snelle groei van de stedelijke gebieden (± 4,7% per jaar) 

 groter wordende armoedekloof tussen de stads- en plattelandsbevolking 

 te lage lonen en/of ongemotiveerd personeel 

 grote etnische verschillen met vaak geïsoleerde minderheden 

 
Belangrijkste sectorgebaseerde problemen 
 
Landbouw en bosbouw: 
 zeer beperkte mogelijkheden voor de distributie van producten 

 zwak marktpotentieel 

 lage kwaliteit en variërende kwantiteit van de landbouwproductie 

 zeer beperkte irrigatie 

 ontbossing, die leidt tot erosie, verlies van moeraslanden en natuurlijke gebieden, en 
op lange(re) termijn verlies van inkomsten uit toerisme 

 
Onderwijs: 
 beperkte toegang tot scholen in verscheidene afgelegen streken 

 beperkte inschrijving van kinderen uit etnische minderheidsgroepen 

 hoog percentage van vroegtijdig schoolverlaten 

 onvoldoende bekwame of onbekwame leerkrachten 

 gebrek aan boeken, materialen en aan de plaatselijke situatie aangepaste leerplannen 

 gebrek aan beheer, kennis en ervaring 

 onregelmatige en onvoldoende controle en evaluatie 

 zwakke coördinatie tussen ministeries en verschillende onderwijsniveaus  

 lage lonen van de leerkrachten 

 gebrek aan geld om studies te betalen 

 
Gezondheid: 
 beperkte toegang tot medische voorzieningen 

 laag opleidingsniveau van medisch en paramedisch personeel, wat leidt tot slechte 
dienstverlening 

 gebrek aan beheer, materialen en gebouwen 

 demotiverende, lage lonen 

 ondervoeding van kinderen jonger dan 5 jaar 
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 culturele verschillen tussen de moderne, wetenschappelijk onderbouwde 
gezondheidszorg en de traditionele geneeskunde 

 toegenomen drugsgebruik 

 
Infrastructuur: 
 ontoegankelijkheid van afgelegen plaatsen voor motorvoertuigen 

 beperkte afzetmarkten voor landbouw- en andere producten  

 beschadigde wegen als gevolg van een gebrek aan onderhoud en een onaangepast 
gebruik 

 beperkt telecommunicatiepotentieel 

 
2.5 Algemene analyse van de situatie 
 
Als de Volksrepubliek Laos af wil van de status van MOL en de wijdverspreide armoede 
tegen 2020 wil verminderen, is het essentieel een stabiele macro-economische omgeving 
in stand te houden die dit mogelijk maakt.  De economie moet meer ruimte laten voor 
privé-ondernemen en voor de ontwikkeling van het ondernemerschap. 
 
Om de voortdurende transformatie van een planeconomie naar een meer 
marktgerichte economie te voltooien is het essentieel het hervormingsproces te 
versterken en te verdiepen en het tempo van de hervormingen die onder de bescherming 
van de NEM werden ingevoerd, aan te houden.  Er bestaat in het bijzonder een behoefte 
om marktgebaseerde hervormingen voort te zetten teneinde het macro-economische 
beheer te versterken, te zorgen voor een duurzaam platform voor economische groei, en 
een omgeving te creëren die de ontwikkeling van de privé-sector mogelijk maakt.  Er is 
ook behoefte aan de voortzetting van wettelijke hervormingen teneinde de wetgeving en 
het recht te versterken met betrekking tot het maken en het toepassen van wetten en de 
gerechtelijke procedures.  Om het risico van groter wordende verschillen, veroorzaakt 
door economische groei, te vermijden, kan de staat een prominente rol spelen om de 
sociale bescherming te verbeteren en bij te dragen tot een geleidelijke overgang aan een 
sociaal en eerlijk ritme. 
 
De Volksrepubliek Laos hangt in grote mate af van ODA voor de financiering van 
overheidsinvesteringen en om de noodzakelijke technische inbreng te doen voor 
ontwikkelingsactiviteiten.  Op zeer korte termijn is het essentieel dat buitenlandse hulp 
doeltreffend wordt gecoördineerd en beheerd, en volledig wordt benut. Van groot belang 
is ook dat de problemen met belastinginning worden aangepakt, teneinde de 
afhankelijkheid van hulp te verminderen, de nationale controle over de 
begrotingsprocessen te herwinnen en ervoor te zorgen dat de ontwikkelingsactiviteiten in 
nationale handen zijn. 
 
Het merendeel van de ontwikkelingsactiviteiten in de Volksrepubliek Laos wordt 
uitgevoerd in sectoraal en/of verticaal georiënteerde programma’s.  Die pakken de 
multidimensionale aspecten van armoede niet altijd op een grondige manier aan of 
betrekken de regering, de donoren en het maatschappelijke middenveld niet bij hun 
werking.  Als men wil dat de nationale doelstellingen inzake uitroeiing van de armoede 
worden behaald is het belangrijk de ontwikkelingsactiviteiten te concentreren op het 
grondig aanpakken van de diepere oorzaken van de armoede.  Een absolute prioriteit is de 
verstrekking van geïntegreerde, horizontale ontwikkelingsprogramma’s “voor de armen”.  
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Zulke sectoroverschrijdende projecten kunnen mensen steunen bij hun inspanningen om 
hun inkomen te verbeteren en te voldoen aan de voedselvereisten en basisbehoeften van 
het gezin. 
 
Hoewel de regering van de Volksrepubliek Laos zich engageert voor het 2020-initiatief, is 
slechts 13% van de overheidsinvestering en 30% van de ODA gericht op de sectoren 
gezondheid, onderwijs en sociaal welzijn.  Grotere overheids- en ODA-uitgaven voor 
sociale diensten en vangnetten zijn nodig om te voldoen aan de toenemende vraag naar 
basisdiensten, om het dagelijkse welzijn van gemeenschappen, gezinnen en individuen te 
verzekeren, en om het “sociale kapitaal” te verstrekken dat nodig is voor de nationale 
ontwikkeling.  Het is ook essentieel ervoor te zorgen dat die uitgaven billijk worden 
gericht op de gebieden en personen die er het meest behoefte aan hebben. 
 
Goed bestuur vormt de basis voor duurzame ontwikkeling en de doeltreffende toewijzing 
van middelen.  Ondanks de vooruitgang zijn de institutionele structuren en de 
administratieve en managementcapaciteit in de Volksrepubliek Laos zwak.  Er is 
onvoldoende controle op de overheidsuitgaven en -middelen en de verslaggeving erover is 
onaangepast.  Er is behoefte om doeltreffende, doorzichtige en verantwoordelijke 
operationele mechanismen uit te bouwen op alle niveaus en sectoren van het bestuur.  
Openbare instellingen moeten worden omgevormd tot vraaggerichte dienstverleners.  
Andere prioriteiten zijn de versnelling van de besluitvormingsprocedure, zorgen voor een 
op verdiensten gebaseerde promotie en de uitbouw van doeltreffende mechanismen die 
eerlijke praktijken aanmoedigen. 
 
Als men wil dat ontwikkelingsactiviteiten slagen moeten ze de behoeften van de mensen 
weerspiegelen en erop ingaan.  Ondanks de inspanningen van de regering voor 
decentralisatie en een betere capaciteit van de provincies blijven strategische plannings- 
en ontwikkelingsprocessen grotendeels gecentraliseerd.  Het is essentieel te zorgen voor 
een goed uitgevoerde participatieplanning van onderuit, waarin alle stakeholders, zowel 
publiek als privé, zowel nationaal als plaatselijk, volledig betrokken zijn bij alle stadia 
van de tenuitvoerlegging van de planning, uitvoering en beoordeling van de ontwikkeling.  
Er is ook behoefte om bestaande banden te versterken en nieuwe wegen te verkennen voor 
samenwerking met de privé-sector, organisaties van het maatschappelijke middenveld, 
(internationale) NGO’s en de organisaties die helpen bij de ontwikkeling. 
 
De Volksrepubliek Laos is een etnisch gevarieerd land, met zo'n 49 officieel erkende 
etnische/inheemse groepen.  Hoewel er in elke provincie betrekkelijke kleine 
etnische/inheemse groepen zijn, zijn ze voornamelijk geconcentreerd in afgelegen en/of 
ontoegankelijke plattelandsgebieden die beperkte mogelijkheden voor economische 
ontwikkeling hebben.  Daarom heeft armoede de neiging meer geconcentreerd te zijn in 
kleinere etnische/inheemse gemeenschappen. 
  
Er bestaan verschillen tussen etnische groepen op het vlak van toegang tot en gebruik van 
onderwijsdiensten op het niveau van kleuterschool, basisschool, secundair onderwijs en 
tertiair onderwijs, en van het bereiken van geletterdheid.  Een gebrek aan 
onderwijsmaterialen in het Laotiaans en andere etnische talen betekent dat studenten wel 
tijd doorbrengen op school, maar weinig begrijpen van wat er onderwezen wordt. Dat 
leidt dan weer tot een hoog percentage zittenblijvers. 
 
Om tot een rechtvaardige ontwikkeling te komen is het essentieel de maatregelen te 
versterken en te verbeteren die bedoeld zijn om de aanzienlijke etnische verschillen die 
er bestaan, aan te pakken.  Alle mensen, ongeacht hun ras, huidskleur, geslacht, leeftijd, 
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afkomst of etnische oorsprong moeten de kans hebben gelijke rechten te laten gelden 
zoals gegarandeerd door de Grondwet en door internationale rechtsmiddelen.  De toegang 
van alle etnische groepen tot het onderwijs (met inbegrip van onderwijs in de 
moedertalen), de gezondheidszorg en de reproductieve gezondheidszorg en de 
arbeidsmarkt moet worden verbeterd.  Het is ook essentieel ervoor te zorgen dat ze 
volledig en op gelijke wijze kunnen deelnemen aan de besluitvormingsprocedures en de 
macht op alle niveaus. 
 
De Volksrepubliek Laos kampt met aanzienlijke economische ongelijkheden tussen 
godsdiensten, provincies, districten, dorpen, laaggelegen en hooggelegen streken en 
tussen de stad en het platteland.  Armoede komt over het algemeen meer voor in 
afgelegen, hooggelegen gebieden, vooral in de noordelijke provincies, waar de toegang tot 
sociale diensten en markten beperkt en de infrastructuur slecht uitgebouwd is. 
 
Er bestaan ook ongelijkheden tussen de stad en het platteland - op het vlak van 
toegang tot en gebruik van sociale infrastructuur en diensten: wegen en markten, 
gezondheidszorg en onderwijs, water en sanitair en elektriciteit.  Als die ongelijkheden 
niet onmiddellijk worden weggewerkt zullen plattelandsgemeenschappen en afgelegen 
provincies, districten en dorpen minder kansen hebben om bij te dragen tot of te genieten 
van de socio-economische groei. 
 
De inkomens op het platteland zijn lager dan in de stad, er is meer voedselonzekerheid 
en ondervoeding en minder toegang tot de belangrijkste sociale voorzieningen en 
diensten, waaronder onderwijs en gezondheidszorg.  Daarom kampt het platteland met een 
hoger sterftecijfer, wordt er minder naar school gegaan en zijn de kansen op economische 
vooruitgang er geringer.  Regionale ongelijkheden zijn bijzonder uitgesproken wanneer 
men de relatief arme noordelijke provincies vergelijkt met de relatief rijke laaggelegen 
gebieden langs de Mekongcorridor, en dan vooral de hoofdstad Vientiane. 
 
Een stijging van de ongelijkheid betekent dat de voordelen van de economische groei niet 
gelijkmatig over de bevolking verdeeld zijn.  Er valt een economische groei waar te 
nemen waarvan voornamelijk de rijken profiteren, hoewel sommige van de voordelen 
doorsijpelen naar de armen. 
 
Hoewel de rijken proportioneel meer baat hebben gehad van de economische vooruitgang 
dan de armen wijst de totale vermindering van de armoede met een jaarlijks percentage 
van 3,4% (van 41% in 1992/93 tot 34% naar 1997/98) er wel degelijk op dat de 
economische groei een dominante rol speelt in de algemene vermindering van de 
armoede. 
 
Op het platteland is de daling van de ongelijkheid veel kleiner dan in de stad; de 
economische groei op het platteland komt de armen dus meer ten goede dan in de stad. 
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2.6 Benaderingen / beoordeling / oriëntaties van de donoren tot de 
instrumenten voor ontwikkelingshulp 

 
Donoren hechten zeer veel belang aan de integratie van plaatselijke deskundigheid vanaf 
het begin van de projectcyclus.  De broodnodige capaciteitsopbouw gaat dus integraal 
deel uitmaken van alle ontwikkelingsprogramma’s.  Dit impliceert enerzijds een 
langere projectduur, maar leidt anderzijds tot een duurzamer ontwikkeling. 
 
Bilaterale donoren gaan steeds meer in op officiële projectvoorstellen, die vaak uitgaan 
van internationale organisaties.  Rechtstreekse bilaterale projecten worden minder 
belangrijk naarmate gemeenschappelijke financiering vanuit één fonds aan belang wint.  
Om de invloed van coöperatiemodaliteiten in toekomstige ontwikkelingsstrategieën te 
versterken moet de BIS dus mogelijk ook overschakelen op gemeenschappelijke 
financiering vanuit één fonds. 
 
UNDP organiseert, samen met ADB, elk kwartaal informele donorbijeenkomsten om de 
coördinatie van ODA aan Laos te stimuleren. De regering tracht ook het 
rondetafelproces zo optimaal mogelijk te integreren in nationale 
ontwikkelingsplanning en -beheer teneinde de invloed van 
ontwikkelingsinvesteringen te vergroten, te zorgen voor een platform voor bespreking 
met ODA-partners en de uitwisseling van informatie en dialoog over beleids- en 
ontwikkelingsstrategieën te verbeteren. 
 
Het Public Investment Programme (PIP) biedt een samenhangend kader waarbinnen 
hulpinstellingen hun inspanningen kunnen concentreren en coördineren.  Zoals blijkt uit 
onderstaande tabel 2.7 verschuift de structuur van het PIP duidelijk naar het 
vergroten van het belang van de socio-culturele en andere sectoren, ten nadele van 
de economische sectoren.  Het aandeel van die laatste is gedaald van ongeveer driekwart 
van het PIP naar meer dan de helft van het PIP.  Er heeft zich een aanzienlijke stijging 
van het relatieve belang van ontwikkelingsprojecten voor het platteland voorgedaan. 
 
De belangrijkste doelstellingen van het PIP luiden als volgt: 
 
 het economische beheer verbeteren om ervoor te zorgen dat de macro-economische 

sectorstrategieën worden vertaald in programma’s en projecten; 
 de efficiëntie van de investering vergroten door de gemiddelde projectkwaliteit te 

vergroten; 
 de hulpcoördinatie verbeteren en buitenlandse middelen kanaliseren naar 

prioriteitsgebieden; 
 de rol van de regering bij de onderhandelingen met buitenlandse donoren versterken; 
 helpen bij het beheer van de overheidsfinanciën, door engagementen en middelen 

tegen elkaar af te wegen en de projectcyclus versterken door een kader te scheppen 
waarbinnen de projectvoorbereiding, -uitvoering en -controle kunnen plaatsvinden. 

 
Zoals uit onderstaande tabel blijkt heeft het gros van de uitgaven door de financiële 
instellingen de vorm van goedkope leningen. 
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Uitbetaling van leningen en subsidies door financiële instellingen 2000/2001  
(in miljoen USD) 

 
Financiële 
instelling  

ODA-
leningen 

Overheidsfinanciering 
van leningprojecten 

ODA-
subsidies 

ODA-
uitbetaling 

ADB 36,52 6,14 7,08 43,6 
WB 31,67 4,64 0,91 32,58 
IMF 11,0 0 0 11,0 
OPEC 6,27 0,17 0 6,27 
NDF 3,22 0 0 3,22 
IFAD 2,42 0,49 0,02 2,44 
JBIC 2,35 0,33 0 2,35 
Total 93,45 11,77 8,01 101,46 

 
Bron: Foreign Aid Report 2000-2001, CPC 2002 

 
2.7 Begroting 
 
Voor het eerst (juli 2002) werd de nationale begroting in haar geheel in het Engels ter 
beschikking gesteld. 
 
Een overzicht van het overheidsuitgavenplan 1995/96 tot 2002/03 wordt in de volgende 
tabel gegeven: 
 

Sectoren 95/96 
huidig 

96/97 
huidig 

97/98 
huidig 

98/99 
huidig 

99/00 
huidig 

00/2001 
gepland

01 /02 
gepland 

02/03 
gepland

Economic 
sectors 

73 76 75 79 69 66 58 57 

Agriculture 
forestry 

11 13 22 13 12 23 19 18 

Industry 22 17 13 4 1 5 6 7 
Communicati
on 

40 46 40 62 56 38 33 32 

Social-
Cultural 

21 17 17 11 17 17 26 27 

Education 8 8 7 5 5 7 10 10 
Health 7 3 6 3 6 3 6 7 
Information 
and culture 

1 2 1 1 3 3 4 4 

Labour and 
social 
welfare 

5 4 3 1 4 4 6 6 

Office and 
housing 

3 4 2 6 8 13 6 5 

Rural devt. 
and other 

3 4 6 4 7 5 10 10 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 
 
 Bron: Foreign Aid report 2000-2001, CPC 
 
Het PIP is het instrument via hetwelk de Laotiaanse regering kapitaalinvesteringen in de 
openbare sector plant en toewijst als compensatie voor gebieden waar de markt gefaald 
heeft en om bij te dragen tot een omgeving die de groei van privé-investeringen mogelijk 
maakt.   
 
Het PIP maakt integraal deel uit van het proces voor de opstelling van de nationale 
begroting.  Het vertegenwoordigt het programma voor kapitaaluitgaven van de regering.  
Kapitaaluitgaven waren tijdens de laatste vier boekjaren goed voor ongeveer drie vijfde 
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van de totale uitgaven van de overheidsbegroting.  Gemiddeld ongeveer driekwart van 
de kapitaaluitgaven komt van ODA. 
 

Tabel: Begrotingsuitgaven 1994/95 tot 2000/2001 in USD 
 

Uitgaven 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/200
1 

Total 409 396 441 401 408 341 406 
Current 199 180 201 125 105 106 162 
Capital 210 216 240 276 303 235 245 
o.w. ODA 166 161 181 204 233 171 147 
o.w. govern 45 55 59 72 69 63 98 

 
 Bron: Foreign Aid Report 2000-20001, CPC 
 
ODA speelt een belangrijke rol daar hij ongeveer 45% van de totale overheidsuitgaven 
financiert.  ODA wordt bijna uitsluitend toegewezen aan kapitaalprojecten die ongeveer 
driekwart van het PIP financieren.  Het PIP maakt ongeveer 62% van de totale 
overheidsuitgaven uit. 
 

Tabel: Relatief begrotingsaandeel van PIP en ODA: 
 

 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/2001 
PIP/Total 
expenditure (%) 

51 55 54 69 74 69 60 

ODA/PIP (%) 79 75 75 74 77 73 60 
ODA/Expenditure 
(%) 

41 41 41 51 57 50 36 

Current expenditure 
/ PIP (%) 

95 83 84 45 35 45 66 

 
 Bron: Foreign Aid Report 2000-2001, CPC 
 
ODA heeft de vorm van subsidies of goedkope leningen.  Een probleem is dat door 
ODA gefinancierde PIP-projecten terugkerende financieringsbehoeften genereren in de 
vorm van lonen en salarissen, materialen en onderhoudskosten.  Vandaar dat, terwijl het 
aandeel van het PIP in de totale uitgaven is gestegen, de verhouding terugkerende 
uitgaven tot kapitaaluitgaven daalt.  Dit werd gedeeltelijk veroorzaakt door de scherpe 
devaluatie van de kip de laatste jaren.  In de toekomst moeten zowel donoren als de 
regering meer belang hechten aan de terugkerende gevolgen voor de uitgaven bij de 
selectie en beoordeling van ODA-projecten. 
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3 Analyse van de Belgische hulp 
 
3.1 Alle Belgische hulp 
 
De bilaterale samenwerking tussen België en Laos is onlangs van start gegaan.  In 1994 
nam België deel aan de rondetafelconferentie die werd georganiseerd door de UNDP in 
Laos en in 1995 werd de eerste Belgische technische bijstand verleend door middel van 
het WB-project “Health System Reform and Malaria Control” (HSRMC). 
In december 1996 bracht de Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking een kort 
bezoek aan Laos. 
 
In oktober 1997 opende België een kantoor voor ontwikkelingssamenwerking in 
Vientiane, dat werkte onder de verantwoordelijkheid van de Belgische ambassade  in 
Bangkok.  Eind 2000 werden een attaché voor ontwikkelingssamenwerking en een 
permanente vertegenwoordiger voor de BTC aangesteld. 
 
In april 1999 werd een gezamenlijke commissie gehouden in Vientiane, waar beide landen 
beslisten om : 
 
 het permanente project van ontmijning, sociale zekerheid en gezondheid verder uit te 

breiden; 
 de samenwerkingsactiviteiten te concentreren op de provincie Savannakhet. 

 
In het kader van het beleid van geografische concentratie besliste België in 2000 om Laos 
op te nemen in zijn lijst van 25 prioritaire partnerlanden. 
 
In januari 2002 kwam de Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking naar Laos 
voor een bilateraal bezoek. Hij woonde er de Belgische regionale conferentie over 
ontwikkelingssamenwerking in Vientiane bij. 
 
In onderstaande tabel is de evolutie van de totale hoeveelheid Belgische hulp de laatste 
jaren te zien. In 2001 bedroeg de Belgische hulp aan Laos 2.254.958 EUR. 
 

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000EURO

0 0 0 0 1.239 2.479 13.655

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

487.358 1.457.862 1.476.454 1.225.339 52.057 45.860 34.980

DGCI bilatéral indirect / DGIS bilateraal indirect 234.011 240.457 354.984 365.890 312.593 427.616 222.908

29.499 377.046 647.001 991.823 1.022.313 1.210.464 1.940.847

Frais admin. donneur / admin. donorkosten 0 0 20.079 202.033 127.169 119.732 42.568

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

 

Autres sources officielles / Andere off. Bronnen

Min. Finances

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

DGCI/DGIS multi "core"

DGCI/DGIS multi "earmarked"

DGCI bilatéral direct / DGIS bilateraal direct
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De totale Belgische ODA aan Laos evolueerde als volgt: 
 
EUR 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Total Evolution APD  750.868 2.075.365 2.498.518 2.785.085 1.514.132 1.803.672 2.241.303 
 
Bron : DGOS – De Belgische Ontwikkelingssamenwerking in cijfers 1997-2001 – Juli 2002 
 
Een 2de gezamenlijke commissie werd in mei 2002 gehouden in Brussel.  Bij die 
gelegenheid werd een algemene overeenkomst over rechtstreekse bilaterale samenwerking 
ondertekend en werd een indicatief samenwerkingsprogramma voor de periode 2002 – 
2006 overeengekomen door België en Laos, met een begroting van 15,2 miljoen EUR. 
 
3.2 Rechtstreekse bilaterale samenwerking 
 
Permanente bilaterale tussenkomsten 
 
Health System Reform and Malaria Control 
Doelstelling: een basisplan voor gezondheidszorg in de gemeente Vientiane en in de 
provincies Sekong en Savannakhet (15% van de totale bevolking) uitwerken en malaria 
onder controle krijgen in 8 provincies (60% van de totale bevolking).  Het project wordt 
gezamenlijk ondersteund door een lening van de WB en een Belgisch programma voor 
technische bijstand.  Het project ging van start in 1995 en werd verlengd tot juni 2003 
(totale Belgische begroting van 4,8  miljoen EUR).   
 
Versterking van de nationale strategieën van watervoorraden en sanitair 
Doelstelling: zowel systemen voor drinkwatervoorziening als sanitaire systemen plannen, 
beheren en uitvoeren door middel van de institutionele capaciteitsopbouw van 
personeelsleden van Nam Papa (instelling voor watervoorziening in de steden) en van 
Nam Saat (instelling voor watervoorziening op het platteland).  Het project werkt via een 
uitwisseling van ervaringen en opleiding, en omvat pilootprojecten in zowel de stad als op 
het platteland. 
De totale Belgische bijdrage is 3.098.669 EUR. 
Een projectovereenkomst werd in april 1999 ondertekend en werd verlengd tot april 2004.   
 
Ontmijning in de provincie Champassak 
Doelstelling: de capaciteit van het Lao National UXO Programme voor de oprichting, de 
coördinatie en het beheer van een provinciaal (Champassak province) Unexploded 
Ordnance Clearance Programme versterken.  Vier Belgische militaire 
ontmijningsdeskundigen geven ter plaatse technische bijstand en opleiding aan het Lao 
National Unexploded Ordnances Clearance Programme, UXO Lao, in de provincie 
Champassak. Daarnaast heeft België gezorgd voor uitrusting voor het programma en 
verstrekt het enige bijstand voor gezaghebbende kringen op het gebied van 
volksgezondheid.  De jaarlijkse Belgische bijdrage is ongeveer 400.000-500.000 EUR.  
Huidige situatie: verlengd tot 2003.   Tegen eind 2002 zal een evaluatiemissie worden 
ondernomen, waarvan de conclusies de ontmijningsactiviteiten verder zullen 
ondersteunen.  
 
Multisectoraal dorpsontwikkelingsprogramma in Savannakhet 
Doelstelling: de armoede bestrijden door middel van een verhoogde landbouwproductie 
en de verbetering van het welzijn van de bevolking in 30 (van de 1.500) dorpen in 3 
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districten in de provincie Savannakhet, evenals capaciteitsopbouw en institutionele 
versterking op provinciaal niveau.  
Twee van deze districten (Sepone, Nong) bevinden zich in het oosten van de provincie 
waar de meeste etnische minderheden wonen. Die behoren tot verscheidene 
bevolkingsgroepen en worden doorgaans Lao Theung genoemd. Het derde district 
(Thapangthong) ligt centraal-zuidelijk en heeft een bevolking die voornamelijk Lao Loum 
is. 
 
De totale Belgische bijdrage is 6.197.338 EUR. De projectovereenkomst werd in juli 2002 
ondertekend. 
 
Versterking van de sociale-zekerheidsinstelling 
Dit project streeft ernaar de pas opgerichte sociale-zekerheidsorganisaties voor de privé-
sector in en rond Vientiane financieel te versterken.  Het project is in voorbereiding.  Het 
toegewezen budget bedraagt 614.000 EUR. 
 
MIPs 
Sinds enkele jaren is een jaarlijks budget van ongeveer 40.000 – 50.000 EUR voorzien 
voor microprojecten. 
 
Fellowships en studiebeurzen 
Voor 2002 zijn slechts 2 studiebeurzen en 6 m/m fellowships in België gepland.  Een 
bedrag van 29.747 EUR is gereserveerd voor lokale en regionale studiebeurzen en 
fellowships. 
 
3.3 Onrechtstreekse bilaterale samenwerking 
 
Tussen 1998 en 2000 werd ongeveer 1 miljoen EUR uitgegeven aan onrechtstreekse 
samenwerking. 
 
Permanente tussenkomsten 
 
Via Belgische NGO’s 
 
In 2002 werken 8 Belgische NGO-coöperanten in Laos voor de volgende NGO’s: 
 Damiaanstichting, in samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid en het 

nationale tuberculoseprogramma: Tuberculosis Control Nation-wide 

 OXFAM Solidariteit: landbouw-, voedselzekerheids- en sociaal project in het district 
Sepone  

 Handicap International: kinesitherapie in het ziekenhuis van Mahosot, Vientiane en 
een ontmijningsproject in de provincie Savannakhet  

 APVC/PVVO: gezondheidszorg in de provincie Attapeu en landbouw in Luang 
Namtha 

 WAAW (FADO/VECO): duurzame landbouwprojecten met weinig inbreng van 
buitenaf, in samenwerking met en gesteund door plaatselijke organisaties. 

 APEFE: “Formation en infectiologie clinique des participants de l’Institut de la 
Francophonie pour la Médecine Tropicale de Vientiane” 
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Via CIUF : 
 
Sinds 1999 is er een voortdurende samenwerking tussen Coopération Universitaire au 
Développement (CUD) en de “Multi-Sector Rural development Cell” van de Nationale 
Universiteit van de Volksrepubliek Laos. 
 
3.4 Multilaterale samenwerking 
 
België draagt bij tot beheersfondsen, die werden opgericht door UNDP met het oog op de  
financiering van ontmijningsactiviteiten en -projecten op het gebied van de sociale 
zekerheid in Laos. 
Enkele Belgische afgestudeerden van universiteiten zijn ook gedetacheerd als 
toegevoegde deskundigen aan verscheidene organisaties in de Verenigde Naties, zoals 
WHO, FAO en UNFPA.  België draagt ook bij tot het PRSP-fonds van de Wereldbank. 
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4 Lessen die werden geleerd over hulp en de coördinatie van hulp 
 
4.1 Vanuit het standpunt van Laos 
 
De Volksrepubliek Laos hangt in grote mate af van ODA voor de financiering van 
overheidsinvesteringen en om de noodzakelijke technische inbreng te doen voor 
ontwikkelingsactiviteiten.  Op zeer korte termijn moet buitenlandse hulp doeltreffender 
gecoördineerd en beter beheerd worden.  Hulp van de donorgemeenschap op dit gebied 
wordt aangevoeld als een noodzakelijk en integraal onderdeel van de broodnodige 
capaciteitsopbouw van de makers van het ontwikkelingsbeleid in Laos. Op middellange 
tot lange termijn is het essentieel te zorgen voor duurzame economische groei, een 
omgeving te scheppen die ruimte geeft aan de privé-sector en financiële hervormingen 
door te voeren.  Van groot belang is ook dat de problemen met belastinginning worden 
aangepakt, teneinde de afhankelijkheid van hulp te verminderen, nationale controle over 
de begrotingsprocessen te herwinnen en ervoor te zorgen dat de ontwikkelingsactiviteiten 
in nationale handen zijn. 
 
Zelfs met de verdere belastinginspanningen zal de binnenlandse financiering slechts 
voldoende zijn om 30% van de totale kosten van het Ontwikkelingsplan van de regering te 
dekken.  70% moet dus uit buitenlandse bronnen komen.  Doeltreffende hervormingen en 
een betere mensenrechtensituatie kunnen de bereidheid van de donoren om de kloof te 
dichten, vergroten. 
 
In november 1994 vond de eerste rondetafelbijeenkomst tussen de regering van Laos en 
de donorgemeenschap plaats.  Sindsdien is het een permanent proces geworden, als een 
forum voor de uitwisseling van standpunten tussen de regering en de donoren. Dit 
rondetafelproces draagt in grote mate bij tot de verwachtingen van de donoren  
betreffende doorzichtigheid en de opbouw van wederzijds vertrouwen.  Tijdens de 
rondetafelbijeenkomst werd beslist dat, naast sectorale kwesties, ook enkele operationele 
kwesties, die door de donoren worden gezien als belangrijke “struikelstenen” voor een 
effectieve uitvoering van de programma’s, moeten worden besproken om systemische 
verbeteringen te verzekeren.  Doeltreffendheid van de hulp, doorzichtigheid, 
verantwoordelijkheid, absorptiecapaciteit, besluitvormings- en beoordelingsprocessen 
worden over het algemeen beschouwd als strategische/operationele kwesties die in de 
toekomst verder aandacht moeten krijgen. 
 
4.2 Vanuit het standpunt van de donor 
 
EU 
 
De projecten waren bijzonder geslaagd voor het verstrekken van fysieke en sociale 
infrastructuur in afgelegen gebieden, waardoor de toegang tot markten, onderwijs en 
gezondheidszorg werd verbeterd.  EU-hulp aan Laos heeft gezorgd voor een beter 
wederzijds begrip en voor samenwerking met nationale en plaatselijke autoriteiten.  Dit 
proces is zeer belangrijk om de capaciteit van plaatselijke tegenhangers op te bouwen, een 
gevoel van nationaal “eigendom” van projecten te creëren en de duurzaamheid van 
projectactiviteiten te vergemakkelijken.  Het gebruik en de aanvaarding van plaatselijke 
privé-contractanten had een belangrijke positieve invloed op EU-projecten.  Het heeft de 
bereidheid en de capaciteit van plaatselijke publieke agentschappen om samen te werken 
met de privé-sector vergroot.  Het is gebleken dat de tenuitvoerlegging van EU-projecten 
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door Europese NGO's een rendabele manier is om te mikken op hulp, vooral in de sociale 
sectoren.  
 
Er waren problemen omdat projectvoorstellen soms te veel doelstellingen bevatten, die te 
veel gebieden bestreken.  Dit heeft te maken met de afgelegenheid van gebieden en de 
geringe capaciteit van de overheidsinstellingen.  De centrale regering legt vaak grote 
infrastructuurwerken op, die buiten de bevoegdheid van het district vallen.  Het is zeer 
belangrijk duidelijke, goed gedefinieerde activiteiten te beschrijven die zeer cruciaal zijn 
voor de bestrijding van de armoede, en met duidelijk bepaalde financiële plafonds per 
tussenkomst. 
 
Er werd heel wat ervaring opgedaan met het verstrekken van fysieke en sociale 
infrastructuur.  Eén van de belangrijkste lessen die werden geleerd is dat een 
kleinschalige, goedkope infrastructuur vaak de meest duurzame is voor het platteland.  
Een kleine tot middelgrote infrastructuur heeft verscheidene voordelen, waaronder 
rendabiliteit, een eenvoudiger werking en onderhoud en een grotere relevantie voor 
armoedebestrijding in afgelegen gebieden in de bergen.  Daarom is het belangrijk 
grootschalige tussenkomsten te vermijden, en in elk geval moet het bestaan van geschikte 
afspraken rond werking en onderhoud een criterium zijn voordat om het even welke 
financieringsbeslissing wordt genomen. 
 
Omdat het de doelstelling van de EU was zoveel mogelijk begunstigden te bereiken had 
ze de neiging haar hulp dun en wijd te verspreiden. Daardoor was het moeilijk het EU-
programma behoorlijk te beheren en was de impact kleiner.  Toekomstige activiteiten 
zullen in verband worden gebracht met vooraf geïdentificeerde sleutelsectoren. 
 
De behoefte aan een langdurige technische bijstand op het veld om goede resultaten te 
behalen werd gevoeld.  Ter plaatse vertrouwen en capaciteit opbouwen vergt tijd.  Het is 
belangrijk de technische bijstand dicht bij tegenhangers en begunstigden te verlenen, zelfs 
op districtsniveau. 
 
Door donoren gefinancierde projecten moeten meer aandacht schenken aan het probleem 
van duurzaamheid.  Het versterken van de capaciteit van plaatselijke tegenhangers is zeer 
belangrijk, en moet worden gezien als een prioriteit bij de start van een projectperiode.  Er 
is een dringende behoefte om onmiddellijke steun te koppelen aan ontwikkeling op lange 
termijn om de structurele oorzaken van voedselonzekerheid aan te pakken. 
 
Andere donoren 
 
In Laos is er een algemeen gebrek aan goed opgeleid en ervaren personeel op alle niveaus 
van de samenleving, en in alle sectoren.  Bovendien, naarmate er inspanningen worden 
geleverd om een duurzame basis van menselijke hulpbronnen te ontwikkelen, neemt de 
vraag naar gekwalificeerd, bekwaam of voldoende opgeleid personeel, vooral managers, 
voortdurend toe als gevolg van de aanhoudende economische vooruitgang.  Er bestaat een 
dringende behoefte om duurzame verbeteringen te ontwikkelen in zowel het aantal 
opgeleide mensen als in de kwaliteit van de opleiding.  Voor de ontwikkeling van die 
hulpbronnen zullen de nationale ontwikkelingsinspanningen gericht moeten zijn op 
gezondheid, formeel en niet-formeel onderwijs, en beroepsonderwijs en opleiding van 
gespecialiseerd personeel.  Het versterken van de capaciteit inzake menselijke 
hulpbronnen in alle stadia van de ontwikkelingsactiviteiten zou de afhankelijkheid van 
technische bijstand uit het buitenland verminderen. 
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Ondanks een enorme hoeveelheid buitenlandse financiële en technische bijstand en grote 
investeringen in infrastructuur hebben vele gezinnen in Laos geen toegang tot de 
belangrijkste sociale diensten zoals onderwijs, gezondheid en reproductieve 
gezondheidszorg.  Armoedebestrijding en het creëren van inkomstengenererende 
activiteiten blijven daarom de algemene ontwikkelingsdoelstellingen.  De voordelen 
moeten rechtstreeks naar de armen gaan. 
 
Hoewel de regering zich engageert voor eerlijke groei wordt de Laotiaanse samenleving 
gekenmerkt door aanzienlijke sociale en economische ongelijkheden, die een groot 
gedeelte van de bevolking uitsluiten van deelname aan de socio-economische groei  en 
ontwikkeling.  Helaas neemt ongelijkheid samen met economische groei toe. 
 
4.3 Vanuit Belgisch standpunt  
 
De geschiedenis van de bilaterale samenwerking tussen België en Laos is nog te jong om 
veel relevante conclusies te trekken.  Men kan echter stellen dat een project opstarten in 
Laos gewoonlijk meer tijd vergt dan voorzien.  Tot nog toe moesten alle bilaterale 
projecten worden verlengd omdat de startfase te langzaam verliep.  Daarom moet bij het 
bepalen van de duur van nieuw geïdentificeerde projecten rekening worden gehouden met 
deze tijdsbeperkingen. 
 
Wat het toekomstige Belgische bilaterale samenwerkingsprogramma betreft moet de 
component capaciteitsopbouw voor elk samenwerkingsproject of -programma worden 
ingebouwd. 
 
Er moet speciale aandacht gaan naar het opbouwen van wederzijds begrip en vertrouwen. 
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5 Toekomstige Belgische samenwerkingsstrategie 
 
5.1 Het Belgisch wettelijk kader 
 
De Belgische ontwikkelingshulp wordt georganiseerd door de Directie-Generaal 
Ontwikkelingssamenwerking (DGOS), die werd opgericht binnen de Federale 
overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking.  Volgens de wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking is het DGOS verantwoordelijk voor de 
samenwerkingsprogramma’s  die worden opgesteld volgens de volgende beleidslijnen en 
kanalen: 
 
A) Beleidslijnen 
 
De doelstelling van de Belgische ontwikkelingssamenwerking is armoedebestrijding en 
duurzame ontwikkeling. De realisatie van dit doel werd beperkt tot  
 
vijf sectoren 

 Basisgezondheidszorg, met inbegrip van reproductieve gezondheidszorg; 
 Onderwijs en vorming; 
 Landbouw en voedselzekerheid; 
 Basisinfrastructuur; 
 Maatschappijopbouw. 

 
en tot drie sectoroverschrijdende thema's: 

 Gelijkheid van rechten en kansen voor mannen en vrouwen; 
 Milieu; 
 Sociale economie 

 
B) Kanalen 
 
De Belgische ontwikkelingssamenwerking functioneert via verschillende 
uitvoeringskanalen : 
 
B.1. Bilaterale intergouvernementele samenwerking; 25 partnerlanden werden 

geselecteerd; 

 Het opstellen van de intergouvernementele samenwerkingsprogramma’s is de 
verantwoordelijkheid van het partnerland en de Directie-Generaal 
Ontwikkelings-samenwerking (DGOS); 
 De behandeling van samenwerkingsaanvragen is de verantwoordelijkheid van 

het partnerland en de samenwerkingsattaché bij de Ambassade van het 
Koninkrijk België; 
 De uitvoering van de intergouvernementele samenwerking is de uitsluitende 

verantwoordelijkheid van de Belgische Technische Coöperatie (BTC), een 
naamloze vennootschap naar publiek recht, waarvan de federale Staat de enige 
wettelijke aandeelhouder is. 
 De BTC staat in voor de uitvoering in samenwerking met de verantwoordelijke 

entiteit van de partner.  
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B.2. Bilaterale samenwerking via niet-gouvernementele initiatieven. Zo'n zeven 
verschillende Belgische en plaatselijke niet-gouvernementele kanalen kunnen door 
de DGOS gesubsidieerd worden : 

 Zowat 123 Belgische niet-gouvernementele organisaties (NGO’s); 
 Niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) in sommige partnerlanden; 
 Twee verenigingen voor technische bijstand : 

 
(1) De Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische 

Bijstand (VVOB); 
(2) L'Association pour la Promotion de Education et de la Formation à 

l'Etranger (APEFE). 
 

 Twee interuniversitaire raden : 
 

(1) De 'Conseil Interuniversitaire de la Communauté française' (CIUF); 
(2) De Vlaamse interuniversitaire raad (VLIR); 

 
 Het Prins Leopold Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG); 
 Het Koninklijk Museum van Centraal-Afrika (KMMA); 
 De Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten. 

 
B.3. Multilaterale samenwerking:  

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

 
B.4. Samenwerking via het Belgisch Overlevingsfonds; zo'n 20 Afrikaanse partnerlanden 

werden geselecteerd. Voor de uitvoering zijn drie kanalen mogelijk :  

 Intergouvernementeel; 
 Niet-gouvernementeel 
 Multilateraal. 

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

mogelijk:  

 Intergouvernementeel; 
 Niet-gouvernementeel 
 Multilateraal. 

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

 
5.2 Basisprincipes 
 
Geografische concentratie 
 
De permanente projecten van de Laotiaans-Belgische samenwerking zijn voornamelijk 
geconcentreerd in arme gebieden van de provincie Savannakhet en in de gemeente 
Vientiane. Teneinde de impact van de relatief beperkte middelen van de Belgische 
bijdrage aan de projecten te vergroten zal een geografische concentratie worden 
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gerespecteerd voor zover dit de sectorale aanpak of de toepassing van de meest geschikte 
uitvoeringsmodaliteiten niet hindert. 
 
Het is zeer moeilijk de voordelen van de economische groei naar mensen buiten de enkele 
grote steden te brengen.  Minstens twee derde van de bevolking woont op het platteland. 
Ze doet voornamelijk aan overlevingslandbouw en heeft weinig kansen om deel te nemen 
aan de markteconomie.  
 
Daarom wordt voorgesteld dat een groot gedeelte van de BIS in het zuiden van het land 
wordt ingezet (Savannakhet – Champassak), vooral in de door armoede geteisterde 
districten en dorpen op het platteland.  Activiteiten waarbij een meer nationale impact 
wordt nagestreefd zullen ook worden uitgebouwd in en nabij de gemeente Vientiane. 
 
Sectorale concentratie 
 
De BIS zal voornamelijk gericht zijn op een beperkt aantal sectorale projecten of 
programma’s en ook bijdragen tot de strijd tegen de armoede door de omstandigheden en 
omgeving voor socio-economische activiteiten te verbeteren en tegelijkertijd de 
natuurlijke rijkdommen van de Volksrepubliek Laos te beschermen. 
 
In overeenstemming met de vroegere en nog aan de gang zijnde activiteiten van de BIS in 
Laos in de gezondheidssector en met de algemene behoefte aan onderwijs en opleiding 
wordt voorgesteld dat de Belgische strategie voor ontwikkelingssamenwerking in Laos 
geconcentreerd zal zijn op : 
 
voor sectorgerelateerde projecten of programma’s: 
 de gezondheidssector 

 de onderwijssector 

voor gebiedsgerelateerde projecten of programma’s op het platteland: 
 een multisectorale aanpak  

 
Uitvoeringsmodaliteiten 
 
De algemene doelstelling van armoedebestrijding zal worden weerspiegeld in het ontwerp 
van het programma en de projecten voor bijstand in de toekomst, en de gevolgen ervan 
voor armoedebestrijding zullen impliciet worden overwogen tijdens de hele projectcyclus 
(d.w.z. identificatie, formulering, uitvoering en evaluatie) van de projecten.  Er zal 
bijzondere aandacht gaan naar een duurzamer benadering van capaciteitsopbouw, gericht 
op het operationele personeel en op de kaderleden op de verschillende niveaus van de 
samenleving, teneinde de institutionele bevoegdheid te versterken. 
 
De activiteiten zullen rekening houden met het decentralisatiebeleid van de Laotiaanse 
regering, waarbij de provinciale en districtsautoriteiten bevoegdheden krijgen en de 
gewone mensen van bij het begin worden betrokken bij de voorbereiding van het project 
door middel van een participatiebenadering. 
Dit houdt in dat de projecten relatief lang lopen en ook dat er langdurig behoefte is aan 
technische bijstand. 
 
Alle activiteiten zullen worden ontworpen en uitgevoerd met behoud van de natuurlijke 
rijkdommen van Laos teneinde ecologische duurzaamheid te bereiken.   
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Er zal speciale aandacht gaan naar verhoudingen tussen vrouwen en mannen door de 
deelname van vrouwen aan de besluitvorming en de ontwikkelingsactiviteiten op alle 
niveaus te stimuleren. 
 
5.3 Sectorgerelateerde projecten of programma’s 
 
Gezondheid 
 
Voor de gezondheidssector zal het programma voor ontwikkelingssamenwerking tussen 
Laos en België verder bouwen op de verwezenlijkingen en ervaringen van de vroegere en 
nog lopende projecten, en op die manier bijdragen tot de verbetering van de 
gezondheidstoestand van de Laotiaanse bevolking in geselecteerde gedeelten van het land, 
door (1) de kwaliteit van de basisgezondheidszorg te verbeteren, in het bijzonder voor 
baby's, kinderen en vrouwen via een hervorming van het gezondheidssysteem voor 
prioritaire gezondheidsprogramma’s, (2) de versterking van het programma voor 
malariacontrole in het land, (3) het gezondheidsbewustzijn en het gezondheidsgedrag bij 
de bevolking te verbeteren en (4) te zorgen voor betere systemen voor watervoorziening 
en sanitair. 
 
De Belgische strategie in de gezondheidssector in Laos tijdens de komende jaren zal 
gericht zijn op de uitbouw van een basissysteem voor gezondheid en watertoevoer in 
overeenstemming met reeds gestarte projectactiviteiten op het gebied van de hervorming 
van het gezondheidssysteem. De pilootgezondheidszorgdiensten zullen geconcentreerd 
zijn in de gemeente Vientiane, waar de huidige verwezenlijkingen bemoedigend zijn en 
het verdere potentieel zeer goed is.  
In samenwerking met het Laotiaans-Belgisch project voor plattelandsontwikkeling kan 
deze provincie een tweede geografisch aandachtspunt zijn.  Gezondheidsmanagers van het 
Ministerie van Gezondheid en personeel van provinciaal niveau zullen bij het onderzoek 
voor de pilootactie worden betrokken teneinde op bewijzen gebaseerde besluitvorming 
over de uitbouw van het gezondheidssysteem te bevorderen en de herhaling van het aldus 
uitgebouwde gezondheidssysteem te lanceren.  De bevoegdheden van het medisch en 
paramedisch personeel dat zal worden belast met de leiding van de basisgezondheidszorg 
zullen worden verbeterd.  Daarom zal er meer nadruk worden gelegd op de opleiding van 
medisch en paramedisch personeel. 
Er wordt nadruk gelegd op de kwaliteit van de gezondheidszorg via de continue opleiding 
van personeel, de invoering van essentiële geneesmiddelen en verbeterde 
voorschrijfpraktijken. 
 
 Er zal speciale aandacht gaan naar HIV/AIDS-patiënten en hun familie. 

 de doelstelling van het lopende project voor watervoorziening en sanitair is de 
nationale strategieën versterken voor een betere planning, beheer en uitvoering van 
zowel het project drinkwatervoorziening als sanitair door middel van institutionele 
capaciteitsopbouw van personeelsleden van Nam Papa en Nam Saat. 

Om bij te dragen tot de uitvoering van de Laotiaanse strategieën inzake watervoorziening 
en sanitair zal België de uitvoering van systemen voor drinkwatervoorziening  
ondersteunen. 
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Onderwijs 
 
Gezien het “overaanbod” van steun door andere donoren aan het basis- en secundair 
onderwijs zal de BIS zich concentreren op (1) beroepsonderwijs en -opleiding en (2) op 
kortlopende, (voornamelijk) niet-formele opleidingen op een groot aantal gebieden.  
Bovendien zal een jaarlijks quotum van studiebeurzen en fellowships, in België en in de 
subregio, worden gegeven.  
 
De doelstelling van de component beroepsonderwijs en -opleiding is bijdragen tot 
duurzame armoedebestrijding en inkomstenstijging door de eerlijke toegang tot en de 
kwaliteit van beroepsonderwijs en -opleiding in Laos te verbeteren. 
 
Er zal worden nagedacht over innovatieve initiatieven om bij te dragen tot de 
capaciteitsopbouw en de ontwikkeling van menselijke hulpbronnen.  De nadruk zal 
worden gelegd op formele en niet-formele beroepsopleiding teneinde kwalificaties te 
ontwikkelen die aansluiten op de behoeften van de markteconomie. 
 
België zal bijdragen tot de capaciteiten van het Laotiaanse volk door hun deelname aan de 
universiteit, postuniversitaire studies en het hoger onderwijs, korte 
opleidingsprogramma’s, workshops en seminars in het land en de streek te 
vergemakkelijken en daardoor de regionale samenwerking te verbeteren en de 
institutionele capaciteiten in Laos te versterken. 
 
5.4 Gebiedsgerelateerde projecten of programma’s op het platteland: 
 
Om het risico op groeiende ongelijkheden tussen opkomende economische zones en 
achtergestelde plattelandsgebieden te vermijden zal België bijdragen tot de 
armoedebestrijding op het platteland met bijzondere aandacht voor de situatie van 
minder bevoorrechte gemeenschappen zoals afgelegen dorpen en etnische 
minderheden. 
 
Specifieke programma’s die gericht zijn op socio-economische ontwikkeling zullen 
worden opgezet in één of meerdere prioritaire sectoren van de Belgische rechtstreekse 
bilaterale samenwerking, met bijzondere aandacht voor het beheer en de exploitatie van 
de duurzame natuurlijke rijkdommen. 
 
De plattelandsontwikkeling moet een verschuiving weg van de overlevingseconomie in de 
meeste plattelandsgebieden bevorderen, wat leidt tot een betere toegang tot sociale 
diensten, producten, voedsel en het voorkomen van de ontvolking van het platteland. 
 
In overeenstemming met het nationale decentralisatiebeleid, waarbij een grotere 
verantwoordelijkheid wordt toegekend aan provinciale en districtsautoriteiten, zullen 
plattelandsprogramma’s worden geïntegreerd in de plaatselijke instellingen op 
verschillende niveaus teneinde eigendom en duurzaamheid te versterken. 
 
De projecten zullen ook baat hebben bij andere Laotiaans-Belgische 
samenwerkingsprojecten die worden uitgevoerd in dezelfde of naburige streken, teneinde 
tot een synergie te komen binnen het Laotiaans-Belgische samenwerkingsprogramma.  
Rekening houdend met vroegere en lopende door België gefinancierde 
samenwerkingsactiviteiten in de zuidelijke provincies Savannakhet en Champassak zullen 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s worden geconcentreerd in het zuidelijke gedeelte 
van Laos. 
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Sinds 1998 draagt België bij tot een nationaal ontmijningsprogramma dat in 1996 in het 
leven werd geroepen door de Laotiaanse regering en de internationale gemeenschap. Het 
programma streeft ernaar het aantal burgerslachtoffers van UXO's te verminderen en door 
UXO's vervuilde grond schoon te maken ten behoeve van landbouw en ontwikkeling. 
 
Het huidige project van technische bijstand door ontmijningsdeskundigen zal lopen tot 
halverwege  2003.  De resultaten van een evaluatiemissie in 2002 zullen de toekomst van 
het project bepalen. 
 
In het verleden heeft Laos onrechtstreeks geprofiteerd van de technische bijstand die 
België heeft verleend aan de Mekong River Commission.  Gezien het belang van het 
stroomgebied van de Mekong voor het economische en sociale welzijn van de Laotianen 
zal België de Volksrepubliek Laos ondersteunen bij de bevordering en coördinatie van het 
duurzame beheer, de ontwikkeling, het gebruik en de bescherming van het water 
van het stroomgebied van de Mekong en aanverwante hulpbronnen. Deze 
samenwerking zal worden gekanaliseerd via de Lao National Mekong Commission. 
 
5.5 Kostenraming 
 
Het jaarlijkse budget dat wordt toegekend voor de rechtstreekse bilaterale samenwerking 
met Laos is afhankelijk van: 
de vooruitgang die wordt geboekt bij de voorbereiding en uitvoering van de projecten 
het jaarlijkse budget dat wordt toegekend aan de hele rechtstreekse bilaterale 
samenwerking van België in de 25 partnerlanden 
Een indicatieve raming van minstens 15 miljoen EUR voor het vier jaar lopende 
indicatieve samenwerkingsprogramma 2002-2006 is voorzien. 
 
5.6 Verwachte impact van de Belgische samenwerking in Laos 
 
Daar de BIS de nadruk legt op het belang van opleiding en capaciteitsopbouw en het in 
elk project opneemt als transsectorale doelstelling, kan worden aangenomen dat het zal 
leiden tot duurzame resultaten.  Via onderwijs en de opleiding van plaatselijke mensen zal 
de eigendom geleidelijk verschuiven naar de plaatselijke gemeenschappen.  Dit strookt 
met het decentralisatiebeleid van de Laotiaanse regering, waarbij meer autonomie en 
verantwoordelijkheid worden gegeven aan het provinciale, districts- en dorpsniveau. 
 
Vanuit de Laotiaanse regering worden politieke en economische hervormingen langzaam 
doorgevoerd.  Daarom moeten donororganisaties rekening houden met het specifieke 
karakter van het eigen hervormingsproces in Laos en eerder gelijke tred houden met de 
gemeenschappen om ervoor te zorgen dat ze volledig meewerken.  Groot belang hechten 
aan de samenwerking van plaatselijke gemeenschappen stemt volledig overeen met de 
NPAS van de Laotiaanse regering, die in voorbereiding is. 
 
Gezien het beperkte budget kan de impact van de Belgische samenwerking aan Laos 
alleen doeltreffend zijn als de geografische en sectorale concentraties worden 
gerespecteerd.  Daarom zal de impact van de BIS in de eerste plaats alleen worden 
gevoeld door een relatief kleine groep Laotianen, door middel van : 
 
 betere gezondheidszorgvoorzieningen  
 beschikbaarheid van drinkwater 
 betere toekomstperspectieven voor de volgende generatie als gevolg van: 
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 betere opleidings- en onderwijsfaciliteiten, alternatieve activiteiten om inkomsten te 
genereren, betere toegankelijkheid tot markten, scholen, 
gezondheidszorgvoorzieningen, enz. 

 meer landbouwgrond dankzij het opruimen van UXO's en een beter beheer van het 
grondgebruik 

 uitvoering van een systeem van sociale zekerheid 
 
Op lange(re) termijn zal de hele bevolking van Laos mogelijk de impact van de BIS 
voelen, daar de structuren die de komende jaren door België in het leven worden 
geroepen, bedoeld zijn om in de andere provincies te worden gekopieerd. 
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6 Samenhang en complementariteit van de Belgische bilaterale 
samenwerking 

 
6.1 Ontwikkelingshulp aan Laos 
 
Bilaterale en multilaterale donoren in de Volksrepubliek Laos gaven in de periode 2000-
2001 in totaal 380 miljoen USD uit.  Bilaterale donoren gaven in totaal 224 miljoen USD 
uit, multilaterale donoren gaven 156 miljoen USD uit.  In reële termen (constante prijs) 
betekent dit een stijging van de uitgaven met 3,3% ten opzichte van het vorige boekjaar. 
 
Niettegenstaande het feit dat ongeveer een kwart van de ODA naar de vervoerssector gaat 
– één van de sectoren met de hoogste prioriteit in Laos – is er een belangrijke stijging 
geweest van het aandeel voor sociale ontwikkeling, van 12% in 1999/2000 naar 19% in 
2000/2001.   Dit lijkt ten koste te zijn gegaan van industriegerichte bilaterale ODA en 
weerspiegelt de voortdurende nadruk die de regering legt op sociale in plaats van de 
economische sectoren. 
 
Driekwart van de multilaterale uitgaven waren het gevolg van ADB en IDA/WB.  Het 
merendeel van de uitgaven dat door deze financiële instellingen is gedaan had de vorm 
van goedkope leningen. 
 

Tabel: Uitbetaling van leningen en subsidies door financiële instellingen 2000/2001 
(in miljoen USD) 

 
Financiële 
instelling  

ODA-
leningen 

Overheidsfinan-
ciering van 
leningprojecten 

ODA-
subsidies 

ODA-
uitbetaling 

ADB 36,52 6,14 7,08 43,6 
IDA/WB 31,67 4,64 0,91 32,58 
IMF 11,0 0 0 11,0 
OPEC 6,27 0,17 0 6,27 
NDF 3,22 0 0 3,22 
IFAD 2,42 0,49 0,02 2,44 
JBIC 2,35 0,33 0 2,35 
Total 93,45 11,77 8,01 101,46 

 
Bron: Foreign Aid Report 2000-2001, CPC, 2002 

 
De nadruk van ODA-uitbetalingen door UN-gerelateerde donoren anderzijds lag meer op 
de sociale sectoren. 
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Tabel: Uitbetalingen per sector door UN-gerelateerde donoren 2000/2001 
 in miljoen USD 

Sector UNDP FAO WHO UNDCP UNICE
F 

UNFPA UNESC
O 

Uitbetaling 

Social devt 4,94 0 0 2,54 0 0,38 0,05 7,92 
Agric., 
forestry,  
irrigation 

1,88 4,68 0 0 0 0 0 6,56 

Health 0,67 0 0,4 0 2,47 1,58 0 5,12 
Area, rural 
devt 

2,07 0 0 1,51 1,07 0 0,01 4,66 

Education 
/HRD 

0,53 1,28 0 0 1,33 0,27 0,03 3,44 

Devt. 
Admin. 

2,13 0,004 0 0 0 0,11 0,01 2,25 

Econ. Man. 2,08 0 0 0 0,08 0 0 2,16 
Energy 0,07 1,77 0 0 0 0 0 1,84 
Transport 1,68 0 0 0 0 0 0 1,68 
Nat. 
resources 

1,09 0 0 0 0 0 0 1,09 

Disaster 
preparedness 

0,11 0,20 0 0 0 0 0 0,31 

Communicati
on 

0 0,05 0 0 0 0 0 0,05 

Total 17,24 7,98 0,40 4,05 4,95 2,34 0,11 37,07 
 
Bron: Foreign Aid Report 2000 – 2001, CPC, 2002 

 
De meest geholpen sectoren in 2000/2001 zijn (bron: Foreign Aid Report 2000-2001, 
CPC, 2002): 
 vervoer (27,13% van alle hulp) 
 sociale ontwikkeling (18,85% van alle hulp) 
 ontwikkelingsadministratie (11,96% van alle hulp) 
 onderwijs / HRD (10,60% van alle hulp) 

 
Tabel: buitenlandse bijstand en distributie 

 
Jaar Totaal 

miljoen 
USD 

% 
leningen 

% 
subsidies 

% VN-
systeem

% 
bilateraal 

% multi- 
niet-VN 

% 
NGO's 

1997 363   7,30 37,47 55,10  
1998 243   6,46 45,56 47,78  
1999 405 26,10 0,09 2,42 51,33 20,12  
2000 245   2,00 56,27 36,45 5,15 
 
Bron: Foreign Aid Report 1999-2000, State Planning Committee 
(geen informatie beschikbaar voor de blanco stukken op de tabel) 

 
Tabel: Bilaterale en multilaterale overeenkomsten 

 
Miljoen EUR 
Bron 1997 1998 1999 2000 2001 
Bilateral aid 136 111 208 138 193 
Multilateral aid 227 132 91 94 200 
Total 363 243 299 232 393 

 
  Bron: Foreign Aid Report 2000-2001, CPC 
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6.2 Donoren in 2000 en daarna 
 
België is één van de kleinere bilaterale donoren. 
 
ODA-overeenkomsten die tijdens boekjaar 2000/2001 werden ondertekend bedroegen in 
totaal 393 miljoen USD, waarvan de bilaterale overeenkomsten 193 miljoen USD 
bedroegen en de multilaterale overeenkomsten 200 miljoen USD.  Dit betekent dat 
nieuwe overeenkomsten die in 2000-2001 werden ondertekend zijn teruggekeerd naar hun 
niveaus van 1997 (363 miljoen USD).  Uit de totale waarde van nieuwe overeenkomsten 
die tijdens boekjaar 2000/2001 werden ondertekend blijkt een uitgesproken stijging 
vergeleken bij het jaar tevoren, van 232 miljoen USD (bilateraal: 138 miljoen USD en 
multilateraal: 94 miljoen EUR) naar 393 miljoen USD.  52% bestond uit hulp in de vorm 
van subsidies en 48% uit zachte leningen.  Bilaterale overeenkomsten ondertekend met 
Japan (110,58 miljoen USD) maakten meer dan een derde van de waarde van alle nieuwe 
overeenkomsten uit.  Dit wordt gevolgd door Zweden (26,61 miljoen USD), Duitsland 
(17,99 miljoen USD), Australië (14,06 miljoen USD) en Frankrijk (11,89 miljoen USD).  
België neemt de 8ste plaats in (4,60 miljoen USD), 2,06% van de totale ODA. 
 
Het dient opgemerkt dat vele landen de omvang van ODA-overeenkomsten met de 
Volksrepubliek Laos tijdens dit jaar hebben opgetrokken.  Sommige landen (zoals Canada 
en Zwitserland) kanaliseren aanzienlijke bedragen van hulp doorheen multilaterale 
agentschappen evenals via internationale NGO’s.   
 
De belangrijke multilaterale donoren aan Laos zijn de internationale financiële 
instellingen (65%), de VN-organisaties (24%) en de EU (10%).  De waarde van de 
multilaterale overeenkomsten die in 2000/2001 werden ondertekend is sinds het vorig 
boekjaar meer dan verdubbeld. 
 
Bilaterale (met uitzondering van de NGO’s) en multilaterale donoren in Laos gaven in 
2000/2001 in totaal 380 miljoen USD uit; 58,95% daarvan was bilaterale hulp.   
De uitgaven van ODA per sector in 2000/2001 worden in onderstaande tabel uiteengezet, 
waar de sectoren zijn gerangschikt volgens hun respectieve aandeel. 
 

Tabel: totale ODA-uitgaven 2000/2001 per sector 1 
Sector Miljoen EUR % 
Transport 91,21 24,03 
Social devt 54,63 14,40 
Devt administration 35,48 9,35 
Area and rural devt 35,41 9,33 
Education/HRD 33,20 8,75 
Agriculture, forestry, irrigation 30,34 7,79 
Economic management 28,13 7,41 
Health 25,38 6,69 
Energy 22,00 5,80 
Natural resources 12,82 3,38 
Disaster preparedness 4,94 1,30 
Communications 3,20 0,84 
Humanitarian aid and relief 2,64 0,70 
Domestic trade 0,12 0,03 
Total 379,50 100 

 Bron: Foreign Aid Report 2000-2001, CPC.  2002 
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Internationale NGO’s zijn ook een belangrijke bron van ontwikkelingshulp aan Laos.  
Deze organisaties worden beheerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.  Uit 
onderstaande tabel blijkt dat NGO’s hun activiteiten voornamelijk concentreren op 
gezondheid (29%), onderwijs (27%) en gebieds- en plattelandsontwikkeling (14%). 
 

Tabel: NGO-uitgaven per sector, 2000/2001 
 

Sector Projecten USD % 
Health 41 4.269.311 28,66 
Education/HRD 36 2.611.978 26,66 
Area and rural 
devt 

25 2.179.917 13,76 

Natural resources 7 1.129.556 8,83 
Agriculture, 
forestry, irrigation 

14 565.514 7,24 

Social devt 22 1.716.915 7,02 
Humanitarian aid 
and relief 

4 317.567 3,37 

Disaster 
preparedness 

5 825.522 2,98 

Domestic trade 2 275.184 1,67 
Total 156 13.891.465 100 

 
 Bron: Foreign Aid Report 2000-2001, CPC.  2002 
 
6.3 Complementariteit van de Belgische samenwerking met Laos 
 
De doelstellingen van de Belgisch-Laotiaanse samenwerking stroken met de 
basisprincipes van de BIS, namelijk streven naar duurzame menselijke ontwikkeling door 
de strijd tegen armoede, op basis van het principe van “partnerschap” en rekening 
houdend met de criteria die relevant zijn voor ontwikkeling.   
 
De Belgische sectorale concentratie voor zijn toekomstige bilaterale programma past goed 
in de prioritaire sectoren van Laos, zijnde gezondheid, plattelandsontwikkeling en 
onderwijs.  Ontwikkeling van menselijke hulpbronnen en capaciteitsopbouw zijn de 
belangrijkste doelstellingen voor beide landen.   
 
Hoewel vele bilaterale en multilaterale donoren in dezelfde sectoren en vaak in dezelfde 
geografische gebieden werken, is er een gebrek aan coördinatie tussen de verschillende 
donoren en hun activiteiten.  Op dit ogenblik berokkent deze factor de individuele 
ontwikkelingsprogramma’s geen schade, daar de behoeften in Laos groot zijn en er geen 
enkele sector is die zonder buitenlandse hulp kan overleven.  Dit verklaart ook waarom 
donoren bij zo veel verschillende ontwikkelingsprogramma’s betrokken zijn. 
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Sectorgerelateerde projecten of programma’s: 
 
Gezondheid 
Gezien de vroegere en huidige ervaring van Belgische hulp op het gebied van 
volksgezondheid – via zijn HSRMC-project sinds 1995 – zal het toekomstige Belgische 
bilaterale programma zich blijven concentreren op gezondheidskwesties.  Het huidige 
HSRMC-project, dat gezamenlijk wordt ondersteund door de WB, zal worden verlengd, 
waarbij meer nadruk zal worden gelegd op de opleiding van verpleegkundigen en medisch 
personeel, en op de verdere ontwikkeling van diensten voor basisgezondheidszorg. 
 
Naast het bilaterale programma van België in Laos heeft de Damiaanstichting, een 
Belgische NGO, een Belgisch medisch deskundige aangesteld om het nationale 
programma voor tuberculosecontrole te adviseren. 
 
De gezondheidssector staat ook hoog op de prioriteitenlijst van Lux Development en ook 
op die van de ontwikkelingssamenwerking in Frankrijk. 
Het programma van dat land omvat de ontwikkeling van menselijke hulpbronnen en het 
onderhoud van ziekenhuisuitrusting.  Een prioritaire sector voor de Zweedse en 
Amerikaanse ontwikkelingssamenwerking is het nationale programma inzake drugsbeleid.  
Nauwer verwant met het Belgische gezondheidsprogramma in Laos is het programma 
voor gezondheid en plattelandsontwikkeling van Australian Aid, dat gericht is op de 
provincies Phongsali en Houaphan en een project voor malariacontrole in de provincie 
Attapeu.  De gezondheidssector van Australian Aid wordt voornamelijk uitgevoerd via 
Australische NGO's.  De EU sponsort ook een programma voor malariacontrole in Laos. 
 
De meeste hulp in de gezondheidssector voor ziekenhuisuitrusting en voor opleiding komt 
uit Japan, veruit de belangrijkste bilaterale donor van Laos. 
 
Onderwijs 
Verscheidene donoren, zoals de EU, de ADB, Frankrijk, Zweden, Duitsland en Australië 
hebben basisonderwijs op hun prioriteitenlijst in de Volksrepubliek Laos staan.  Het 
Belgische programma voor bilaterale samenwerking kan deze programma’s van andere 
donoren aanvullen door zich te concentreren op de ontwikkeling van het 
beroepsonderwijs.  Er kan hulp worden verleend aan de school voor beroepsonderwijs in 
de provincie Champassak (in het zuiden van Laos).  Andere mogelijkheden voor 
technisch onderwijs moeten verder worden uitgebouwd door middel van een 
“opleidingsfaciliteit”.  Programma’s voor beroepsonderwijs en de "opleidingsfaciliteit" 
moeten worden samengevoegd tot één enkel, flexibel instrument, dat gericht is op het 
geven van opleidingen op een groot aantal gebieden, teneinde tewerkstellingskansen te 
creëren in overeenstemming met de evoluerende socio-economische situatie.  
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Gebiedsgerelateerde projecten of programma’s op het platteland 
 
Ontmijning  
Afhankelijk van de resultaten van een evaluatie na een vijf jaar durende technische 
ondersteuning aan UXO-Lao in Champassak zal België doorgaan met – of zich 
terugtrekken uit – opleiding in ontmijning.  De Belgische NGO Handicap International is 
ook betrokken bij de ontmijning in de provincie Savannakhet.  De verwijdering van 
UXO's blijft een prioriteit voor vele andere organisaties, die allemaal op verschillende 
gebieden werken. 
 
Plattelandsontwikkeling 
Vele internationale donoren, vooral de EU en verscheidene EU-lidstaten, zijn betrokken 
bij de ondersteuning van de plattelandsontwikkeling op een milieuvriendelijke wijze.  
 
Grootschalige infrastructuurwerken en de aanleg of herstelling van hoofdwegen worden 
voornamelijk betaald met leningen van ontwikkelingsbanken.  Kleinschalige werken voor 
toegangswegen tot dorpen zullen normaal gezien ook worden opgenomen in de Belgische 
bilaterale samenwerking.  
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Gehaald uit websites: 
 
http://users.skynet.be/cadtm/pages/english/fictioushipc.htm 
“Fictitious Debt Reduction for the Highly Indebted Poor Countries”, Eric Toussaint 
 
http:// www.icsea.or.id/sea-span/0798/EG0816LL.htm 
“Politics Part of SE Asian Deforestation Problem”, Louis Lebel, Southeast Asian Science 
policy Advisory Network, 1998 

http://users.skynet.be/cadtm/pages/english/fictioushipc.htm
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