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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 
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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 
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 
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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. 
 
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 

                                                 
1  34 indien de strategienota over de multilaterale organisaties wordt meegeteld  
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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 
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. Mali, een algemeen overzicht 
 
1.1. Algemeen 
 
Mali is een West-Afrikaans land zonder kust. De Republiek telde in 1998 9.810.912 
inwoners (cijfers van de jongste algemene volkstelling). Het aantal inwoners werd in 
2000 al op 11,2 miljoen geschat, voor een oppervlakte van 1.240.190 km2. In de 
hoofdstad Bamako wonen ongeveer 1 miljoen mensen. De jaarlijkse bevolkingsaangroei 
ligt tussen de 2,5 en de 2,8%. 
 
De Malinese samenleving telt tal van etnieën, waarvan de voornaamste de Bambara, de 
Malinké, de Toeareg (in het Sahara-gebied), de Dogon, de Peul en de Soninké. 90% van 
de inwoners zijn moslims, 8% animisten en 2% christenen.  
 
Door het land stromen de twee belangrijkste rivieren van West-Afrika : de Senegal en de 
Niger. Het grondgebied heeft relatief weinig reliëf (plateaus en alluviale vlakten) en strekt 
zich uit over drie klimaatzones. Het noorden is woestijnachtig. Het behoort tot de 
zuidelijke Sahara die centraal uitloopt in de Sahel, een tropisch steppegebied met een lang 
droog seizoen. In die streken overheersen de nomadische teelt van runderen en schapen, 
die sterk te lijden had onder de ernstige droogte van de voorbije twee decennia. Het 
zuiden, dat dichter bevolkt is heeft een vochtiger savanneklimaat met dun begroeide 
wouden. De voornaamste teelten zijn er gierst, katoen, maniok en rijst. Die laatste cultuur 
is er mogelijk gemaakt dankzij irrigatiewerken. 
 
Het land beschikt over aanzienlijke voorraden aan grond- en delfstoffen (voornamelijk 
goud maar ook diamant, bauxiet en mangaan), warvan de exploitatie door Amerikaanse of 
Zuid-Afrikaanse ondernemingen gebeurt. Daarnaast heeft het land een niet te 
verwaarlozen toeristisch potentieel, aangezien enkele van de mooiste archeologische, 
historische en geografische sites van West-Afrika er te bewonderen zijn. 
 
1.2. Historisch overzicht 
 
Mali heeft een rijke geschiedenis van prekoloniale beschavingen, die elkaar vanaf de 8e 
eeuw opgevolgd hebben, en die verscheidene volkeren van het huidige Mali verenigden 
onder één zelfde politieke en sociale organisatie. Zo was Mali de wieg van de grote 
Soedanese imperia van Ghana, Mali en Songhaï die zich, op het toppunt van hun macht, 
van de Atlantische Oceaan uitstrekten tot de grenzen van Soedan, Marokko en Nigeria. 
De Marokkaanse invasie van 1591 maakte een einde aan het Songhaï-rijk, waarna 
achtereenvolgens de Bamanan-koninkrijken (Ségou en Kaarta) en de moslimtheocratieën 
(Macina, Empire Toucouleur) aan de macht kwamen. 
 
Deze laatste boden hardnekkig weerstand tegen de Franse koloniale macht, die zich 
uiteindelijk vanaf 1850 in het land vestigde. Mali, eerst Haut Sénégal Niger en later 
Frans-Soedan geheten, bleef een Franse kolonie tot 1957, het jaar waarin de semi-
onafhankelijkheid werd afgeroepen. In 1959 ontstaat de Grande Fédération du Mali, 
samen met Senegal, maar ze wordt een jaar later al weer ontbonden. 
 
Op 22 september 1960, na het uiteenvallen van de Federatie van Mali en Senegal, wordt 
de onafhankelijkheid van de Republiek Mali afgekondigd. De partij die aan de macht 
komt, de US-RDA, opteert, onder leiding van Modibo Keita, de eerste president, voor een 
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socialistisch ontwikkelingsmodel en versterkt de relaties met het communistische blok. 
Mali trekt zich in 19622 terug uit de muntzone van de frank en gaat zich op zichzelf 
terugplooien. Vanaf 1966 gaat het regime nog verder radicaliseren. Het wordt tijdens de 
staatsgreep van november 1968 omver gegooid. Mali wordt daarop een militaire 
dictatuur, onder leiding van Moussa Traore. In 1979 installeert de luitenant, ondertussen 
wel generaal geworden, onder de dekmantel van presidents- en parlementsverkiezingen, 
een éénpartijregime (de UDPM). Dat staat bekend als de Tweede Republiek van Mali. 
 
Het economische bankroet, de opstand van de Toeareg in het noorden en de opkomst van 
een democratische beweging gaven de aanzet tot de val van het autocratische regime, aan 
het begin van de jaren 1990. Op 26 maart 1991, na maanden van bloedig onderdrukte 
manifestaties, wordt het regime van Moussa Traore omver geworpen door militairen, 
onder leiding van Amadou Toumani Touré (ATT). Onder het presidentschap van Touré, 
bereidt een overgangscomité de derde Republiek voor, die met de algemene verkiezingen 
van 1992 een feit wordt. 
 
President wordt Alpha Oumar Konaré die aan het hoofd staat van de « Alliance pour la 
démocratie au Mali » (ADEMA), een groepering van partijen die vroeger in de 
clandestiniteit opereerden. Tijdens zijn eerste ambtstermijn krijgt hij af te rekenen met 
een belabberde economische situatie, nog verergerd door de devaluatie van de CFA-munt 
in 1994, een steeds sterkere oppositie en het conflict in het noorden dat stilaan het 
karakter aanneemt van een burgeroorlog. In november 1994 komt, na de ondertekening 
van een vredesakkoord, een einde aan de escalatie van geweld. 
 
In een oververhitte politieke sfeer wordt in 1997 de tweede ronde georganiseerd van de 
parlements- en presidentsverkiezingen. Ze worden zwaar geboycot door de oppositie en 
zijn gekenmerkt door een algemene chaos die uiteindelijk leidt tot het nietig verklaren van 
de eerste ronde van de parlementsverkiezingen in april. Precies door de boycot van de 
oppositie worden de presidents- en parlementsverkiezingen van augustus makkelijk 
gewonnen, respectievelijk door president Konaré en de Adéma, zij het met een bijzondere 
lage opkomst. Vanwege de organisatorische problemen en de klachten van de oppositie, 
die zich ondertussen verenigd heeft in COPPO, het ‘Collectif des partis politiques de 
l’opposition’, worden de verkiezingen in stedelijk gebied pas in 1998 georganiseerd. De 
gemeenteverkiezingen op het platteland worden zelfs uitgesteld tot mei/juni 1999. 
Opnieuw komt Adéma als winnaar uit de bus, met 59% van de stemmen in de eerste en 
61,5% in de tweede ronde. 
 
De verkiezingen van eind april - begin mei 2002 brengen ‘ATT’ opnieuw aan de macht. 
Hij haalt in de tweede ronde 65% van de geldig uitgebrachte stemmen, tegenover 35% 
voor de kandidaat van Adéma, Soumaïla Cissé, maar de opkomst lag niet hoger dan 30%3. 

                                                 
2 In 1967 treedt Mali opnieuw toe tot de CFA-zone. 
3 De eerste ronde van de presidentsverkiezingen werd gekenmerkt door een fel betwiste strijd tussen ATT 
(28,7 % van de stemmen), Soumaïla Cissé (21,31%) en Ibrahim B. Keïta (‘IBK’) van de RPM (21,03%). 
De opkomst lag op 38%. 

Note stratégique pays / Landenstrategienota  Blz 2 



1.3. Politieke context en perspectieven 
 
Op regionaal/internationaal vlak 
 
Mali maakt deel uit van de CFA-zone. Die gemeenschappelijke munt wordt beheerd door 
de BCEAO in Dakar, de UEMOA, de CEDEAO, de OIC en de CEN-SAD. Tot eind 2001 
was president Konaré ook voorzitter van de CEDEAO en de UEMOA. Van deze dubbele 
functie heeft hij gebruik gemaakt om een economisch en politiek regionaal 
integratiebeleid voor West-Afrika te voeren.4  
 
Het land is daarnaast ook lid van het CILSS en de OIC. Op 6 februari 1998 ondertekende 
Mali het oprichtingsverdrag van de Gemeenschap van Sahel- en Saharalanden (CEN-
SAD) die de nieuwe Afrikaanse politiek van kolonel Kadhafi in de regio van de Sahel 
gestalte geeft. Het secretariaat van de organisatie bevindt zich in Bamako. 
 
De verhoudingen met de omringende landen waren vaak moeilijk, in het bijzonder met 
Burkina Faso, waar een grensconflict tot twee keer toe in schermutselingen uitmondde. In 
het begin van de jaren ‘60 waren er ook botsingen met Senegal.  Sinds het voorbije 
decennium zijn de relaties echter genormaliseerd. 
 
Mali heeft overigens opnieuw hechte banden aangeknoopt met de landen van het westen, 
en dan vooral Frankrijk en de Verenigde Staten, die het land zien als een model van 
Afrikaanse democratie. 
Op het nationale vlak 
 
Politieke instellingen 
 
In januari 1992 heeft Mali een nieuwe grondwet aangenomen, waarbij een onafhankelijke 
soevereine, ondeelbare Republiek wordt opgericht, een sociale lekenstaat bestaande uit 8 
instellingen : 

 de President van de Republiek, 

 de regering, onder leiding van een eerste minister, 

 De ‘Assemblée nationale’, het éénkamerparlement bestaande uit 147 
volksvertegenwoordigers die via de algemene en rechtstreekse verkiezingen voor een 
periode van vijf jaar worden gemandateerd, 

 het Opperste gerechtshof, 

 het Grondwettelijk hof, het orgaan dat de werking van de instellingen en de 
activiteiten van de overheid regelt, 

 Het Hooggerechtshof, een gerechtelijke instantie die in het leven is geroepen om te 
oordelen over de president van de Republiek en de ministers die beschuldigd zijn 
hoogverraad of een andere inbreuk of misdrijf, tijdens de uitoefening van hun functie, 

                                                 
4 Hij heeft onder andere belangrijke initiatieven genomen op het stuk van conflictpreventie (strijd tegen de 
verspreiding van lichte wapens) 
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 De ‘Haut Conseil des collectivités territoriales’ (Hoge Raad voor de overheden van 
het land), die tot doel heeft onderzoek te voeren en advies uit te brengen omtrent ieder 
beleid inzake regionale en lokale ontwikkeling. 

 De ‘Conseil économique, social et culturel’ (Economische, sociale en culturele Raad), 
een adviesorgaan.. 

 
Sinds 1999 loopt een project tot herziening van de Grondwet5 dat had moeten uitmonden 
in een nationale volksraadpleging op 23 december 2001. Deze werd echter op de valreep 
door de President uitgesteld, omwille van de ongerustheid van velen en het gebrek aan 
eensgezindheid binnen de politieke klasse die heel wat weerklank vonden in de 
massamedia. 
 
Het politieke leven 
 
Na de gebeurtenissen van 1991 (48 partijen), heeft de politieke wereld met een 
onthutsende snelheid weer nieuwe partijen zien ontstaan (momenteel meer dan 80). 
Anderzijds wordt aangenomen dat het politieke leven overheerst wordt door niet meer dan 
een twintigtal partijen. Zij zijn het die een rol spelen in de opinievorming en echt 
meedingen naar de gunst van de kiezer. Van die 80 hebben voor het ogenblik slechts 8 
partijen zitting in het parlement. Amper vijf partijen staan voor een politieke tendens, die 
naam waardig. 
 
De presidents- en parlementsverkiezingen van 2002 dreigen het politieke landschap 
aardig door elkaar te schudden. Om te beginnen door de verkiezing van Amadou Toumani 
Touré tot president, zonder dat die daarvoor een beroep moest doen op een van de 
gevestigde partijen. Vervolgens ook omwille van de onenigheid binnen Adéma, de partij 
die sinds 1992 aan de macht is, onenigheid die een gevolg is van de strijd om het 
lijsttrekkerschap bij de presidentsverkiezingen. En tot slot ook door de snelle opgang van 
de RPM, de partij van voormalig eerste minister Ibrahim Keïta. 
 
De (overige) partijen van de oppositie zijn vrij zwak en versnipperd. We vermelden 
vooral de MPR van Chogel Maïga, ‘Parena’ van Tiébilé Dramé, het CNID van Mountaga 
Tall en het CRD, de enige nog bestaande groepering van partijen (na het uiteenvallen van 
de het COPPO in 2000), die nog een rol zou kunnen spelen in de nasleep van de 
verkiezingen, onder meer door de mogelijke allianties met andere blokken en kandidaten. 

                                                 
5 Onder meer om het begrip ‘proportionele vertegenwoordiging’ in het kiesstelsel in te voeren. 
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1.4. De sociale en menselijke context en perspectieven 
 
Indicator  

Eenheid 
1990 

 
 

1995 
 

1998 
1999* 

 

Perspec-
tieven 

** 
Levensverwachting bij de geboorte Jaren 45,0 44,0 51,2 60 
Kindersterfte tussen 0 en 1 jaar Per 1000 levend 

geboreren 
kinderen 

135,6 121,3 119,6 100 

Kindersterfte < 5 jaar  … 238,0 223,0 200 
Mortaliteit in het kraambed Per 100.000 

levend 
geborenen 

… 577,0 580,0 450 

Geboorten zonder bijstand van 
competent medisch personeel 

% van het totaal … 46 24 65 

Vruchtbaarheidscijfer Per vrouw … 6,7 6,4 5,8 
Toegang tot daartoe ingerichte 
waterputten 

% 55,0  65,0  

Netto inschrijvingen in het lager 
onderwijs 

% van de 
betreffende 

leeftijdsgroep 

21,3 31,3 50,0 75,0 

Percentage van de cohort dat het 
vijfde jaar bereikt 

% 72,0 84,0  97,0 

Alfabetiseringsgraad bij jongeren % van de 15-24-
jarigen 

45,3 56,1 64,5  

Alfabetiseringsgraad bij volwassenen % van de + 25-
jarigen 

25,6 33,2 39,8 50,0 

Menselijke ontwikkelingsindex HDI 0,310 0,344 0,378  
Menselijke armoede-index IPH-1   47,8  

 
 Bron : (1) UNDP-verslag over duurzame menselijke ontwikkeling in Mali (2) Wereldrapport over menselijke ontwikkeling 

2001 (3) Wereldbank : World development indicators database (4) CSLP (perspectieven) 
 
 

                                                

* : de meest recente gegevens 
 ** : 2006 voor de indicatoren inzake gezondheid, 2010 voor die omtrent onderwijs 

 
Mali is een PMA, een van de minst ontwikkelde landen. Volgens het wereldrapport van 
het UNDP over menselijk ontwikkeling 2001, staat het op een 153e plaats op 162 landen, 
met een HDI gelijk aan 0,378. In de regio West-Afrika, laat het enkel Tsjaad, Burkina 
Faso, Niger en het onvermijdelijke Sierra Leone achter zich. Sinds de jaren is de index 
echter voortdurend blijven stijgen. In 1975 lag hij nog op 0,251, om via 0,291 in 1985 op 
te klimmen tot 0,344 in 1995. 
 
Met een armoedegrens van ongeveer 100.000 FCFA per persoon en per jaar (omgerekend 
0,4 dollar per dag), trof de financiële armoede in 1999 64% van de bevolking (en zelfs 
71% op het platteland, tegenover 31% in stedelijk gebied) ; 72,8 % van de bevolking leeft 
onder de armoedegrens van 1 dollar per dag (periode 1983-1999). De diepte6 van de 
armoede bedraagt 44%, hetgeen aanduidt dat een groot gedeelte van de armen ruim onder 
de armoedegrens zit. 
 
De meeste sociale basisindicatoren voor Mali zijn beduidend minder goed dan in de rest 
van Afrika beneden de Sahara. De onderstaande tabel toont de evolutie over de tien 
voorbije jaren. 
 

 
6 De diepte van de armoede is het inkomensverschil ten opzichte van de armoedegrens, uitgedrukt in 
percenten van die armoedegrens. Het cijfer is een uitdrukking van de middelenoverdracht die zou nodig zijn 
om het inkomen van ieder individu op te trekken tot het niveau van de armoedegrens. 

Note stratégique pays / Landenstrategienota  Blz 5 



Met het tienjarenprogramma rond ontwikkeling (‘Programme décennal de développement 
sanitaire et social’ of PDDSS), wil de regering meer mensen toegang bieden tot 
gezondheidszorgen en tegelijk de kwaliteit ervan optrekken, teneinde de ziekte- en 
sterftecijfers te verbeteren (zie verder). 
 
Ook op het vlak van het onderwijs bestaat sinds 2001 zo’n tienjarenprogramma , het 
« Programme Décennal de Développement de l’Education » (PRODEC), dat een 
antwoord wil bieden op het falen van het onderwijssysteem. De nadruk ligt op het 
basisonderwijs (zie verder). 
 
Regionale verschillen 
 
De gegevens over de regionale verschillen inzake armoede en menselijke ontwikkeling 
wijken nogal af, afhankelijk van de bron, de periode waarop ze van toepassing zijn en de 
gehanteerde concepten en definities. Het Waarnemingscentrum voor duurzame menselijke 
ontwikkeling (Observatoire du développement humain durable) berekende een menselijke 
ontwikkelingsindex per administratief gewest. Het resultaat van die cijfers voor 1999 is 
weergegeven in de onderstaande tabel die ook een vergelijking biedt met de gegevens 
inzake financiële armoede per gewest (gegevens van het gezinsonderzoek uit 1994), de 
gegevens van de derde algemene bevolkingstelling van 1998 en die van het eerste 
EMEP7-onderzoek (bron : CSLP). 
 
Uit de analyse blijkt dat : 

 voor alle indicatoren een groot verschil bestaat tussen Bamako en de rest van het land. 
De armoede wat betreft « menselijke ontwikkeling / levensomstandigheden » is groter 
in het noorden (Tombouctou, Mopti en/of Gao/Kidal) 

Buiten Bamako en Gao/Kidal, leeft de helft en meer van de bevolking onder de 
armoedegrens. Wat de financiële armoede betreft zijn de meest bevolkte streken, rond 
Sikasso, Koulikoro en Ségou, het ergste getroffen. 
 
Gewest IDH-1 gezinsonderzoek CSLP 
  Financiële 

armoede 
Diepte Armoede 

inzake 
levensomsta
ndigheden 

Diepte 

Kayes 0,34 45,1 18,9 62,4 43,9 
Koulikoro 0,32 74,0 39,8 59,5 42,0 
Sikasso 0,31 84,6 42,2 65,8 37,2 
Ségou 0,29 85,0 41,7 68,2 45,2 
Mopti 0,26 71,5 30,6 76,2 53,1 
Tombouctou 0,26 28,0 18,2 76,8 47,4 
Gao/Kidal 0,32 20,0 4,0 78,7/92,8 36,7/32,7 
District Bamako 0,57 24,2 6,4 28,6 14,8 

 
Bron : ODHD : Rapport national sur le développement humain durable - CSLP definitief, voorlopige versie 1e en 2e versies 

                                                 
7 EMEP= Enquête malienne d’évaluation de la pauvreté (Malinees onderzoek ter beoordeling van de 
armoede), dat loopt sinds januari 2001, maar waarvan de resultaten nog niet beschikbaar zijn. 
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1.5. De economische en financiële context en perspectieven 
 
Mali kent hoofdzakelijk een landbouweconomie. Ruim 80% van de bevolking werkt in de 
landbouw, die goed is voor meer dan 40% van het BBP. Afgezien van rijst en katoen 
betreft het grotendeels teelten zonder kunstmatige irrigatie en gericht op zelfvoorziening 
waardoor ze uiteraard sterk afhankelijk zijn van de grillen van het klimaat. 
 
Door het grote aandeel van de landbouw is de algemene structuur van het reële BBP 
relatief stabiel : 45% voor de primaire, 16% voor de secundaire en 39% voor de tertiaire 
sector. De enige tekenen van een structurele wijziging van de economie zijn te vinden in 
de achteruitgang van het aandeel van de teelt van voedingsgewassen (rijst uitgezonderd) 
en de toename van het aandeel van rijst en van het goud. De groei op lange termijn is 
bedreigd door de lage investeringscijfers in het land en door de zeer beperkte efficiëntie 
van die investeringen (voor meer dan 80% gefinancierd met buitenlandse hulp).  
 
Historisch wordt de evolutie van het BBP per inwoner gekenmerkt door perioden van 
groei en van afname : tussen 1975 en 1979 lag de groeivoet op gemiddeld 5,8% per jaar, 
voornamelijk als gevolg van factoren van buitenaf (voldoende neerslag, goede 
katoenprijs). Van 1980 tot 1982 heeft Mali, zoals veel van zijn buurlanden, een sterkte 
terugval gekend (-6,5% per jaar) door de droogte en de verslechtering van de 
handelsvoorwaarden. 
 
Vanaf 1982, moet de regering afrekenen met een toename van de (buitenlandse) schuld en 
instemmen met de aanpassingsprogramma’s van de Bretton-Woods-instellingen. De 
periode 1982-1993 was gekenmerkt door een zwakke stijging van het reële BBP per 
inwoner, met sterke schommelingen evenwel. Tussen 1994 en 2000 (na de devaluatie van 
de FCFA), was de groei stabieler (gemiddeld 2,8 %), maar nog altijd gekenmerkt door 
grote verschillen 
 

Evolutie van het reële BBP per inwoner (% per jaar) 
 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
-1,9 -2,7 6,1 -4,7 0,3 4,7 2,0 4,4 2,6 4,3 2,0 -3,5 

 
Bron : Comptes de la Nation (de cijfers voor 2000 en 2001 zijn schattingen) 

De groei is dus sterk wisselend en kwetsbaar, dit vanwege het grote aandeel van de 
primaire sector, waarvan de opbrengsten nogal blootstaan aan exogene factoren (klimaat, 
conjunctuur, prijzen op de internationale markten). Voor de volgehouden groei in de 
periode 1994-2000 is een drievoudige verklaring : de toename van de katoenproductie 
(sterk gestimuleerd door de devaluatie van de CFA-frank), de groei van de 
goudontginning (vanaf 1996) en die van de sector bouw en openbare werken (BTP of 
Bâtiments et travaux publics) over die periode. 
 
Vanaf 1998 kent de economie een vertraging van de groei, vanwege de achteruitgang van 
de investeringen, de lage prijs van de belangrijkste exportproducten en de ongunstige 
internationale atmosfeer. Vanaf eind 2000 wordt de groei negatief, onder invloed van drie 
factoren : de crisis in de katoensector, na de boycot van de producenten, de stijging van de 
petroleumprijzen en de subregionale politieke conjunctuur, waar voornamelijk de 
binnenlandse situatie in Ivoorkust, een van de belangrijkste handelspartners van Mali en 
een invoerder van Malinese handenarbeid, voor ongerustheid zorgt. 
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Na een krachtige opleving, meteen na de devaluatie van 1994, kon de inflatie onder 
controle gehouden worden, door een restrictief monetair beleid in de CFA-zone en door 
een voorzichtige loonpolitiek. Twee jaar na de devaluatie werd het niveau van de inflatie 
onder de 3% gehouden, om in 2000 op minder dan 1% uit te komen. 
 
De begrotingsinkomsten8 zijn geregeld toegenomen, met een gemiddelde jaarlijkse 
stijging van 13,5 % tijdens de periode 1994/1999. In absolute cijfers, zijn de inkomsten 
gestegen van 126 miljard FCFA in 1994 (12,9 % van het BBP) naar 265 miljard in 2000 
(15 % van het BBP). De overheidsuitgaven stegen met 7,9 %, maar gaan van 28,6 naar 
24,5% van het BBP, over diezelfde periode. Het resultaat daarvan is een verbetering van 
het begrotingstekort (zonder de hulp), dat van 14,4% van het BBP in 1994 evolueert tot 
9,5% in 2000. Vanwege steun aan de katoen- en energiesector en de investeringen voor de 
CAN 2002, de Afrikacup, gaat het tekort voor 2001 weer in stijgende lijn. 
 
Het chronische tekort op de handelsbalans verminderde in 1994, na de devaluatie (met in 
1997 zelfs een overschot), maar blijft al bij al zorgwekkend (-21 miljard in 1999). Katoen 
was lange tijd het belangrijkste exportproduct (158 miljard FCFA in 1999), maar de 
inkomsten worden sterk beïnvloed door het weer en de schommelingen van de koers op 
de internationale markt (die momenteel een dalende trend kent). De kostprijs van de 
goederen aan input-zijde vergroot de solidaire schuld van de dorpsgemeenschappen. 
Sinds 1997 neigt de goudexport (142 miljard FCFA in 1999) naar een evenaring van die 
van katoen en haalt die sinds 2000 zelfs in, waardoor de Malinese economie minder 
gevoelig wordt voor exogene invloeden. De zwakke koers van de goudprijs overal ter 
wereld heeft al enkele jaren een daling van de productie voor gevolg. Vee, het derde 
exportproduct, blijft stabiel, op een waarde van 30 miljard FCFA. De drie producten zijn 
samen goed voor 94% van de export. De opwaardering van de rundvleesproductie moet 
behouden blijven. 
 
Aan importzijde zien we overwegend machines die, in waarde uitgedrukt, goed zijn voor 
50% van de totale import. De petroleumfactuur steeg regelmatig, sinds 1994, terwijl de 
invoer van voeding, bij het begin van het decennium nog een van de belangrijkste posten, 
een stabiliserende trend vertoont. 
 
De schuldenlast van het land blijft hoog. Tussen 1990 en 1999 bedroeg de buitenlandse 
overheidsschuld gemiddeld 112% van het BBP. In 1999 bedroeg die buitenlandse schuld 
1.600 miljard CFA-frank, of 97 % van het BBP, en voor de afbetaling van de schuld werd 
45 miljard FCFA uitgegeven. Dat bedrag, nadelig voor de economie van het land, komt 
overeen met 18% staatsbegroting, hulp uitgezonderd. Nochtans merken we een daling van 
de verhouding tussen de afbetaling van de schuld en de uitvoer (van 31% in 1995 naar 
13% in 1999). Na de schuldverminderingen van de Club van Parijs en van Rusland en een 
gedeelte van de schuld van China, is de buitenlandse schuld van Mali nu in hoofdzaak 
multilateraal. Mali komt sinds eind 1997 in aanmerking als HIPC en heeft het 
beslissingsniveau bereikt voor het eerste initiatief in 1998. In september 2000, een jaar 
later dan oorspronkelijk voorzien, heeft het land de voorwaarden vervuld voor het 
eindpunt van het oorspronkelijke initiatief. Daardoor kreeg het een schuldverlichting voor 
een totaal van 220 miljoen dollar (128 miljoen dollar in huidige nettowaarde). Op 
hetzelfde ogenblik werd Mali erkend als een land dat het belissingspunt had bereikt ovor 
het versterkte initiatief. Daardoor geniet het van een bijkomende hulp, voor een totaal 
                                                 
8 Voornamelijk afkomstig van heffingen op de internationale handel (45%), belastingen op de netto 
inkomsten van ondernemingen en particulieren (17%) en heffingen op de binnenlandse productie - BTW 
(15%) 
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bedrag van 650 miljoen dollar (401 miljoen in NPV). Het totaal komt daarmee op 870 
miljoen dollar, op een schuld van alles samen 2 miljard dollar, in 1999. 
 
Dat wil zeggen dat Mali in theorie de terugbetaling van zijn schuld in een aantal 
sleutelsectoren zou kunnen omzetten en gebruiken in de strijd tegen de armoede 
(onderwijs, gezondheidszorg, water, landbouwinfrastructuur), voor een bedrag tussen 20 
en 30 miljoen dollar per jaar, over een periode van 30 jaar. 
 
De bedragen die zo ter beschikking komen moeten Mali in staat stellen nieuwe 
begrotingskredieten in te zetten bij de armoedebestrijding. 

 
Indicatoren 1990 1995 1999 2004 

BBP (miljoen FCFA) lopende prijzen (pc) 673.384 1.187.080 1.670.699 2.501.900 
BBP (miljoen FCFA) constante prijzen 1987 
(ps) 

661.185 746.914 930.570 1.102.792 

BBP per inwoner pc 82.827 131.708 170.457 214.863 
BBP per inwoner ps 77.786 82.871 94.943 109.931 
Export (% BBP) pc 16,9 21,9 22,5 26,2 
Import (% BBP) pc 31,5 41,4 32,6 36,7 
Buitenlandse overheidsschuld (% BBP) pc 100,1 117,6 96,9 77,7 
Afbetaling van de buitenlandse schuld (% 
export) 

41,6 30,9 13,3 10,7 

Begrotingsinkomsten zonder hulp  177.300 272.700 471.900 
Begrotingsuitgaven  306.300 417.500 667.400 
Begrotingsinkomsten zonder hulp / BBP 
(%) pc 

 14,9 16,3 20,6 

Begrotingstekort / BBP zonder hulp (%) pc  -10,9 -8,7 - 7,8 
Begrotingstekort / BBP na hulp (%) pc   -3,7 -3,9 
ODA/BBP (%) pc 24,5 19,7 18,9  
Bruto opbrengst / NDI (%) pc 12,8 15,3 16,2 18,1 
Verbruik (% BBP) pc 93,8 95,4 90,0 93,9 
Investeringscijfers (% BBP) pc 19,0 25,3 18,7 22,2 
Inflatie (%) 0,6 11,5 -1,2  
Algemene prijzenindex (basis 1985) 94,6 133,0 153,0 160,1 

 
 Bron : DNSI (Comptes économiques du Mali) / UNDP / CSLP / Memorandum voorgelegd door Mali op de 3e 

conferentie van PMA’s in Brussel 
 
1.6. Goed bestuur 
 
Beheer van de overheidsuitgaven 
 
Bij de onafhnakelijkheid koos de regering van Modibo Keita voor een beleid van 
ontwikkeling, geleid door de staat. Daarbij kwam een nationalisering van de meeste privé 
ondernemingen en een snelle uitbreiding van het bureaucratisch apparaat. De militaire 
regering van Traoré behield het dirigisme, maar ging vanaf 1981 van start, onder 
buitenlandse druk en na het oplopen van de schuld, van start met een intern 
aanpassingsbeleid. Er werd een beleid van liberalisering gevoerd en een lange periode 
brak aan van hervormingen van het type structurele aanpassingen, nog versterkt onder het 
bewind van president Konaré. Dat was voornamelijk gericht op een nieuwe middenkoers 
voor de staat, het promoten van de private sector, een liberalisering van de prijzen, 
devaluatie van de munt, afbouw van de handelsbelemmeringen, begrotingshervormingen 
en het herstructureren van de overheidsbedrijven. De herstructureringen en 
privatiseringen in de sectoren energie, telecommunicatie en katoen zijn nog aan de gang. 
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Zendingen van de Wereldbank en het IMF in 2001 maakten een evaluatie van de toestand 
in het beheer van de overheidsfinanciën. Zo kon onder meer worden vastgesteld dat (1) de 
nodige koppelingen ontbraken tussen de overheidsuitgaven en de ontwikkelings-
doelstellingen van Mali, in het bijzonder het terugdringen van de armoede (afwezigheid 
van een macro-economische kadervisie op de uitgaven op middellange termijn) en (2) 
blijvende tekortkomingen wat betreft goed bestuur, efficiëntie van de overheidsuitgaven, 
met name bij de uitvoering van de begroting en bij de controle- en auditfuncties. 
 
De verbetering van de praktijken van goed bestuur vereist noodzakelijkerwijze een 
verbetering van de prestaties van de overheidsadministratie. De Malinese administratie is 
inderdaad zeer gecentraliseerd, hetgeen een oorzaak is van de logheid en traagheid in de 
besluitvorming. Ze toont zich uiterst zwak als het op human ressources aankomt, zowel 
wat de kwantiteit betreft als de kwaliteit en de competentie ervan (nog verergerd door de 
jaren van structurele aanpassingen). De materiële middelen vormen al evenzeer een 
probleem en hun ongelijke verdeling tussen het centrale, regionale en lokale niveau vormt 
een ernstige handicap. 
 
Dertig jaar van staatsdirigisme en eenheidspartij hebben in Mali, net als in veel 
Afrikaanse landen, een systeem van cliëntelisme doen ontstaan dat de ideale 
voedingsbodem vormt voor de ontwikkeling van een inefficiënte en zwakke administratie 
en de veralgemening van de corruptie. Na het aantreden van Adéma, dat de meeste 
politieke mandaten en sleutelposten in de administratie in de wacht sleepte, kon de vraag 
gesteld worden of de toestand er wel echt op verbeterd was. De corruptie is nog wijd 
verspreid. Dit ondanks de inspanningen die de voorbije jaren, onder impuls van president 
Konaré geleverd zijn om de corruptie een halt toe te roepen en ondanks de recente 
oprichting, in 2000, van een ondersteuningscel, onder toezicht van de president van de 
Republiek, voor de structuren die controle uitoefenen op de administratie9.  
 
Men kan zich daarom vragen stellen bij de vastberadenheid van de komende Malinese 
regeringen om de bedragen die beschikbaar komen door de gedeeltelijke schuldopheffing 
inderdaad prioritair te investeren in de sociale sector.  Men moet in elk geval de grootst 
mogelijke aandacht besteden aan de institutionele ondersteuning, onder meer in de 
betrokken sectoren (sociaal, gezondheid, landbouw, financiën,…). Die institutionele 
ondersteuning lijkt noodzakelijk met elke begrotingsondersteuning te moeten samengaan. 
Goed politiek en sociaal bestuur 
Vanuit institutioneel standpunt respecteert Mali de meeste regels van een moderne 
democratie. Er is een pluralistisch politiek systeem, een (uitgebreide) vrije pers, scheiding 
der machten. Alle vereiste instellingen zijn er : vakbonden, een maatschappelijk 
middenveld is zich aan het organiseren en er opereert een hele waaier aan NGO’s10.  
 
Er bestaat wel twijfel over de onpartijdigheid van de administratie, die grotendeels in 
handen is van de partij aan de macht. Die twijfel heeft bij de verkiezingen van 1997 
aanleiding gegeven tot de boycot, met als gevolg dat de overheersing van Adéma in alle 
geledingen van de staat is blijven voortduren. 

                                                 
9 In een rapport van de Wereldbank uit 2002, wordt opgemerkt dat de beschikbare informatie aantoont dat 
de corruptie de openbare sector overspoelt waar het gaat over financieel beheer, het toekennen van 
contracten, douane, openbaar ambt, het gerechtelijke systeem en het politieke leven en dat voornamelijk via 
de financiering van de heersende partij. 
10 Nochtans moet worden vastgesteld dat de meeste NGO’s zich beperken tot ontwikkelingshulp en hun rol 
als vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en als tegengewicht voor de overheid 
verwaarlozen. 
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Nog een bekommernis betreft de zwakheid en de gebrekkige geloofwaardigheid van het 
gerechtelijke apparaat. De huidige administratie van justitie wordt beschouwd als 
onkundig en ongeloofwaardig. Daar vallen echter vele oorzaken voor op te geven : van 
onvoldoende menselijke en materiële middelen en de logheid en de kostprijs van de 
procedures, over de kloof tussen gerecht en bevolking en de centralisatie van structuren 
en personeel, tot de botsingen tussen een onaangepaste wetgeving en reglementering en 
de veranderende samenleving. 
  
Daarbij komen nog de gebrekkige kwaliteit van de human resources, hun partijdigheid en 
een systeem van cliëntelisme, gebaseerd op persoonlijke relaties, dat tot nog toe in 
volkomen straffeloosheid kon blijven voortbestaan. Dit alles is nefast voor het begrip 
justitie en het rechtszekerheidsgevoel van de burger, wat een weerslag heeft op het 
zakenleven en de investeerders afschrikt, vanwege het ontbreken van een zakelijke 
rechtspraak die vertrouwen wekt. 
 
1.7. Transversale thema’s 
 
HIV en AIDS 
 
Tot op vandaag is de ontwikkeling van HIV/AIDS in Mali beperkt gebleven en is de 
toestand er niet vergelijkbaar met de alarmerende situatie in bepaalde buurlanden, zoals 
Burkina Faso en Ivoorkust. De laatste gegevens van de derde volks- en 
gezondheidstelling (Enquête démographique et de santé - EDS III) uit 2001 geven een 
prevalentie van 1,7%.  
 
Volgens specialisten kan de toestand echter snel omslaan. Zodra een cijfer van 3% is 
bereikt, verspreidt de ziekte zich doorgaans met een exponentiële snelheid. Overigens ligt 
de prevalentie bij bepaalde zogeheten kwestsbare groepen al hoger. Die groepen vertonen 
een « concentratie van de pandemie », met een hoog risico op een snelle verspreiding en 
vereisen dus een bijzondere aanpak.  
 
De regering van Mali heeft zich vastberaden in de strijd tegen de pandemie gegooid. Dat 
engagement, ondersteund door de hoogste niveaus in de politieke besluitvorming, werd 
geconcretiseerd door een workshop ter bekrachtiging van het Nationaal strategisch plan 
ter bestrijding van AIDS en andere SOA, op 25 oktober 1999.  
 
Een niet onaanzienlijk gedeelte van de HIPC-middelen wordt trouwens aangewend in de 
strijd tegen HIV/AIDS. 
 
Gender-problematiek 
 
Hoewel er vooruitgang te zien is bij het verbeteren van de positie van de vrouw in het 
onderwijs, de gezondheidszorg, bij de besluitvorming en in de economie, heeft Mali nog 
een hele weg af te leggen. De rol die in de cultuur en door de godsdienst voor vrouwen is 
weggelegd blijft vaak beperkt tot die van vrouw en echtgenote, met een stilzwijgende 
zweem van onderworpenheid en minderwaardigheid. Vrouwen en meisjes ondergaan, 
louter omwille van hun geslacht, bepaalde praktijken die verband houden met de traditie 
en de cultuur en algemeen beschouwd worden als vormen van geweld en schending van 
de individuele rechten. Het meest frappante voorbeeld is de besnijdenis van jonge 
meisjes, die zowel op het platteland als in de steden nog wijd verspreid is (94%, volgens 
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cijfers van de EDS-telling 1995-1996) en waartegen maar weinig politieke en 
gerechtelijke stappen worden gezet. 
 
 1990 1999 % van het cijfer bij 

de mannen 
   1990 1999 
Alfabetisering bij volwassen vrouwen …  32,7 % … % 69 % 
Alfabetisering bij jongvolwassen vrouwen (15-24 jaar) … 58,1 % 68 % 82 % 
Netto schoolbezoek bij de meisjes (basisonderwijs)  21% 25 % … % 66 % 
Netto schoolbezoek bij de meisjes (basis- en 
secundair onderwijs) 

… … 56 % 61 % 

Percentage economisch actieve vrouwen (> 15 jaar) … 71,7 % … 80 % 
 
 

                                                

Bron : UNDP Wereldrapport over menselijke ontwikkeling 2001 – Wereldbank : World development indicators database 
 
Leefmilieu 
 
Als Sahelland heeft Mali af te rekenen met een proces van woestijnvorming en een sterke 
achteruitgang van de beschikbare natuurlijke hulpbronnen. Een analyse van de 
milieuproblematiek toont aan dat de snelle groei van de bevolking, samen met het 
aanhouden van de ongunstige klimaatsomstandigheden en de overwegend extensieve en 
onaangepaste exploitatie, voor een snelle achteruitgang zorgen van de natuurlijke 
hulpbronnen en het leefmilieu en actief bijdragen tot het proces van woestijnvorming. Die 
sterke demografische druk op de hulpmiddelen en op de vaak beperkte ruimte lopen gelijk 
met een toename van de behoeften, onder meer aan producten van landbouw en veeteelt, 
maar ook aan hout en broodnodige infrastructuur en uitrusting. Die toestand heeft op veel 
plaatsen geleid tot een verbreking van het evenwicht tussen gebruik voor het bevredigen 
van de behoeften van mens en  dier en het in stand houden van de hulpmiddelen van het 
leefmilieu. 
 
In het noorden (de zone van de Sahel en het gebied onder de Sahara, goed voor ruim 2/3 
van het grondgebied), valt een alarmerende versnelling te zien van het proces van 
woestijnvorming, in een uitgestrekt en dun bevolkt gebied, en met het grote risico dat de 
Niger-stroom en de plassen en meren verzanden. De klimaatsomstandigheden na de 
perioden van droogte van de jaren ‘70 hebben bijgedragen tot het verder verzwakken van 
het geheel van ecosystemen, in het bijzonder in de Sahelzone. Dat heeft dan weer geleid 
tot het verdwijnen van talrijke natuurlijke biotopen en wilde soorten, waardoor delen van 
de bevolking migreerden naar het rijkere en minder droge zuiden.  
 
In het zuiden en dan vooral rond de steden11, neemt de druk op de nog beschikbare 
middelen daardoor op onrustwekkende wijze toe, terwijl hiermee momenteel ook de 
globale behoeften aan voedsel en energie moeten vervuld worden. 
 
Dat geheel van factoren ligt aan de basis van een constante achteruitgang van de 
levensomstandigheden, zowel in de steden als op het platteland. De snelle 
bevolkingsaangroei, de toename van de armoede en de zwakke koopkracht laten weinig 
hoop op een  snelle ommekeer van die trend en hebben bovendien een negatieve weerslag 
op de gezondheid en het welzijn van de bevolking. 
 

 
11 De verstedelijking in Mali blijft vooralsnog beperkt, in vergelijking met andere Afrikaanse landen (20% 
van de bevolking leeft in de stad), maar de aangroei van de stedelijke bevolking gaat snel (gemiddeld > 5% 
per jaar). 
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Decentralisatie 
 
Met de oprichting van de Derde Republiek is in Mali een uitgebreid decentralisatieproject 
op gang gebracht. Voor de jaren ‘90 kende Mali maar 19 gemeenten, waarvan er 13 nog 
een erfstuk vormden van de koloniale periode. In 1992 werd de decentralisatie gestart, 
met als hoofdopdracht het uitwerken van efficiënte relaties tussen de staat en de 
plaatselijke overheden, het voorbereiden van de bevolking op de nieuwe 
verantwoordelijkheden en het opstellen en invoeren van een hervormingsprogramma voor 
de diensten van de staat, meerbepaald via een decentralisatie van de dienstverlening en 
een hervorming van de instellingen.  
 
Een van de meest tastbare resultaten betrof een nieuwe administratieve indeling van het 
grondgebied in 8 administratieve gewesten (in plaats van 7) en een district (Bamako), 49 
kringen (cercles), 19 stedelijke en 684 landelijke gemeenten. Een werkingsschema voor 
die verschillende structuren werd uitgewerkt met de ‘Conseil communal’, de ‘Conseil du 
cercle’, het gewestelijke parlement (‘Assemblée régionale’) en de ‘Haut Conseil des 
collectivités territoriales’, de Hoge raad voor de overheden van het land. De raad op het 
gemeentelijke niveau bestaat uit verkozen leden, terwijl de andere raden zijn 
samengesteld uit vertegenwoordigers van die gemeentelijke verkozenen. De eerste 
gemeenteraadsverkiezingen vonden plaats in de periode 1998-1999 (zie hoger). Het 
installeren van alle organen en structuren voor de decentralisatie werd afgerond in 2001, 
met de installatie van de ‘Haut Conseil des collectivités territoriales’. 
 
Ondanks de inspanningen bij het doorvoeren van dat decentralisatiebeleid, is nog geen 
reële impact merkbaar op de levensomstandigheden van de bevolking. Die toestand hangt 
samen met de beperkte financiële mogelijkheden (de plaatselijke overheden innen nog 
altijd zeer weinig belastingen en de overdracht van middelen vanuit de staat is 
onvoldoende). Ook technisch schieten de plaatselijke autoriteiten tekort. De overdracht 
van bevoegdheden, momenteel alleen nog maar inzake gezondheidszorg, onderwijs, 
waterhuishouding en infrastructuur, is formeel nog niet rond. 
 
Met de oprichting van het Nationaal bureau voor overheidsinvesteringen (ANICT), wil de 
regering de financiering van de plaatselijke niveaus verbeteren, door het ter beschikking 
stellen van een investeringsfonds (FICT). De omkadering van de plaatselijke overheden 
gebeurt door de CCC’s (‘Centre de conseil communal’). Die rol wordt vervuld door 
programma’s, projecten, NGO’s en studiebureaus. Hun voornaamste opdrachten bestaan 
uit de ondersteuning bij de uitvoering van openbare werken, bij het beheer van de 
hulpprogramma’s en het begeleiden van de technische ondersteuning. 
 
Het noorden 
 
Na de onafhankelijkheid, een periode waarin hun levenswijze nauwelijks beïnvloed werd, 
zagen de Toeareg uit het noorden van Mali met voorbehoud, wantrouwen en misprijzen 
een nieuwe « vreemde » leiding aan de macht komen. Die vijandigheid vertaalde zich 
onder meer in het afwijzen, door de autoriteiten, van de relaties die traditioneel bestonden 
tussen de Toeareg en hun van landbouw levende buren, relaties die gekenmerkt werden 
door een zekere dominantie vanwege de nomadische bevolking12. 
                                                 
12 De Toeareg-maatschappij is traditioneel zeer hiërarchisch gestructureerd, met adel, vrije mannen en 
slaven. Die laatsten staan in voor de handenarbeid. Bovendien eisen de Toeareg ten opzichte van de 
sedentair levende etnieën het eigendomsrecht op de grond op en meteen ook het recht om belastingen in 
natura te heffen. 
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De Toeareg-minderheid (5% van de Malinese bevolking), is op politiek vlak slecht 
vertegenwoordigd en stemt zelden in met maatregelen die op haar betrekking hebben, 
indien er geen voorafgaand overleg is geweest. Dat gold met name voor een 
landbouwhervorming waarbij ze het recht en de heffingen op de grond verloor. 
 
In 1962 brak een opstand uit die duurde tot 1964. Deze werd bloedig en op puur militaire 
wijze onderdrukt door het regime van Modibo Keita, waardoor de onderliggende 
problemen onopgelost op de achtergrond aanwezig bleven. Bij die voortdurende bron van 
ontevredenheid voegen zich nog de droogte van de jaren 70 en 80, het verwijnen van de 
kudden en massale volksverhuizingen. Tegelijk verspreidden zich grote hoeveelheden 
lichte wapens. Samen met de gevechtservaring die de jonge Toeareg op andere fronten 
opdeden en de zwakheid van het regime van Traore aan het eind van de jaren ‘80, waren 
alle ingrediënten aanwezig voor een tweede opstand in 1990.  
 
President Traore had snel door dat alleen onderhandelingen een duurzame oplossing van 
het conflict mogelijk maakten en op 6 januari 1991 werden, na bemiddeling van Algerije, 
de akkoorden van Tamanrasset ondertekend, tussen de regering en de militaire leiding van 
de Toeareg. De vijandigheden tussen het leger en de Toeareg namen af maar bleven 
voortduren. Het conflict stond op het punt om te ontaarden in een burgeroorlog, toen een 
beweging van burgerwachten de kop op stak, de Ganda Koy (meesters van de grond), om 
de strijd tegen de Toeareg aan te binden. Een nieuwe vredesovereenkomst, ondertekend in 
1994, maakte een einde aan de escalatie van geweld in het noorden van het land en luidde 
het begin in van een moeilijk vredesproces, gesymboliseerd door de ceremonie van de 
‘Vlam van de Vrede’ die in 1996 voor het eerst werd georganiseerd. 
 
De Akkoorden van Tamanrasset voorzagen onder meer in de integratie van een deel van 
de Toeareg-strijders in de (paramilitaire) strijdmachten13, een versnelling van het 
administratieve decentralisatieproces en een toename van de investeringen in 
infrastructuur in het noorden van het land (gewesten 6, 7 en 8). Die akkoorden werden in 
1992 door alle gemeenschappen in Mali bevestigd in een Nationaal Pact. Volgens dat Pact 
werd een Commissariaat voor het noorden opgericht dat in 2000 werd omgevormd tot 
ADIN, de Autoriteit voor een geïntegreerde ontwikkeling van Noord-Mali. Doelstellingen 
zijn onder meer : 

 het afronden van de invoering van het Nationaal pact ; 

 het informeren van alle betrokkenen en actoren ; 

 steun aan de gewestelijke planning ; 

 coördinatie van de interventies in de gewesten in het noorden (6,7 en 8). 

 
 
 

                                                 
13 In totaal werden bijna 3.000 Toeareg-strijders geïntegreerd in de ordestrijdkrachten en andere burgerlijke 
diensten. 

Note stratégique pays / Landenstrategienota  Blz 14 



2. Strategische keuzen voor de ontwikkeling van Mali 
 
2.1. Ontwikkelingsplannen 
 
In het verleden werkten de administraties onder de socialistische regimes van Modibo 
Keita en Moussa Traore vijfjarenplannen uit voor de ontwikkeling van het land. 
 
Recenter werden nieuwe strategieën en nationale plannen gelanceerd : 
 
Het kader op langere termijn is voortaan de Etude nationale prospective (ENP), Mali 
2025, die een visie geeft op de Malinese samenleving tegen 2025. De resultaten van deze 
studie werden in december 2000 door de Malinese regering aanvaard. Die resoluut 
voluntaristische visie wil « wijsheid koppelen aan authenticiteit en dynamisme, om van 
Mali een bloeiende, performante en moderne natie te maken, waar het volk zijn toekomst 
ten volle in handen neemt en zijn eenheid koppelt aan het behoud van de rijkdom van zijn 
diversiteit. Het volk streeft éénzelfde doel na en heeft een onfeilbaar geloof in zijn 
toekomst ». In die visie wordt gepleit voor « een proactieve houding die erin bestaat de 
gebeurtenissen niet te ondergaan maar zo in te grijpen dat zich de gewenste 
veranderingen voltrekken ». De visie is uitgewerkt rond de volgende assen : 

 een eengemaakte natie op een cultureel gediversifieerde basis die erkenning geniet 

 een politieke en institutionele organisatie die borg staat voor ontwikkeling en sociale 
vrede 

 een sterke, gediversifieerde en open economie 

 een verbeterde infrastructuur en leefomgeving 

 een duidelijke sociale vooruitgang 

 
De structurele analyse van de samenleving, in het kader van deze toekomstgerichte studie, 
heeft het mogelijk gemaakt de factoren en instrumenten te identificeren, nodig voor het 
verwezenlijken van de sociale en economische ambities. Die zullen operationeel worden 
gemaakt door middel van plannen op kortere termijn. 
 
Een eerste poging daartoe was het Programme d’action décennal 2001-2010 pour le 
développement du Mali, dat onder de vorm van een memorandum door de regering van de 
Republiek Mali werd voorgesteld in Brussel, op de derde Conferentie van de Verenigde 
Naties over de minst geavanceerde landen. Toch was dat plan nog in grote mate een 
compilatie van de thematische en sectorale tien- en vijfjarenplannen die tegen het eind 
van de jaren ‘90 verschenen, verankerd in een weinig ontwikkeld institutioneel, sociaal en 
macro-economisch kader 
 
In juli 1998 werd in Mali, met de steun van het UNDP en via een participatieve 
benadering die 18 maanden in beslag nam, een ‘Stratégie nationale de lutte conte la 
pauvreté’ (SNLP) uitgewerkt. Die SNLP is opgebouwd rond acht strategische assen met 
daarbij een prioritair actieprogramma. De strategische assen zijn de volgende : 

 Verbeteren van de economische, politieke, juridische, sociale en culturele omgeving, 
ten gunste van de armen 

 Ook ten gunste van de armen : bevorderen van activiteiten die inkomsten genereren, 
voornamelijk door eigen tewerkstelling 
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 De toegang van de armsten tot de financiële dienstverlening en de productiefactoren 
verbeteren 

 Bevorderen van de ontwikkeling en verbeteren van de prestaties van de 
agrovoedingssector, waar de armen overwegend actief zijn 

 Verbeteren van de toegang van de armen tot onderwijs en opleidingen 

 Bevorderen van de toegang van de armen tot de basisgezondheidszorg, voeding, 
drinkbaar water en basishygiëne 

 De woonomstandigheden van de armen verbeteren 

 Een efficiënte coördinatie verzekeren van de uitvoering van de SNLP 

 
Een duidelijke tekortkoming in al de plannen was het ontbreken van een coherent macro-
economisch kader waarbinnen een consolidering mogelijk zou zijn van alle sectorale en 
thematische plannen en een link wordt gelegd tussen de programmatie en de begroting. 
Om die reden wekt de uitwerking van een ‘Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté’ 
(CSLP), waarmee begonnen werd in 2000 en dat beschouwd wordt als een 
ontwikkelingsplan op middellange termijn (5 jaar), ook zoveel hoop bij de regering en de 
geldschieters, die uitkeken naar een document met daarin een ontwikkelingsstrategie die 
als referentie kan fungeren. 
 
2.2. Sectoraal beleid 
 
Conform met het ontwikkelingsplan, heeft Mali een sectoraal beleid en sectorale 
programma’s uitgewerkt op korte en middellange termijn, voor wat betreft de 
institutionele, sociale en economische ontwikkeling. De belangrijkste daarbinnen zijn de 
tienjarenprogramma’s voor gezondheidszorg, onderwijs en justitie. Wat landbouw betreft, 
worden ook initiatieven genomen om tot coherente ontwikkelingsstrategieën en 
programma’s te komen, gecoördineerd met alle actoren uit de sector, in het bijzonder de 
beroepsorganisaties.  
 
Wat de instellingen betreft 
 
Om tot een institutionele beleidsorganisatie te komen die borg kan staan voor de sociale 
en economische ontwikkeling en voor sociale vrede, wordt overwogen om een 
institutioneel ontwikkelingsprogramma tot stand te brengen rond drie grote strategische 
assen : 
het consolideren van het democratisch proces, door een versterking van de rol van het 
maatschappelijk middenveld, het ontstaan van een professionele pers, het vergroten van 
de slagkracht van de overheden in het opnemen van haar bevoegdheden en het verbeteren 
van de openbare veiligheid. 
het verbeteren van de prestaties van de openbare diensten, met name door het 
terugschroeven van de rol van de staat, door deconcentratie en decentralisatie van de 
openbare diensten, een beter beheer, motiveren en verhogen van de efficiëntie van het 
overheidspersoneel, de strijd tegen de corruptie en het verstevigen van een nationaal 
systeem van planning dat rekening houdt met de macro-economische vooruitzichten. 
Een specifiek luik is voorzien voor de hervorming van de buitenlandse hulp (zie verder). 
het verbeteren van de prestaties van het gerechtelijke apparaat, door het inwerking treden 
van het Ontwikkelingsprogramma voor justitie (Programme de Développement de la 
Justice, PRODEJ), een tienjarenprogramma die gericht is op het vergroten van de 
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menselijke en materiële slagkracht van het gerechtelijke apparaat en via hervormingen om 
justitie toegankelijker en transparanter te maken en beter afgestemd op de economische, 
sociale en culturele uitdagingen. 
 
Op sociaal gebied 
 
Op sociaal gebied wordt prioriteit gegeven aan gezondheid en sociale actie. 
 
Inzake onderwijs, is het beleid erop gericht het opleidingsniveau van de bevolking 
aanzienlijk op te trekken, en voor een adequate beroepsopleiding te zorgen. Met dat doel 
voor ogen heeft de regering, in 1998, een tienjarenprogramma aangenomen voor de 
uitbouw van het onderwijs (PRODEC, voor de periode 2001-2010). In het sectoraal 
investeringsprogramma voor het onderwijs (Programme d’investissement sectoriel de 
l’éducation - PISE) is de eerste periode van vijf jaar van het PRODEC verder uitgewerkt. 
 
De prioritaire doelstellingen van het programma zijn de volgende : 

 Een basisonderwijs van goede kwaliteit 

 Een beroepsonderwijs aangepast aan de behoeften van de economie 

 Een hervormd en goed werkend algemeen en technisch secundair onderwijs 

 Een hoger onderwijs van goede kwaliteit dat tegemoet komt aan de prioritaire 
behoeften en aangepast is aan de financiële mogelijkheden  

 Gebruik van de plaatselijke moedertaal in het onderwijs, gelijktijdig met het Frans 

 Een operationeel beleid wat betreft boeken en didactisch materiaal 

 Een volgehouden beleid inzake opleiding van leerkrachten 

 Een daadwerkelijke partnership rond de scholen 

 Herstructurering en de nodige institutionele inspanningen om het onderwijssysteem te 
hervormen 

 Een communicatiebeleid gericht op dialoog en overleg tussen alle partners 

 Een volgehouden, evenwichtig en rationeel financieringsbeleid ten bate van het 
onderwijssysteem, waarin rekening wordt gehouden met de decentralisatie  

 
De uitvoering van dat programma valt uiteen in 3 componenten : (1) de verbetering van 
de kwaliteit van het onderwijs, (2) het verhogen van de capaciteit (toegang tot het 
onderwijs) en (3) het vergroten van de slagkracht van het onderwijssysteem en een 
verbetering van het gedecentraliseerd beheer ervan. Hoewel de doelstellingen van het 
programma voor de hele sector gelden worden de meeste middelen ingezet ten behoeve 
van het basisonderwijs. 
 
Wat gezondheid betreft, wordt gewerkt aan een verbetering van de kwaliteit van de 
dienstverlening terzake, terwijl op het stuk van de sociale actie, de strijd tegen de 
uitsluiting gericht is op het terugdringen van de armoede en meer specifiek op het 
verbeteren van de positie van de vrouw. Net als in de sector van het onderwijs, krijgt die 
visie concreet gestalte in een tienjarenplan, het ‘Plan décennal de développement sanitaire 
et social’, afgekort PDDSS, dat over de periode 1998-2007 de volgende doelstellingen wil 
bereiken : 
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 Een verbetering van de geografische en financiële toegang van de bevolking tot 
gezondheidszorgen van goede kwaliteit 

 Verminderen van de ziekte- en sterftecijfers verbonden met de prioritaire ziekten 

 Strijd tegen de extreme armoede en de uitsluiting 

 Een grotere deelname van de gemeenschappen aan hun eigen ontwikkeling 

 Betere prestaties in de gezondheidszorg en de sociale actie 

 De garantie van een faire en duurzame financiering van de systemen voor 
gezondheidszorg en sociale actie 

 
Het ‘Programme de développement socio-sanitaire’ (PRODESS) dekt de eerste vijf jaar 
van het PDDSS en voorziet in vijf afzonderlijke luiken : 

 een grotere spreiding en een verbetering van de gezondheidsdiensten 

 de strijd tegen  de sociale uitsluiting 

 de ontwikkeling van alternatieve financieringsvormen en -modaliteiten voor 
gezondheidszorg 

 de ontwikkeling van de nodige human resources 

 een versterking van de instellingen 
Het eerste luik krijgt de meeste middelen toebedeeld. 
 
In de marge van de grote sectorale programma’s worden op sociaal vlak ook andere 
beleidsvormen ontwikkeld, zoals het ‘Programme national d’action pour l’emploi en vue 
de réduire la pauvreté’ (PNA/ERP) en een ‘Programme pour la promotion de la femme, 
de l’enfant et de la famille’. Die zijn opgevat als transversaal programma, hoewel een 
speciaal Ministerie is opgericht voor de uitwerking van dat beleid. 
 
Op economisch vlak 
 
Op economisch vlak streeft de regering van Mali naar een sterke en duurzame groei, om 
de armoede terug te dringen. Men gaat ervan uit dat die doelstelling te bereiken is door 

 de ontwikkeling van de privé sector, als een essentiële motor voor de groei 

 de ontwikkeling van de nodige basisinfrastructuur en -uitrusting, essentieel voor een 
land als Mali dat geen kust heeft en over onvoldoende infrastructuur beschikt. De 
inspanningen zijn tegelijk gericht op 

 de transportinfrastructuur (wegen, spoorwegen en rivieren) 
 de communicatie-infrastructuur (Mali heeft een enorme achterstand wat 

telecommunicatie betreft) 
 de aanleg van industrieterreinen 
 de ontwikkeling van de energiesector 

 de ontwikkeling van de industrie, de handel en de ambachtelijke sector 

 de ontwikkeling van de landbouwsector en de natuurlijke hulpbronnen 
 
Het beleid inzake plattelandsontwikkeling is hoofdzakelijk uitgewerkt in het ‘Schéma directeur de 
développement rural’ (SDDR) dat in 1992 werd goedgekeurd, alsook in de actieplannen op kort- en 
middellange termijn die in 1993 werden uitgewerkt. In 2000 werd het SDDR nog geactualiseerd. 
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Dat SDDR voorzag onder meer in de grote hervormingen op het niveau van de 
instellingen. Het is gericht op het hergroeperen van de opdracht van de staat rond de 
essentiële functies : uitwerken van het beleid, planning, ondersteuning en advies aan de 
diverse operatoren en actoren en follow-up en evaluatie van het geheel van 
ontwikkelingsprogramma’s en -activiteiten. Dit veronderstelt dat de staat zich terugtrekt 
uit de productie en in eerste instantie de katoensector (de CMDT) privatiseert. Het 
herstructureren van de instellingen gebeurt op twee niveaus, enerzijds dat van de 
technische structuren (de technische diensten van het Ministerie voor 
plattelandsontwikkeling werden hervormd in het verlengde van de decentralisatie), de 
ondersteunende diensten en structuren, gepersonaliseerde organismen en diensten en 
ontwikkelingsprojecten en anderzijds op het niveau van de kamers voor landbouw. Het 
PASAOP14, een programma dat in 2001 van start ging, met geld van de Wereldbank en 
andere geldschieters, werd precies ontworpen om die nieuwe institutionele configuratie te 
ondersteunen. 
 
Een ander belangrijk programma, het ‘Programme national d’infrastructures rurales’ 
(PNIR) is uitgewerkt in het kader van het SDDR en voorziet in investeringen voor 
irrigatie, ontsluiting van het platteland en waterbouwwerken gericht op de landbouw. Op 
iets langere termijn (horizon 2025) moet het ‘Programme d’investissement prioritaire’ 
(PIP) Mali in staat stellen om een rijstoverschot te produceren dat exporteerbaar is naar de 
landen van de subregio. 
 
Inzake milieubeleid, tot voor kort de verantwoordelijkheid van het Ministerie van 
Plattelandsontwikkeling, heeft Mali in 1994 een overlegproces op gang gebracht dat erop 
gericht is de aanbevelingen van de Conferentie van Rio inzake leefmilieu en ontwikkeling 
en de Conventie van de Verenigde Naties inzake woestijnvorming in het beleid om te 
zetten.  Dat resulteerde in 1998 in de goedkeuring van het « Plan national d’action 
environnementale – Plan d’action national pour l’implémentation de la Convention 
internationale contre la désertification – PNAE-PAN-CID ».  
 
Dat plan heeft als algemene doelstellingen (1) de voedselveiligheid via een duurzaam 
beheer van de hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen, (2) de bescherming en verbetering 
van de levensomstandigheden van de burgers in het algemeen, (3) de ontwikkeling van de 
knowhow van het land en het aanzwengelen van de participatie van het maatschappelijk 
middenveld, (4) het bevorderen en uitbouwen van alternatieve werkgelegenheid in de 
milieubescherming en (5) een bijdrage tot de ontwikkeling van de subregionale en 
internationale samenwerking op het stuk van milieubescherming. 
 
Het plan wordt geconcretiseerd in 9 nationale programma’s waarvan er vier ter 
financiering werden voorgelegd op een rondetafel over het leefmilieu, in 1999. 

                                                 
14 Het steunprogramma aan de landbouwdiensten en plattelandsorganisaties omvat 4 luiken : (1) steun aan 
de kamers van landbouw en aan de beroepsorganisaties van de sector ; (2) steun aan het nationaal 
landbouwkundig onderzoekssysteem; (3) steun aan de vulgarisering van de landbouwopleiding en (4) steun 
aan de rationalisering van het Ministerie van Landbouwontwikkeling. 
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2.3. Perspectieven : de beperkingen en uitdagingen van een land als Mali15  
 
De beperkingen en troeven van Mali kunnen als volgt worden samengevat : 
  
 troeven : de politieke evolutie en de resultaten van de democratisering, de vooruitgang 

wat betreft de belangrijkste economische hervormingen, het lidmaatschap van de 
UEMOA en de oprichting van een regionale markt, de beschikbare waterbronnen en 
zonneënergie. 

 beperkingen waarop het beleid snel een antwoord kan formuleren : het niveau van het 
menselijke kapitaal, de bevolkingstoename en de jeugdwerkloosheid, de behoefte aan 
infrastructuur, de verloedering van de ecosystemen, de deontologie van de openbare 
dienstverlening, de organisatiecapaciteit van het maatschappelijk middenveld, 
mogelijkheden om privé kapitaal aan te trekken en te binden, ... 

 - externe beperkingen waar het beleid niet meteen een vat op heeft : het immense 
grondgebied en het gebrek aan toegang tot de zee, de beperkte en onregelmatige 
neerslag, de ongelijke landbouwkundige kwaliteit van de grond, de prijsevoluties op 
de wereldmarkt, politieke spanningen in de subregio, … 

 Concreet kunnen hervormingen op vier terreinen bestempeld worden als 
uitdagingen voor de komende jaren : (1) het consolideren van de democratie en de 
rechtsstaat, (2) het inrichten van het grondgebied en het uitvoeren van de grote 
basisinfrastructuurwerken, (3) het integreren van de doelstellingen inzake duurzame 
groei en het terugdringen van de armoede, (4) het opvangen van de structurele 
zwakheden van de economie.  

Een goed beheer van de overheidsfinanciën moet vertaald worden in een transparant en 
verantwoord beheer van de human resources, de natuurlijke hulpbronnen en de 
economische en financiële middelen, met het oog op een duurzame ontwikkeling. Dat 
veronderstelt duidelijke procedures inzake besluitvorming door de overheid, voorrang aan 
het recht bij het beheer, het verdelen van de beschikbare middelen en het uitwerken van 
maatregelen tegen de corruptie. Een ander aspect is het verbeteren van de werking van de 
administratie, voor een efficiënter gebruik van de overheidsuitgaven in de sociale sector, 
wat moet bijdragen tot het verminderen van de armoede. 
 
De economische basisinfrastructuur. Een tweede uitdaging situeert zich op het niveau 
van doelstellingen inzake inrichting van het grondgebied en aanleg van een infrastructuur, 
als voorwaarde voor de economische groei. De uitbreiding van een concurrentiële privé 
sector veronderstelt een beperking van de kostprijs van de productiefactoren. Die daling 
van de kostprijs hangt samen met de prijs van de collectieve dienstverlening (water, 
elektriciteit, transport...), maar ook met de kwaliteit en de toegankelijkheid ervan. Met 
minder dan één telefoon per 100 inwoners zijn de markten in Mali minder transparant en 
daardoor ook minder efficiënt. Ook in de energiesector wordt « ondergepresteerd ». 
Slechts 7% van de bevolking heeft elektriciteit. De doelstelling van de regering bestaat 
erin om de beschikbaarheid van elektriciteit tegen 2000 op te trekken tot 23%. België 
heeft twee staatsleningen toegekend om de elektriciteit van de waterkrachtcentrale in 
Manantali, die onlangs is beginnen produceren, in Bamako te krijgen. De transportsector 
staat er al niet veel beter voor. De regionale handel gebeurt voor 70% langs de weg 
(vrachtwagens). Nochtans heeft Mali maar 15.000 km wegen, waarvan slechts 2.500 
geasfalteerd.  

                                                 
15 Fragment uit het strategiedocument voor de samenwerking MALI 9e FED – Versie 7 
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Duurzame groei en het terugdringen van de armoede. Mali is sterk verankerd in een 
landbouw- en overlevingseconomie. Daar concentreert zich ook de meest armoede (in 
1998 74%). Die armoede op het platteland vraagt om een  specifiek beleid, onder meer in 
termen van het ter beschikking stellen van een sociale basisdienstverlening die bepalend 
is voor de mogelijkheden en het functioneren van de bevolking. 
 
Verminderen van de kwetsbaarheid en stimuleren van de privésector. De conjunctuur 
voor het jaar 2000, met het aandikken van de petroleumfactuur met 59% en de daling van 
de katoenprijzen op de wereldmarkt, illustreert de gevoeligheid van de economie voor 
externe en exogene factoren. Daarbij komt nog een sterke afhankelijkheid van de 
wisselende klimaatsomstandigheden die een rechtstreekse invloed hebben op de 
landbouwopbrengsten en de inspanningen verantwoorden om tot een systeem te komen 
om de voedselvoorziening veilig te stellen. Een dergelijke context toont de noodzaak aan 
van de ontwikkeling en de diversificatie van de privé sector (onder meer de ontwikkeling 
van de secundaire sector en een overgang van de informele naar de formele sector) en van 
een verdichting van het economische weefsel, om de gevoeligheid voor schokken op te 
vangen.  
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3. Een analyse van de Belgische coöperatie au Mali 
 
3.1. Totaal van de Belgische overheidshulp in Mali 
 
De onderstaande grafiek toont de evolutie in de Belgische overheidssteun (giften, 
subsidies, concessionele leningen) in de periode 1995-2001.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bron : DGOS – De Belgische Ontwikkelingssamenwerking in cijfers 1997-2001 – Juli 2002 
 
De Belgische coöperatie in Mali is relatief recent. Ze dateert van het begin van de jaren 
‘80. In de jaren vóór de eerste gemengde commissie (1993), werden in het kader van de 
bilaterale samenwerking twee belangrijke projecten gerealiseerd : één in de 
gezondheidszorg in Kayes (PDS en PSPHR met Medicus Mundi), het andere in de 
infrastructuur (boren van 35 putten). Afgezien hiervan waren er nog enkele gerichte 
interventies, onder andere een bijdrage aan SPA I en, in de onrechtstreekse 
samenwerking, ook interventies van Belgische NGO’s, vooral in het noorden en in de 
sectoren van de watervoorziening en de voedselveiligheid.  
 
Daarna is men beginnen werken aan een meer gestructureerde relatie, om te beginnen met 
een eerste gemengde Belgisch-Malinese commissie in 1993 en vervolgens met de opening 
van een sectie samenwerking in 1995. Tussen 1990 en 2000 werd een totaal van 1,9 
miljard Belgische frank of 47 miljoen euro uitgetrokken ten bate van Mali, omgerekend 
een gemiddelde van ongeveer 4,3 miljoen euro per jaar.  
 
Verdeeld per sector toont de hulp van ABOS / DGOS en BUZA tussen 1990 en 2000 een 
prioriteit voor de landbouwsector en de voedselveiligheid. Die slorpten 26 % van het 
totaal op, gevolgd door de multisectorale hulp voornamelijk in de landbouw 
(overlevingsfonds), met 16% van de fondsen, het onderwijs (12%), sociale diensten 
(11%) en gezondheidszorg (9%). Water en drainering van gronden, gecombineerd met 
infrastructuur en andere economische diensten waren goed voor 11% van de totale hulp. 
De rest (15%) zat verdeeld over andere sectoren of ging naar de administratieve kosten. 
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3.2. De directe bilaterale samenwerking 
 
Financiële aspecten 
 
Onderstaande tabel geeft de evolutie van de betalingen voor de bilaterale samenwerking 
tussen 1990 en 2001.  
 

Jaar Totaal  
x 1.000 euro 

Bilateraal 
x 1.000 euro % 

1990 4.948,45 3.766,25 76,11 
1991 2.436,55 747,15 30,66 
1992 1.711,46 67,92 3,97 
1993 1.492,57 439,76 29,46 
1994 6.093,97 3.355,49 55,06 
1995 2.691,88 131,63 4,89 
1996 8.694,62 4.320,54 49,69 
1997 3.748,15 1.002,73 26,75 
1998 2.863,91 860,69 30,05 
1999 5.344,09 1.625,19 30,41 
2000 7.478,94 1.591,72 21,28 

2001 (geschat) 7.387,52 5.947.23 80,50 
 
Hoewel vrij discontinu gedurende het voorbije decennium, viel na de eerste gemengde 
commissie van 1993 en in de loop van de voorbije drie jaar een stijging van de bilaterale 
hulp vast te stellen. Die stijging zal zich de komende jaren doortrekken, dankzij de 
talrijke belangrijke programma’s die op stapel staan of in voorbereiding zijn. 
 
Juridische aspecten 
 
In 1981, werd in Dakar een Bijzondere schikking ondertekend waarin het juridische kader 
van de Belgische technische bijstand aan Mali werd uitgezet. Dat werd in 1989 gevolgd 
door een protocol van akkoord betreffende het fiscale en douanestelsel van toepassing op 
personen, goederen en markten die verband houden met de samenwerking tussen België 
en Mali. Anderzijds werd geen enkel Algemeen samenwerkingsakkoord ondertekend, 
hoewel door de Belgische sectie in Bamako op 21 september 1999 een voorstel in die zin 
werd ingediend, dat tot op vandaag (03/2002) echter zonder antwoord gebleven is. 
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Bilaterale interventies in uitvoering16 (met Bijzondere schikking) 
 

Sector Aantal 
interventies 

(van alle 
soorten) 

Opmerkingen EUR 
(2000) 

Gezondheid en gezinsplanning 3 2 projecten, waarvan één 
overlevingsfonds (bilateraal) 
eindfase, een ander project gestart 

4.187 

Basis- en beroepsonderwijs 1 Steun aan PRODEC, uitgevoerd 
door de Wereldbank (gestart) 

6.941 

Landbouw 1 Project in de veeteelt 2.457 
Basisinfrastructuur 2 Elektrificatie (in eindfase) en 

sanering 
1.859 

Versteviging van de samenleving 
en conflictpreventie 

2 Ontwapening en consolidering 
van de vrede in het Noorden 

910 

Multisectoraal programma 1 Eenheid planning van 
verschillende interventies in de 
gezondheid, de landbouw en de 
sociale economie 

1.071 

TOTAAL   17.425 
 
De uitvoering van de bilaterale interventies waartoe in het samenwerkingscomité werd 
besloten heeft in Mali een zekere vertraging opgelopen. Zo is met het implementeren van 
de programmatie voor 1998 maar echt begonnen in 2001 of men is nog bezig met het 
opstellen ervan. Een andere interventie waartoe al besloten werd in het 
samenwerkingscomité van 1993 (!) zal pas in 2002 geconcretiseerd worden. Ondertussen 
werden wel programma’s goedgekeurd in het kader van het SPA-programma van de 
Wereldbank (steun aan PRODEC en PRODESS) en interventies die goedgekeurd werden 
tijdens ministeriële ontmoetingen staan op het punt van start te gaan. 
 
Dit verklaart waarom eind 2001, van de totale enveloppe van 17,425 miljoen euro aan 
lopende interventies, maar van 46% van de begroting de betaling goedgekeurd is en niet 
meer dan 20% effectief uitbetaald. 
 
Bilaterale interventies in voorbereiding17 (met Bijzondere schikking) 
 
Hoewel ze niet zeer talrijk zijn, vertegenwoordigen de interventies in voorbereiding toch 
een aanzienlijk totaal budget van 20,997 miljoen euro. De eerste twee interventies 
bevinden zich al in het stadium van de eindformulering. 
 

Sector Aantal 
interventies 

(van alle 
soorten) 

Opmerkingen EUR 
(2000) 

Gezondheid en gezinsplanning 2 Steun aan PRODESS, de strijd 
tegen AIDS 

7.660 

Basisinfrastructuur 1 Drinkwater voor de dorpen in 
Gao (Overlevingsfonds) 

5.900 

Multisectoraal programma 1 Logisch vervolg van de eenheid 
planning (PDMD-K) 

7.437 

TOTAL   20.799 
 
                                                 
16 In de bijlagen bevindt zich een lijst van lopende bilaterale interventies 
17 In de bijlagen bevindt zich een lijst van bilaterale interventies in voorbereiding (identificatie - 
formulering 
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Versteviging van de samenleving18 (geen specifieke Schikking nodig) 
 

Titel Uitvoerder Opmerkingen EUR 
(‘000) 

Bijdrage tot de verkiezingen van 
2002 

Regering van 
Mali 

In voorbereiding 495,787 

 
De steun aan de organisatie van de verkiezingen van 2002 (presidents- en 
parlementsverkiezingen) zal gesitueerd worden in een partnership waaraan de meeste 
Europese en Amerikaanse geldschieters deelnemen. Een gemeenschappelijk fonds werd 
opgericht waarin België hoopt bij te dragen. Het zal gebruikt worden om de voor de 
organisatie voorziene begroting aan te vullen en staat onder toezicht van een externe 
audit.  
 
De PMI’s 
 
Sinds de opening van de sectie in 1995, is het micro-interventieprogramma in Mali 
gestart. Tussen 1995 en 2000 werden 33 projecten uitgevoerd voor een totaal bedrag van 
ongeveer 120 miljoen FCFA (183.000 euro). Dat is gemiddeld zo’n 3,6 miljoen FCFA of 
5.500 euro per project19. 
 
Onderzoeksfonds 
 
In juni 1993 werd een Bijzondere schikking ondertekend met betrekking tot de 
financiering van het onderzoek en advies voor een eerste periode van 3 jaar en ten belope 
van een bedrag van 496.000 euro (20 miljoen BF). Het bedrag werd opgetrokken tot 
173.000 euro (7 miljoen BF) in 1995 en de Bijzondere schikking werd verschillende 
keren verlengd. De laatste verlenging betrof een bijkomende periode van 2 jaar, tot 31 
december 2003. 
 
Het Fonds werd tot nog toe gebruikt om 14 onderzoeken en 1 PIPO-workshop te 
financieren, voornamelijk in het kader van de voorbereiding van bilaterale interventies. 
Van die onderzoeken zijn er 5 effectief uitgemond in een project.  
 
Een saldo van 245.000 euro is nog beschikbaar. 

                                                 
18 Conflictpreventie en versterking van het maatschappelijk middenveld inbegrepen 
19 In de bijlagen bevindt zich een lijst van interventies op de begrotingen voor 1999 en 2000. 
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Overlevingsfonds20 
 

Titel Uitvoerder Opmerkingen EUR 
(2000) 

Versterking van de gezondheidszorg 
in de ‘kring’  Yanfolila 

BTC Opgenomen in de tabel bilaterale 
samenwerking 

n.b. 

Waterleiding in de dorpen in de 
streek van GAO 

BTC Opgenomen in de tabel bilaterale 
samenwerking 

n.b. 

Ontwikkeling van het gebied rond 
de meren - fase 2 

FIDA Multisectorale interventie met de 
BAD als medefinancier 

2.124

Project ter ondersteuning van de 
landelijke gemeenten van 
Tombouctou  
(PACR-T) 

FENU Multisectorale steun aan de 
decentralisatie en cofinanciering 
met het uitrustingsfonds van de 
VN, PAM en UNDP 

2.975

Voedselveiligheid in de kring 
Niafunke 

PROTOS/ 
AMRAD 

Voedselveiligheid 738

Programma ter bevordering van 
de globale en duurzame 
ontwikkeling in de kring Bourem 

BRK/ 
CRM 

Multisectorale steun (landbouw, 
water, gezondheid)21 

319

TOTAAL   6.156
 
 
Sedert enkele jaren is Mali voor het Overlevingsfonds een van de belangrijkste 
concentratielanden. In 2001 werd in de vallei van Seno-Gondo, in de streek rond Mopti 
een sterk gewaardeerde interventie afgerond, die uitgevoerd werd door het 
uitrustingsfonds van de VN. In 2002 wordt ook de interventie in Yanfolila beëindigd. Het 
overlevingsfonds zal zich daarom concentreren op twee van de drie regio’s van het 
noorden (regio 7 van Tombouctou en 8 van Gao), met een totale enveloppe van 11,737 
miljoen euro, met inbegrip van de interventie in Gao, uitgevoerd door de BTC.  
 
We moeten hier opmerken dat in Mali alle modellen van partnerships van het 
Overlevingsfonds aangetroffen worden : bilaterale uitvoering (door de BTC), uitvoering 
door de multilaterale organisaties en de Belgische NGO’s. 
 
Sectoraal ligt de nadruk op de multisectorale ontwikkeling op het platteland (landbouw, 
gezondheid, water en onderwijs) en op ondersteuning van het decentralisatieproces. 
Voedselhulp/humanitaire hulp22 
Tussen 1990 en 2000, was 4,5 % van de Belgische overheidshulp aan Mali bestemd voor 
voedselhulp. De laatste interventies op dit terrein waren 

 cofinanciering (17% van de totale begroting) voor een bedrag van 41,29 miljoen BEF 
(1,024 miljoen euro) van voedselhulp voor de gepatrieerden, verplaatste personen en 
andere slachtoffers van het conflict in het noorden van Mali (de streek rond Kidal, 
Gao en Tombouctou). De interventie, die van start ging in 1997 en afliep eind 2000, 
werd uitgevoerd door de PAM, en behelsde hoofdzakelijk schoolkantines, teneinde 
het schoolbezoek op te trekken, in het bijzonder bij de meisjes.  

 Steun aan de hervestiging van gerepatrieerde Malinezen, boren van putten ; 
programma uitgevoerd door de Hoge Raad voor de Vluchtelingen (UNHCR). De 
Belgische financiering bedroeg 10,5 miljoen BEF (fonds 97).  

                                                 
20 In de bijlagen bevindt zich een lijst van de lopende interventies van het Overlevingsfonds. 
21 Project onderbroken na een proefjaar (het opgegeven bedrag is dat wat in 2001 voor betaling werd 
goedgekeurd). 
22 Met inbegrip van de steun aan de preventie, noodhulp, sanering op korte termijn en humanitaire hulp. 
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Programma van studiebeurzen en stages 
 
Elke jaar dienen tientallen personen zich bij het kantoor van de coöperatie aan om hun 
kandidatuur te stellen voor een studiebeurs of stage, in België of in de gewestelijke 
instellingen. Aangezien de aantallen beperkt zijn geldt dat velen geroepen worden maar 
weinigen uitverkoren. 
 
Mali blijkt gemiddeld 2 à 3 studiebeurzen in België te krijgen (op een quota van 4 à 5), 
maar relatief veel mensen genieten van internationale opleidingen (CIUF) en beurzen 
voor stages. Het toekennen van de plaatselijke studiebeurzen en stages wordt onderbenut, 
met uitzondering van het jaar 1999. 
 
3.3. Onrechtstreekse bilaterale samenwerking 
 
Via de Belgische NGO’s23 
 
Onderstaande tabel toont de interventies die gesubsidieerd werden in het kader van 
vijfjarenprogramma’s 1998-2002 en de bijbehorende actieplannen. 
 

Sector Aantal 
interventies 

(alle soorten) 

Opmerkingen EUR 
(2000) 

Landbouw 6 Landbouwkrediet, dienstverlening 
aan de landbouw, veeartsenij, 
plattelandsontwikkeling 

1.798 

Basisinfrastructuur 3 Water en sanering 1.385 
Consolidering van de 
samenleving en conflictpreventie 

3 Versterking van het 
maatschappelijk middenveld/ 
gedecentraliseerde en 
geïntegreerde ontwikkeling 

190 

Vrouwen en ontwikkeling 1  5 
Steun aan plaatselijke en 
regionale NGO’s 

1 Regionale coördinatie door een 
NGO 

11 

TOTAAL   3.389 
 
Bron : D30 - Financiering van partners, acties en NGO-projecten 
 

Zoals hierboven aangegeven zijn sinds de jaren ‘80 verschillende Belgische NGO’s actief 
in Mali, voornamelijk in het noorden en in de sectoren water en voedselveiligheid. Het 
bekendste voorbeeld is dat van Vredeseilanden in Tombouctou. 
 
Sindsdien hebben we een diversificatie gekregen wat de interventiezones betreft (de 
streek rond Kayes, Sikasso, Koulikoro, Mopti en Tombouctou). De sectorale spreiding is 
zoals hierboven aangegeven. 

                                                 
23 In de bijlagen bevindt zich een lijst van interventies. 
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Door de communautaire organisaties (VVOB / APEFE) 
 
Mali genoot tot op vandaag niet van de steun van de communautaire samenwerking. 
 
Door de universitaire organisaties (VLIR / CIUF / IMT) 
 
Volgens de statistieken zijn er in de jaren ‘90 interventies in de universitaire 
samenwerking geweest voor een totaal bedrag van 64,55 miljoen BF (1,6 miljoen euro). 
Sinds 1998 werd geen enkele uitgave meer geregistreerd. 
 
3.4. Multilaterale samenwerking 
 
Afgezien van de acties, uitgevoerd door multilaterale organisaties en betaald door het 
Overlevingsfonds, maken de meeste interventies in Mali deel uit van regionale 
programma’s en projecten die zich uitstrekken over verschillende buurlanden. De 
onderstaande tabel geeft de belangrijkste projecten die in de loop van de voorbije jaren 
werden gerealiseerd (1995-2001). 
 
Enkele projecten waren exclusief op Mali gericht. Ze zijn ook in de onderstaande tabel 
opgenomen. 
 

Sectoren VN-dienst Opmerkingen EUR 
(2000) 

Exclusief in Mali    
Acties Overlevingsfonds Uitrustings

fonds (2), 
FIDA 

Zie tabel Overlevingsfonds pm 

Gender – Landbouw FAO Project in Kayes, afgelopen in 1998 1.685 
Gender - KMO’s UNID Nationaal project, afgelopen in 2000 1.199 
conflictpreventie UNDP Twee projecten in het Nord (Parem, Car-

Nord) + 1 project capaciteitsverhoging 
(PCASED), allemaal afgelopen 

1.611 

Kinderprojecten OIM Steun bij de terugkeer en reïntegratie van 
kinderen die een verkeersongeval hadden 
– lopend 

? 

Regionale projecten    
Strijd tegen de armoede BIRD Steun bij de voorbereiding van het CSLP – 

lopend 
- 

Landbouw (tuinbouw) FAO Installatie van de RADHORT - afgelopen - 
Landbouw – kwaliteitsontrole UNID Met Burkina Faso - afgelopen - 
Landbouw - agroforestry FAO Test van een handleiding in Mali, Niger en 

Burkina Faso 
- 

 
Bovendien moet opgemerkt worden dat België verschillende deskundigen en technische 
assistenten betaalt die werken binnen de multilaterale organisaties die in Mali actief zijn. 
Momenteel zijn experts gedetacheerd bij de WHO en UNAIDS en werden JPO’s geplaatst 
bij het UNFPA, UNID, Unicef en het UNDP. 
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4. Ontwikkelingsbeleid en strategieën in Mali 
 
Met de uitwerking van een Strategisch kader voor armoedebestrijding (CSLP) beschikt 
Mali over een ontwikkelingsplan op korte en middellange termijn. Het is een uniek 
referentiekader dat voortaan de betrekkingen met de technische en financiële partners 
regelt. Het CSLP wil alle vormen van beleid en alle sectorale strategieën integreren in een 
coherent macro-economisch kader, om op die manier een grotere efficiëntie te garanderen 
bij de uitvoering en de follow-up. 
 
Het kader biedt ook een permanente ruimte voor dialoog en overleg tussen de 
verschillende actoren van de ontwikkelingshulp - administratie, maatschappelijk 
middenveld, gemeenschappen aan de basis, partners - over de grote opties en het 
ontwikkelingsbeleid van het land. 
 
4.1. Doelstellingen en strategieën van het CSLP24 
 
Het uiteindelijke CSLP, dat de doelstellingen en oriëntaties van het tussentijdse CSLP 
moet voortzetten en consolideren, zoals het door de regering van Mali in juli 2000 werd 
aangepast, stelt zich in het algemeen tot doel om de armoede terug te dringen tot 47,5% in 
2006 (tegenover 64% in 2001). Op het economische vlak, voorziet het een gemiddelde 
groei van 6,7% van het BBP per inwoner per jaar en een minimale jobcreatie van 10.000 
banen per jaar in de formele sector en buiten de landbouw. Wat het sociale betreft, mikt 
het CSLP, los van de armoedecijfers en de diepte van de armoede, op een vermindering 
van de ongelijkheid tussen de regio’s, een daling van de kindersterfte en de sterfte in het 
kraambed, een toename van de scholingsgraad en een daling van het analfabetisme, met 
een vermindering van de ongelijkheid tussen jongens en meisjes. 
 
Om die doelstellingen te halen, is de strategie van het CSLP opgebouwd rond drie 
belangrijke domeinen (institutionele ontwikkeling en beheer, menselijke ontwikkeling en 
toegang tot de basisdienstverlening en uitbouw van de infrastructuur en de productieve 
sectoren) en vijf grote thema’s die met elkaar samenhangen en elkaar versterken met het 
oog op hun efficiëntie, rechtvaardigheid en institutionele en financiële haalbaarheid : 

 het opvoeren van de institutionele capaciteit teneinde een goed beheer van de 
overheidszaken, vrede en sociale stabiliteit te garanderen, met de nadruk voornamelijk 
op het decentralisatieproces ; 

 betere prestaties wat betreft de belangrijkste sociale basisdienstverlening, onderwijs 
en gezondheid op de eerste plaats ; 

 een evenwichtig schema voor de inrichting van het grondgebied en een aangepast 
infrastructuurbeleid met, in het bijzonder, de bouw en het onderhoud van de vitale 
transportsystemen ; 

 een nieuwe visie op plattelandsontwikkeling en een multidimensionale benadering 
van de voedselveiligheid en -voorziening, met een aanpak afhankelijk van de 
productiesector, een nieuwe rolverdeling tussen de betrokkenen in de sector (staat - 
privé sector) en de wil om tot een duurzaam beheer te komen van de hulpbronnen en 
het leefmilieu ; 

                                                 
24 Grotendeels overgenomen uit het CSLP - definitieve versie en voorlopige versie van maart 2001. 
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 een nieuwe handelspolitiek en een geïntegreerd kader voor de ontwikkeling van de 
private sector en de meest beloftevolle productiekanalen. 

 Voor elk van die thema’s wordt het belang benadrukt van specifieke en corrigerende 
stappen om de armen te integreren en de verschillen tussen de regio’s, gemeenten en 
geslachten terug te dringen. 

 
4.2. De totale budgettaire kostprijs 
 
De totale budgettaire kostprijs op middellange termijn, tussen 2002 en 2006, neemt toe 
met de tijd. Het jaargemiddelde schommelt rond de 700 miljard FCFA. In een eerste fase 
ligt de overheidsinvestering zeer hoog, teneinde een multiplicatoreffect te bereiken. In een 
tweede fase moeten de omstandigheden worden gecreëerd voor een ontwikkeling van de 
private sector, waardoor het nodige kapitaal kan worden aangetrokken om de fakkel van 
de overheidsinvesteringen over te nemen en zo een nieuwe motor te krijgen voor de groei. 
 
Voor de financiering rekent Mali op 15% binnenlandse middelen. De rest zou moeten 
komen van de ontwikkelingspartners die al voor een groot gedeelte de sectorale 
programma’s financieren, maar ook zullen worden gevraagd de kosten op zich te nemen 
voor de bijkomende programma’s die rechtstreeks verbonden zijn met de 
armoedebestrijding. De HIPS-middelen zullen een deel van de kosten van die 
programma’s dekken. 
 
Totale begroting per sector 
 

Sector 
 

Geconsolideerde budgetten (miljard 
CFA) 

Verwachtingen (miljard CFA) 

 1998 % 2000 % 2003 % 2006 % 

Onderwijs 46,6 10,3 60,5 11,6 92,2 14,0 162,9 18,5 
Gezondheid (zonder sociale 
dienstverlening *) 

27,2 6,0 35,3 6,8 47,2 7,2 58,4 7,3 

Andere sociale sectoren   9,3 1,8 17,2 2,6 18,4 3,1 
Plattelandsontwikkeling 57,4 12,8 63,4 12,1 85,0 12,9 115,7 13,4 
Infrastructuur 63,6 14,1 85,5 16,4 134,8 20,5 183,5 21,2 
Overheid & administrtie     85,2 13,0 98,0 11,6 
Strijdkrachten en veiligheid 32,1 7,1 41,3 7,9 46,2 7,0 51,0 6,1 
Andere sectoren ** 167,7 37,3 161,6 30,9 67,4 10,3 97,9 9,2 
Afbetaling van de schuld 55,4 12,3 65,6 12,6 81,0 12,3 79,8 9,7 
Totaal 449,8  522,5  656,2  865,6  

 
*  : vanaf 2000 
** : met inbegrip van de overheid en de administratie voor 1998 en 2000 
 
Bron : Direction nationale du Budget, CSLP 
 
Het CSLP raadt een stijging aan van de begroting voor de prioritaire sectoren, zijnde de 
sociale diensten (onderwijs, gezondheid en andere), de plattelandsontwikkeling en de 
infrastructuur. Vooral het aandeel van de sociale diensten in de totale staatsbegroting 
moet aanzienlijk toenemen : van 20,2 % in 2000 naar 28,9% tegen 2006. Het aandeel van 
de plattelandsontwikkeling en de infrastructuur moet van 28,5% van de totale begroting 
naar 34,6%.  
In 2006 zullen de uitgaven voor de prioritaire sectoren 21,2% van het BBP 
vertegenwoordigen (9,7% voor de sociale diensten en 11,6% voor 
plattelandsontwikkeling en infrastructuur), tegenover 19,4% in 2001 (respectievelijk 6,7 
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en 12,8%). We herinneren eraan dat de uitgaven voor sociale diensten in 1996 slechts 
3,12% van het BBP vertegenwoordigden. 
 
Daartoe moet de begrotingspost voor de sociale sectoren elk jaar gemiddeld met 17% 
stijgen (en met meer dan 20% voor de sector van het onderwijs !) : een hele uitdaging. 
 
4.3. Kosten en financiering van de specifieke activiteiten binnen het CSLP 
 
De totale uitgaven voor de verwezenlijking van de doelstellingen van het CSLP over de 
periode 2002-2004 bedragen 982,5 miljard FCFA. De financiering van de activiteiten in 
het kader van het Actieplan zijn al voor 444,1 miljard FCFA verworven, omgerekend 45,2 
% van de totale kostprijs. De financiering uit binnenlandse middelen dekt daarvan 31,2% 
(138,5 miljard FCFA). De buitenlandse financiering wordt op 305,6 miljard FCFA 
geschat (68,8%).  
 
Om het verschil te financieren (538,4 miljard FCFA), wordt in de eerste plaats gerekend 
op de HIPC-middelen, die over de bewuste periode op ongeveer 75 miljard FCFA worden 
geschat (13,9% van het verschil). Het mobiliseren van fondsen bij de eigen economische 
actoren zou 83,5 miljard of 15,5% van het verschil moeten bedragen. Het resterende 
tekort zal moeten gezocht worden bij de internationale gemeenschap (379,9 miljard of 
70,6% van het verschil).  
 

Verworven mid Financieringsbehoefte
444.1 463.8 982.5

0.45201 0.472061

CSLP-financiering 2002-2004

8%

45%

47% HIPC-fondsen
Verworven middelen
Financieringsbehoefte
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4.4. CSLP-begroting per sector 
 
Onderstaande tabel geeft de verdeling van de totale kostprijs van het CSLP per sector.  
 

 
Secteur 

Totale 
kostprijs 

2002-2004 
(106 FCFA) 

% 
van 
het 

totaal 

Verworven 
middelen 

(106 FCFA) 

% 
van de 
kostpr

ijs 

HIPC-
middelen 

(106 FCFA) 

% 
van 
het 

totaal 
Gezondheid en bevolking 160.586 16,34 16.451 10,24 11.182 15,00 
Onderwijs/alfabetisering 120.438 12,26 79.214 65,77 33.538 44,99 
Werkgelegenheid en beroepsopleiding 2.601 0,26 900 34,60 2.287 3,07 
Basisinfrastructuur voor de 
ontwikkeling 

304.037 30,94 194.148 63,86 1.860 2,50 

Plattelandsontwikkeling en natuurlijke 
hulpbronnen 

154.316 15,71 86.934 56,33 9.582 12,85 

Algemene activiteiten inkomens, 
solidariteit & sociale zekerheid 

115.097 11,71 45.475 39,51 10.704 14,36 

Milieu en levensvoorwaarden 97.082 9,88 11.217 11,55 4.529 6,08 
Bestuur en instellingen 21.335 2,17 0 0,00 0 0,00 
Cultuur/godsdienst/vrede en sociale 
zekerheid 

2.515 0,26 385 15,31 0 0,00 

Uitvoering van het CSLP en follow-
up/evaluatie 

4.500 0,46 0 0,00 865 1,16 

TOTAAL 982.508 100 434.724  74.547 100 
 
 Bron : CSLP, versie maart 

 
De basisinfrastructuur vertegenwoordigt 31% van de kostprijs van het CSLP. 64% van de 
financiering is echter al verworven. Ook andere sectoren zoals het onderwijs en de 
plattelandsontwikkeling hebben al meer dan de helft van de nodige middelen 
bijeengebracht. Dat is echter niet het geval voor de sector gezondheid waarvan de 
activiteiten in het kader van het CSLP 16% van het totaal vertegenwoordigen. Volgens 
het CSLP-document, zou slechts 10% van de nodige financiering al verworven zijn. 
 
Globaal gesproken zijn de sociale diensten (onderwijs, gezondheid) goed voor 28,5 % van 
de totale kostprijs van het CSLP, de twee andere prioritaire sectoren (infrastructuur en 
plattelandsontwikkeling vertegenwoordigen 46%. 
 
De HIPC-middelen zullen prioritair besteed worden aan het onderwijs, dat 45% van de 
totale middelen opslorpt, gezondheid (15%), plattelandsontwikkeling (13%) en 
infrastructuur (14%). 
 
In elk van de sectoren gaat voorrang naar specifieke acties om de toestand van de minst 
bedeelde  groepen te verbeteren. 
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5. Lessen getrokken uit de ervaring met hulp en hulpcoördinatie 
 
5.1. Doorlichting van de hulp 
 
In 1996 koos de Commissie voor Ontwikkelingsbijstand (CAD) van de OESO Mali als 
pilootland voor een ‘Revue de l’efficacité de l’aide’. Dit overzicht van het internationale 
hulpsysteem kwam tot stand tussen april 1997 en maart 1998. Het was het werk van 
CAD/OESO, in samenwerking met de UNDP. Bedoeling was de verworvenheden en 
zwakke punten van het hulpsysteem te onderzoeken en aanbevelingen te formuleren om 
de efficiëntie en de impact ervan te verhogen. 
 
Een van de onrechtstreekse gevolgen van het proces was de organisatie van een 
Rondetafel over onderwijs en gezondheid, in juni 1998, in Bamako, waar tal van 
geldschieters hebben beloofd om Mali te steunen in de sectoren van het onderwijs en de 
gezondheid, dit op basis van de nieuwe modaliteiten en de nieuwe aanpak van de hulp (de 
sectorale programma’s PRODEC en PRODESS). 
 
Analyse - De voornaamste conclusies van de doorlichting 
 
De hulp neemt een belangrijke plaats in in de economie, de instellingen en zelfs de 
Malinese samenleving : 80% van de begroting voor overheidsinvesteringen en 20 tot 30 
% van de lopende uitgaven worden gefinancierd met buitenlandse middelen.  
 
De hulp is niet gecoördineerd : er zijn geen openbare structuren die het geheel van de 
hulp coördineren. Bij gebrek daaraan proberen de geldschieters zelf die rol te vervullen. 
De projectaanpak is nog zeer overheersend (tussen 1987 en 1994 liepen gemiddeld 250 
projecten). 
 
De leiding over de hulpacties is slecht geïntegreerd in het nationale beleid : een derde 
van de projecten doet een beroep op parallelle beheersstructuren die bijdragen tot het 
verzwakken van de nationale instellingen. 
 
De hulp is zwak geïntegreerd in de nationale economische circuits 
 
De efficiëntie van de hulp stelt problemen : hoewel de evaluatie van de hulpprojecten en -
programma’s vaak eerder bevredigend is, bestaat een kloof tussen de bedragen voor hulp 
(sedert twee decennia meer dan 50 USD per inwoner) en de vooruitgang die gemaakt 
werd inzake levensstandaard van de bevolking.  
 
De bevolking heeft het gevoel niet geïnformeerd te zijn en de indruk dat geen rekening 
wordt gehouden met haar prioriteiten. 

Note stratégique pays / Landenstrategienota  Blz 33 



Aanbevelingen 
 
Na afloop van de vergadering van Parijs, werd door de Malinese overheid en haar 
partners een specifiek systeem van instellingen in het leven geroepen (Gemengde 
commissie – Technisch comité – Gemeenschappelijk secretariaat). Vertrekkende van de 
analyse van de doorlichting, werd een programma voor hervorming van de hulp 
goedgekeurd. Dat programma werd in april 1999 dooor de Gemengde commissie 
goedgekeurd. De zeven belangrijkste doelstellingen ervan zijn : 

 Verduidelijking en vereenvoudiging van de institutionele mandaten van de structuren 
belast met de coördinatie en het sturen van de hulp ; 

 Harmonisering van de procedures en voorwaarden voor het uitvoeren van de 
samenwerking ; 

 Het invoeren van coördinatie- en arbitragemechanismen voor de hulp, tussen en over 
de sectoren maar ook ruimtelijk ; 

 Het versterken van de nationale en lokale knowhow ; 

 Het invoeren van een permanent informatiesysteem over de activiteiten van de 
coöperatie ; 

 Het maatschappelijk middenveld op alle niveaus betrekken bij het uitwerken en 
beheren van de hulp ; 

 De integratie van het systeem van de coöperatie in de nationale economische en 
financiële circuits. 

 
Een prioritair programma werd ingevoerd dat gebaseerd is op de eerste drie 
doelstellingen. De vierde wordt beschouwd als transversaal ten opzichte van het geheel 
van de activiteiten. 
 
Resultaten 
 
Twee jaar na de hervorming moet vastgesteld worden dat de resultaten van deze unieke 
oefening eerder mager uitvallen naast de oorspronkelijke ambities, doelstellingen en 
kalender. Analyses, bijkomende studies en workshops werden opgezet rond de drie grote 
weerhouden thema’s25, maar zonder uit te monden in tastbare en concrete resultaten. De 
enige uitzondering is de formele aanpassing van een eenheidskader voor de bezoldiging 
van de per-diem en de zendingskosten van het Malinese personeel, hoewel nog 
moeilijkheden blijven bestaan, waar nog altijd sprake is van een grote diversiteit, 
afhankelijk van de projecten en de geldschieters. 
 
Aan Malinese zijde is « politico-institutionele » blocage het resultaat van de voorstellen 
voor herverdeling van de taken en functies tussen het Ministerie van Economie en 

                                                 
25  Onderzoek naar de opdracht van de structuren, belast met het beheer en de Toördinatie van de hulp (1999) 
 Voorstellen voor een operationeel systeem van coöperatie tussen de plaatselijke overheden en de 

partners (1999) 
 Rol van de NGO’s en de gemeenten (1999) 
 Workshop over « Institutionele hervormingen voor een betere coördinatie van de hulp » (1999) 
 Boekhouding van de  hulpstromen (2000) 
 De procedures voor het toekennen van contracten (2000) 
 Inventaris en analyse van de procedures voor identificatie, goedkeuring, uitvoering en evaluatie van de 

hulpprojecten (2000) 
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Financiën enerzijds en het Ministerie van Buitenlandse zaken, anderzijds (om bij de 
coördinatie van de hulp meer verantwoordelijkheden te geven aan het eerste ministerie). 
Van de kant van de partners heeft de zwakke betrokkenheid van de Zetels in het proces, 
gecombineerd met de beperkte bevoegdheid van de plaatselijke vertegenwoordigingen 
van de geldschieters, belet dat op een efficiënte wijze beslissingen konden worden 
genomen of bij wijze van experiment afwijkingen goedgekeurd op de regels. Die 
belemmeringen zijn voornamelijk veroorzaakt door de moeilijkheden om de modaliteiten 
voor het beheer van de budgetten te harmoniseren. 
 
Toch dient nog opgemerkt dat op verschillende terreinen vooruitgang is geboekt : 

 het proces van de doorlichting en de hervorming van de hulp heeft impulsen gegeven 
aan het zoeken naar nieuwe modaliteiten voor de coördinatie en de uitvoering van de 
interventies van de technische en financiële partners in de richting van een 
programmatische aanpak (sectoraal). Deze wordt toegepast in programma’s als 
PRODESS en PRODEC en ook andere sectoren bereiden er zich op voor (PASAOP in 
de landbouw). Een tweede impuls bestaat erin « basket funding » systemen in te 
voeren die onder meer door verschillende geldschieters gebruikt worden  voor het 
steun aan de organisatie van de verkeizingen of bij het aanleggen van een fonds voor 
investeringen bij de plaatselijke autoriteiten (FICT) ; 

 de « eengemaakte boekhouding van de hulpstromen » heeft een inventaris uitgewerkt 
van de talloze gegevens en voorgesteld maatregelen te nemen om die te coördineren. 
Overigens werd ook een actie op het getouw gezet met de afdeling statistiek van het 
CAD, om informatie uit te wisselen over de door de lidstaten opgegeven stromen en 
die welke het UNDP op het terrein gecompileerd heeft. Een internet site toont de 
resultaten van deze actie (www.oecd.org/dac/mali/) ; 

 de harmonisering van de « procedures voor het toekennen van contracten » werd van 
de kant van de Malinese structuren wat toegelicht maar vereist bijkomende 
beslissingen van de kant van de Zetels van de hulporganisaties ; 

 de uitwerking van het CSLP is een van de coördinatiemechanismen bij uitstek voor de 
ontwikkelingsprogramma’s en geeft daarmee een gedeeltelijk antwoord op het derde 
gestelde objectief ; 

 door de invoering van het PRECAGED-programma wordt rekening gehouden met de 
bekommernis omtrent het versterken van de nationale knowhow inzake beheer en 
coördinatie van de ontwikkeling (4e doelstelling). 

 
Van meet af aan is gebleken dat twee jaar te weinig zou zijn om tot grondige 
veranderingen te komen. Toch zou het jammer zijn indien de oefening in dit stadium bleef 
steken, rekening houdende met de hoop en de inzet die al opgewekt werden. Momenteel 
heeft de Malinese regering de hervorming van de hulp geïntegreerd als een van de 
componenten van het CSLP, hetgeen op termijn zal gezien worden als « de eerste stap in 
de richting van het opnemen, door de Malinese structuren, van de sturing en coördinatie 
van de buitenlandse hulp, waarbij de hervorming en het secretariaat (SRAM) niet langer 
een afzonderlijke entiteit vormen maar een nationale functie en verantwoordelijkheid ». 
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5.2. Vanuit Belgisch standpunt 
 
De ervaring en de lessen uit de Belgische coöperatie in Mali liggen grotendeels in het 
verlengde van de resultaten van de analyses van de doorlichting van de hulp. Toch zijn er 
enkele specifieke accenten, die te maken hebben met de aard en de hoeveelheid van de 
hulp maar ook met institutionele en organisatorische aspecten : 
 
Ten opzichte van de bilaterale interventies 
 
Sinds de start van de bilaterale samenwerking in de jaren 80, zien we een grote sectorale 
en geografische spreiding, ondanks de bescheiden financiële enveloppe. Op sectoraal vlak 
was de coöperatie in alle prioritaire sectoren terug te vinden, zonder dat de interventies 
kaderen in een coherente strategie.  
 
Bij de uitvoering van de interventies heeft België gekozen voor het model van het 
medebeheer, teneinde het « ownership » te bevorderen en de nationale capaciteiten op te 
trekken. Dat medebeheer impliceert noodzakelijk het gebruik van nationale procedures, 
zoals het toekennen van contracten volgens de Malinese wetgeving en het respecteren van 
de plaatselijke administratieve procedures. In het kader van de doorlichting van de hulp, 
werd al opgemerkt dat het « doorlopen van de procedures van de staat in de huidige 
situatie al een echte bureaucratische belemmering vormde voor de donoren. Het is 
opvallend dat alle donoren die zoveel mogelijk de openbare procedures respecteren, grote 
moeite hebben om de beloofde fondsen te laten uitbetalen en soms al jaren wachten op 
nog niet uitgevoerde toezeggingen. Omgekeerd genieten de donoren die zelf hun 
programma’s uitvoeren (in regie) van een grotere soepelheid die hen in staat stelt tot bijna 
100% uitbetaald te krijgen.  
In het geval van medebeheer wordt die administratieve logheid nog versterkt door de 
specificiteit (en de traagheid) van de Belgische procedures. In het bijzonder de periode 
tussen de identificatie van een interventie en de effectieve uitvoering ervan kan soms heel 
lang duren. 
 
Bovendien houden het medebeheer en de Malinese procedures niet altijd voldoende 
rekening met het decentralisatieproces en de grote oppervlakte van het land. De afstand, 
zowel fysiek als administratief tussen het beslissingscentrum (de nationale opdrachtgever 
en coördinator) en de plaats van de uitvoering (plaatselijk, ver van het centrum) maakt 
een efficiënte uitvoering bijzonder moeilijk, zeker in streken zoals het afgelegen noorden. 
Dit wordt nog verergerd door de afwezigheid van institutionele ondersteuning aan het 
Voogdijministerie voor de financiering van de interventies, waardoor follow-up en 
omkadering te ver uit elkaar liggen. 
 
Tot slot hebben de begunstigden en de Malinese regering nog altijd geen of althans geen 
duidelijke kijk op de complexiteit van de institutionele structuur van de Belgische 
coöperatie, na de hervorming van 1998. Die structuur, fundamenteel gericht op een 
projectaanpak, blijkt bijzonder ongeschikt om zich op een coherente manier aan te passen 
aan de nieuwe hulpmodaliteiten, zoals de sectorale aanpak van PRODEC en PRODESS. 
Bij de toepassing van die aanpak is de afbakening tussen identificatie, formulering, 
uitvoering, follow-up en evaluatie moeilijk te integreren in een continu proces van 
programmatie, uitvoering, follow-up en coördinatie tussen de regering en de technische 
en financiële partners.  
Met betrekking tot de vertegenwoordiging van de internationale samenwerking in Mali 
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Terwijl het kaderakkoord over de ontwikkelingssamenwerking tussen België en Mali al 
dateert van 1981, werd pas in 1995 een Belgische coöperatiesectie geopend in Bamako. 
Die sectie telde slechts één expat-medewerker. Na afloop van de hervorming van de 
samenwerking werd SBC omgevormd tot een ambassadebureau. Dat bureau beschikt 
momenteel over drie expats, attachés voor de samenwerking en een boekhouder. De 
nieuwe modaliteiten van de hulp (sectorale aanpak) en de decentralisatie van de 
uitvoering van onze hulp zouden in de toekomst kunnen leiden tot de aanduiding van 
sectorale attachés ter plaatse. 
 
In datzelfde kader beletten de zwakke betrokkenheid van de centrale administratie 
enerzijds en het gebrek aan overdracht van bevoegdheden en autonomie aan het bureau 
ter plaatse anderzijs een echte inschakeling in het beheer en de follow-up van de 
programma’s. Er wordt aan herinnerd dat al in een intern ABOS-rapport van 1998, naar 
aanleiding van een missie ter gelegenheid van de doorlichting van de hulp in Mali, 
opgemerkt werd dat « de plaatselijke vertegenwoordiging van het ABOS, de toekomstige 
attaché, zou moeten kunnen beschikken over meer beslissingsbevoegdheid en een grotere 
staff, voor wat (1) de politieke keuzen en (2) de financiering betreft van die keuzen. Dat 
impliceert immers een bevoegdheid om toe te zeggen en fondsen toe te kennen. De 
vertegenwoordiging zal zich meer in de Malinese structuren moeten integreren, eventueel 
met Belgische technische bijstand … België zou op een sterkere en permanente manier in 
het land moeten aanwezig zijn (een ambassade in Bamako !) ».26 

                                                 
26 Louis Callewaert, Interne nota over de nieuwe modaliteiten van de hulp in Mali (CAD-OCDE), 1998. 
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6. Toekomstige Belgische samenwerkingsstrategie 
 
6.1. Het Belgisch wettelijk kader 
 
De Belgische ontwikkelingshulp wordt georganiseerd door de Directie-generaal voor 
Internationale Samenwerking (DGOS), die opgericht werd binnen het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken. Krachtens de Belgische wet op de Internationale Samenwerking van 
25 mei 1999 is de DGOS verantwoordelijk voor de samenwerkingsprogramma’s die 
volgens de volgende beleidsnormen en kanalen uitgewerkt worden: 
 
A) Beleidsnormen : 
 
Doel van de Belgische Internationale Samenwerking is armoedebestrijding en duurzame 
ontwikkeling. 
De realisatie van dit doel werd beperkt tot  

vijf sectoren:  

 basisgezondheidszorg met inbegrip van reproductieve gezondheidszorg; 
 onderwijs en vorming; 
 landbouw en voedselzekerheid; 
 basisinfrastructuur; 
 maatschappijopbouw. 

 

en tot drie sectoroverschrijdende thema’s: 

 gelijkheid van rechten en kansen voor mannen en vrouwen; 
 milieu; 
 sociale economie. 

 
B) Kanalen: 
 
De Belgische Internationale Samenwerking functioneert volgens verschillende 
uitvoeringskanalen: 
 
B.1. Bilaterale intergouvernementele samenwerking (25 partnerlanden werden 

geselecteerd): 

 Het opstellen van de intergouvernementele samenwerkingsprogramma’s is de 
verantwoordelijkheid van het partnerland en de DGOS.  
 De behandeling van samenwerkingsaanvragen is de verantwoordelijkheid van 

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

verantwoordelijkheid van de Belgische Technische Coöperatie (BTC), een 
naamloze vennootschap naar publiek recht, waarvan de federale Staat de 
enige wettelijke aandeelhouder is.  
De BTC staat in voor de uitvoering in samenwerking met de 
verantwoordelijke entiteit van de partner. 
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B.2. Bilaterale samenwerking via niet-gouvernementele initiatieven. Zo’n 7 
verschillende Belgische en plaatselijke niet-gouvernementele kanalen kunnen door 
de DGOS gesubsidieerd worden : 

 zowat 123 Belgische NGO’s  
 plaatselijke NGO’s in sommige partnerlanden 
 twee verenigingen voor technische bijstand : 

 
** de Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische 

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

l'étranger' (APEFE). 
 

 twee interuniversitaire raden : 
 

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

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

 
B.3. Multilaterale samenwerking:  

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

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

partnerlanden werden geselecteerd. Voor de uitvoering zijn drie kanalen mogelijk 
: 

 intergouvernementeel, 
 niet-gouvernementeel, 
 multilateraal. 

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

mogelijk : 

 intergouvernementeel, 
 niet-gouvernementeel, 
 multilateraal. 

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

 

6.2. Doelstelling 
 
De algemene doelstelling van de strategie van de Belgische coöperatie in Mali : 
 
Algemene strategie : Mali ondersteunen in zijn inspanningen, om de armoedecijfers 

tegen 2006 terug te dringen tot 47,5 %. 
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Dit in samenwerking met de Malinese regering en alle technische en financiële partners 
(PTF) die werken binnen het CSLP-kader. 
 
De voornaamste indicator voor het meten van de vooruitgang die werd gerealiseerd in de 
richting van deze doelstelling zullen de armoedecijfers zijn die worden verkregen op basis 
van de gegevens van het Malinees onderzoek naar de evaluatie van de armoede (EMEP). 
 
De Belgische coöperatie in Mali zal tegelijkertijd steun verlenen aan de geografische en 
sectorale assen, daarbij zoveel mogelijk enkele specifieke transversale thema’s 
integrerend.  
 
6.3. Geografische concentratie 
 
In de Gemengde commissie van 1998, kregen de regio rond Koulikoro en dan vooral de 
drie kringen in het noorden van de regio, een voorkeursbehandeling, in het kader van een 
multisectoraal programma (gezondheid, opleiding, landbouw en sociale economie). Die 
interventie komt bovenop het project Papemer, dat momenteel in zijn laatste jaar zit 
(2002) en waarvan de voornaamste activiteiten in dezelfde regio geconcentreerd waren. 
 
De andere concentratieregio’s worden die van Tombouctou en Gao. In regio 7 van 
Tombouctou lopen verschillende belangrijke interventies van het Overlevingsfonds, 
gelijktijdig met een bilaterale interventie (steun aan de plaatselijke 
ontwapeningscommissies). Overigens zijn ook in de 8e regio, die van Gao, twee grote 
bilaterale interventies lopende of in de startfase (veeteelt en watervoorziening in de 
dorpen). 
 
6.4. Sectorale concentratie 
 
België wil met de regering en de andere technische en financiële partners samenwerken 
bij de verwezenlijking van de aanbevolen doelstellingen voor de volgende assen : 
 
1. Sectorale hulp aan de sociale programma’s inzake gezondheid 
2. Sectorale hulp aan de sociale programma’s inzake onderwijs.  
 
Het betreft rechtstreekse steun aan het PISE, de eerste fase van het tienjarenprogramma 
voor het onderwijs, alsook verschillende interventies ten voordele van het PRODESS, 
zowel fase 1, die normaal in 2003 afloopt, als fase 2. Het is duidelijk dat de ambitieuze 
doelstellingen van die programma’s slechts realiseerbaar zullen zijn, mits een engagement 
op lange termijn van alle partners, België inbegrepen. 
 
3. Projectsteun voor plattelandsontwikkeling in de brede betekenis, bestaande uit 
interventies in de sector landbouw en veeteelt, voedselveiligheid en basisinfrastructuur op 
het platteland.  
 
De interventies in het noorden en de geprogrammeerde economische activtiteiten in de 
regio van Koulikoro vallen onder deze as. Die acties zouden kunnen aangevuld worden 
met andere steunmaatregelen die nog moeten uitgewerkt worden in het kader van het 
‘Schéma directeur’ voor de sector plattelandsontwikkeling of de uitvoeringsplannen, zoals 
het PASAO, dat daarvan afgeleid is. 
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6.5. Transversale thema’s 
 
Hoewel conflictpreventie in het beleid van de Belgische coöperatie in Mali als een 
« sector » beschouwd wordt, moet het eerder gezien worden als een transversaal thema. 
België heeft immers niet alleen acties uitgewerkt in het kader van het beheer van de 
situatie na het conflict in het noorden (inleveren van wapens tegen microprojecten, 
herintegratie van voormalige strijders). Door resoluut met heel wat van de bilaterale en 
multilaterale interventies te mikken op de regio’s Gao en Tombouctou, wordt ook actief 
bijgedragen tot de ontwikkeling van die sociaal en economisch nog sterk achtergebleven 
gebieden en tot het vergroten van de kansen op vrede in de streek. In zekere zin probeert 
de Belgische coöperatie, na de dringende tussenkomsten, bij te dragen tot de rehabilitatie 
en uiteindelijk tot de ontwikkeling. 
 
Een zeer aanzienlijk deel van de bilaterale enveloppe situeert zich in de sectoren van het 
onderwijs, de gezondheidszorg en de watervoorziening, drie sectoren waarvoor, binnen 
het beleid van decentralisatie in Mali, belangrijke overdrachten van knowhow voorzien 
zijn naar de plaatelijke autoriteiten. Door concrete maatregelen op het niveau van het 
beheer, het sturen van de interventies en het laten uitvoeren van belangrijke investeringen 
(institutionele steun), draagt België bij tot de consolidering van dit beleid.  
 
België is een van belangrijkste medefinanciers in het kader van een van de voornaamste 
pilootprojecten van het FENU, wat betreft het operationeel maken van het 
decentralisatieproces. Het multisectorale project van Koulikoro is een ander voorbeeld 
van de wil om gedecentraliseerde diensten te steunen bij de planning en het beheer van de 
ontwikkeling. Ook bij andere interventies, zoals het veeteeltproject in Ménaka, het 
waterbouwproject in Gao en de steuninterventies ten voordele van het PRODESS, zijn de 
fondsen voornamelijk bestemd voor de periferie en worden ze ook daar aangewend bij het 
verbeteren van de plaatselijke instellingen, gericht op het uitvoeren van de acties.  
 
6.6. Beheer  
 
Hoewel de projectaanpak bij de meeste geldschieters in Mali doorslaggevend blijft bij de 
toekenning van de steun, bestaat een duidelijke trend richting programma-aanpak en 
begrotingssteun, voorbeelden van samenwerking die door geldschieters als de 
Wereldbank, Nederland, de Europese Unie en de Scandinavische landen naar voor 
worden geschoven. 
 
De Belgische coöperatie is door haar institutionele configuratie nog sterk gericht op de 
projectaanpak. Toch worden door de deelname aan PRODEC en PRODESS en de steun 
aan de verkiezingen van 2002, opportuniteiten gecreëerd om de efficiëntie van de 
programma-aanpak en de begrotingssteun te verkennen. Indien België in die programma’s 
een grotere rol wil spelen dan die van financier, zal het zo snel mogelijk een versterking 
moeten voorzien van de omkadering op het centrale niveau en/of sectorale technische 
bijstand (begeleiding, coördinatie en follow-up) aan die belangrijke sectorale 
programma’s27. Bovendien moet het in de toekomst de mogelijkheid van een grotere 
beslissingsautonomie ernstig overwegen. 

                                                 
27 De ambassade van Nederland heeft bij voorbeeld voor elke concentratiesector ter plaatse één of meer 
specialisten (expats of plaatselijk), wat de mogelijkheid biedt om op een positieve manier te « wegen » op 
het regeringsbeleid terzake. 
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7. Coherentie en complementariteit van de Belgische bilaterale 
samenwerking 

 
7.1. Ontwikkelingshulp in Mali 
 
De overheidssteun aan de ontwikkeling in Mali (bruto waarde, zonder schuldaflossing) 
werd tussen 1993 en 199928 op gemiddeld 444 miljoen USD berekend (cijfers van het 
UNDP). Detailinformatie is te vinden in de onderstaande tabel : 
 
Tabel : overheidssteun aan de ontwikkeling - totaal en verdeling. 
 

Jaar Totaal 
mln. US$ 

% 
lening

en 

% 
giften 

%  
VN 

% 
bilateraa

l 

% multi – 
niet VN* 

% 
NGO29 

1993 456 38 62 35 40 19 5 
1994 421 44 56 36 40 20 5 
1995 499 28 72 31 50 16 3 
1996 403 28 72 31 53 12 4 
1997 451 33 67 33 41 22 4 
1998 429 26 74 25 52 29 3 
1999 446 29 71 27 54 15 4 

 
Bron : UNDP  

  * Vooral FAD, EU en Arabische Fondsen 

 
De verdeling van de overheidssteun aan de ontwikkeling ziet er als volgt uit : (cijfers van 
de UNDP, 1996-1999) 

 de regionale ontwikkeling30(20,3 % van alle hulp),  

 landbouw, bosbouw en visserij (13,0%) 

 de sector van het beheer van de economie (10,8%) 

 valoriseren van de human resources (onderwijs en opleiding) (10,0%) 

 de sector van de natuurlijke hulpbronnen (9,9%) 

 de sociale ontwikkeling31 (8,8%) 

 de sector van het transport (7,1%) 

 gezondheid (6,3%) 

 de energiesector (5,2%) 

 andere sectoren (7,5%) 

                                                 
28 Cijfers van het UNDP (Ontwikkelingssamenwerking). Daarbij moet opgemerkt worden dat vaak grote 
verschillen bestaan tussen de cijfers die bij het CAD worden opgegeven (centraal niveau) en die van het 
UNDP (lokaal niveau). Doorgaans zijn de cijfers van bilaterale hulp die aan het UNDP worden gemeld 
onderschat, omvatten ze niet de steun die op de Zetels wordt geboekt. Multilaterale hulp, bet inbegrip van 
core-funding en de speciale fondsen, wordt over het algemeen overschat. De totalen van de twee instanties 
zijn niettemin vergelijkbaar, hoewel ze nog bijna 10% lager liggen dan de reële stromen aan overheidshulp. 
 29 Enkel de grootste NGO’s, met de mogelijkheid van overlapping met de bilaterale hulp. 
30 Met inbegrip van de geïntegreerde plattelandsontwikkeling (49%), de ontwikkeling in dorpen en 
gemeenschappen (32%), de valorisering van rivierbekkens (14%) en andere (5%) 
31 Omvat de sociale wetgeving en administraite, de stadsontwikkeling, drinkwater en hygiëne, huisvesting, 
cultuur en preventie van criminaliteit en druggebruik. 
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Wat betreft de geografische verdeling, los van de nationale projecten, die in 1999 met 
35% van de overheidssteun aan de ontwikkeling (APD) gingen lopen, kreeg Bamako, met 
16% van het totaal, het grootste stuk, gevolgd door Kayes (8,3%) en Sikasso (7,5%). De 
streken rond Koulikoro, Tombouctou en Gao kregen respectievelijk 6,9%, 6,7% en 3,2% 
van de overheidssteun en liggen behoorlijk achter op de eerstgenoemden. 
 
In 1997 ging 10 % van de overheidssteun aan de ontwikkeling naar begrotingssteun, 52% 
naar projecten in een rechtstreeks partnership met de regering, terwijl de rest ook als 
« resterend » gestort werd en daardoor ontsnapte aan elk boekhoudkundig instrument 
(semi-staatsinstellingen, het maatschappelijk middenveld en gedecentraliseerde of 
rechtstreeks door de kantoren van de coöperatie beheerde entiteiten, bij voorbeeld voor de 
technische bijstand en de werking zelf van die kantoren). 
 
7.2. Geldschieters in 2000 en daarna 
 
De classificaties van de geldschieters verschillen van bron tot bron. Over het algemeen 
wordt Frankrijk als de belangrijkste bilaterale geldschieter beschouwd, gevolgd door de 
Verenigde Staten, Duitsland, Japan en Nederland. 
 
Bij de multilaterale geldschieters gaat de Wereldbank de Europes Gemeenschap vooraf, 
gevolgd door het IMF, het FAD en het UNDP. 
 
De belangrijkste interventiesectoren van de verschillende geldschieters zijn in bijlage te 
vinden. 
 
Met een gemiddelde van 4,3 miljoen EUR per jaar (1% van de totale APD), is België een 
vrij bescheiden geldschieter, die afhankelijk van de bron de 8e of 9e plaats bekleedt bij de 
bilaterale geldschieters en de 18e of 19e in totaal.  
 
7.3. Complementariteit van de Belgische coöperatie in Mali met het nationale 

ontwikkelingsbeleid (CSLP) en de globale hulp (vooral de steun van de 
EU) die het land van de andere geldschieters krijgt. 

 
Bilaterale hulp 
 
Zoals we konden zien in de analyse van de situatie in Mali en het beleid van het CSLP, 
zal de komende jaren een grote nadruk liggen op de sectoren van het onderwijs en de 
gezondheid. In de beide sociale sectoren, heeft België ongeveer 5% van de totale 
buitenlandse financiering voorzien. Andere grote geldschieters in de twee sectoren zijn : 

 voor de gezondheid : USAID, de Wereldbank, Nederland, de EU, Unicef, OMS, 
UNFPA, Frankrijk en Zwitserland 

 voor het onderwijs : de Wereldbank, USAID, Nederland, Canada, Frankrijk, 
Duitsland, Zweden en het BAFA (BAD + FAD) 

 
In de sector plattelandsontwikkeling, een prioritaire sector om tot een volgehouden 
economische groei te komen, is België momenteel niet sterk aanwezig. De sector kent een 
groot aantal interveniënten, met geldschieters zoals de ontwikkelingsbanken (WB, BAFA, 
BID), Frankrijk, Nederland, de Verenigde Staten en de Europese Unie. Veel fondsen zijn 
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bestemd voor infrastructuur op het platteland (pistes en irrigatie) en voor de productie van 
katoen en rijst. Er tekent zich onder de geldschieters een zekere specialisatie af. Frankrijk 
is vooral aanwezig bij de katoenproductie, Nederland zit vooral in de rijst, de UE in de 
infrastructuur en de Wereldbank in de steun aan de instellingen. 
 
België zou een belangrijke rol kunnen spelen in veelbelovende sectoren (tuinbouw, karité, 
fruit), maar vooral in de begeleiding van een plaatselijke ontwikkeling ter ondersteuning 
van het decentralisatieproces. Een verhoging van de enveloppe voor die sector in de 
komende jaren, zou gunstig moeten geadviseerd worden. 
Coherentie en synergie tussen de verschillende rechtstreekse en onrechtstreekse Belgische 
hulpstromen. 
Zoals aangegeven in hoofdstuk 3 bestond de Belgische overheidssteun aan Mali de 
voorbije jaren, grosso modo uit een bilateraal luk, een luik overlevingsfonds en een luik 
NGO’s, aangevuld met enkele specifieke, multilaterale acties. De acties van het 
« Overlevingsfonds » situeren zich allemaal in het noorden, de streek waarop de 
coöperatie focust, en concentreren zich op de plattelandsontwikkeling en de 
multisectorale regionale hulp, met overwegend activiteiten in de landbouw en de 
voedselveiligheid, maar ook watervoorziening, opleidingen en gezondheid. De 
omkadering van de plaatselijke autoriteiten is een thema dat in alle interventies 
terugkeert. 
 
De acties van de NGO’s situeren zich bijna uitsluitend in de sectoren van de landbouw en 
de voedselveiligheid, de waterwerken en de gezondheid, allemaal prioritaire sectoren 
volgens de wet op de Belgische coöperatie. Ze bevinden zich echter niet in de streken die 
door de voorgestelde strategie naar voor zijn geschoven. 
 
Wat de multilaterala steun betreft was België een belangrijke partner van het UNDP in de 
projecten rond conflictpreventie, dit door de co-financiering van verschillende acties in 
het noorden. Aangezien dit prioritaire thema voor België een belangrijke rol blijft spelen 
in het nieuwe samenwerkingsprogramma UNDP-Mali 2003-2007, lijkt het aangewezen 
om tot een analyse te komen van de mogelijkheden om de toekomstige hulp te verbeteren, 
zowel kwalitatief als kwantitatief. 
 
Om tot een grotere Belgische coherentie te komen ten opzichte van de Malinese partner, 
wordt gehoopt dat alle Belgische actoren van de actieve coöperatie in Mali hun acties qua 
complementariteit beter op elkaar zullen afstemmen. 
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Bijlage 1 : Lopende bilaterale interventies (met Bijzondere schikking) 
 
Intitulé N° d'intervention 

DGCD 
AP signé Convention 

CTB 
Tutelle Coût estimé en 

EUR 
Montant déjà 

ordonnancé au
31/12/2001 

Secteur Régions 

        
 Code Navision 

CTB 
AP expiré Etat de cycle 

de gestion 
Ordonnateur 
(Exécutant) 

Coût estimé en 
FCFA 

 Domaine  

  Prolongé au       
Sélection et multiplication du Zébu Azawak 18717/00 25/08/1999    10/03/2000 MDR 2.457.121 984.845 Agriculture et

sécurité alimentaire
Gao 

5 ans EUR EUR
MLI/00/001 En cours25/08/2004 DNAMR 1.611.765.469 646.015.913 Elevage

   FCFA FCFA
Unité de Coordination du Programme de 
Développement Multisectoriel Décentralisé 
dans la région de Koulikoro (PDMD-K) 

18357/12    28/11/2000 08/08/2001 MATCL 1.071.205 103.807 Développement 
multisectoriel 

Koulikoro 

       40 mois EUR EUR
MLI/01/002 En cours28/05/2004 HC

Koulikoro 
 702.664.376 1.660.912 Appui à la 

décentralisation 
 

 FCFA FCFA
Renforcement des Soins de Santé dans le Cercle 
de Kita 

1295312      10/10/1996 10/03/2000 MS 2.069.157 1.830.487 Santé Kayes

5 ans EUR EUR
MLI/00/002 En cours09/10/2001 DAF 1.357.278.222 1.200.721.011 Soins de santé 

primaires 
 

09/10/2002 FCFA FCFA
Renforcement des Soins de Santé dans le Cercle 
de Yanfolila 

1789/11      10/10/1996 10/03/2000 MS 1.037.291 1.037.291 Santé Sikasso

5 ans EUR EUR
MLI/00/003 En cours09/10/2001 DAF 680.044.702 680.044.702 Soins de santé 

primaires 
 

09/10/2002 FCFA FCFA

Durée 
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Programme National de Lutte contre le 
Paludisme 

19007/11     28/11/2000 10/08/2001 MS 1.080.363 90.030 Santé Kayes/Sikasso

5 ans EUR EUR
MLI/01/003 En cours28/11/2005 CTB 708.671.406 1.440.480 Lutte contre la 

maladie 
 

FCFA FCFA
PRODEC (Programme Décennal de 
Développement de l'Education) - SPA IV 

19039/11      16/11/2001 ME 6.941.019 3.282.441 Education National

        3 ans EUR EUR
  31/12/2004 En cours ME (Banque 

Mondial) 
4.553.009.799 2.153.140.125 Enseign. primaire et 

professionnel 
 

 FCFA FCFA
Approvisionnement en eau et micro-
électrification de 11 villages par des systèmes 
d'énergies renouvelables (PAPEMER) 

17930/11    10/10/1996 13/03/2000 MMEE 743.681 743.681 Infrastructure de 
base 

Bamako/ 
Koulikoro 

        5 ans EUR EUR
MLI/00/004 En cours09/10/2001 DNHE 487.822.478 487.822.478

(Cnesoler) 
Energie 

renouvelable 
 

31/12/2002 FCFA FCFA
Appui au programme d'assainissement des villes 
retenues pour la CAN 2002 

    11/12/2001 MEATEU 1.115.521 0 Infrastructure de
base 

  Sikasso/Bamak
o 

15 mois EUR EUR  
MLI/01/007 En cours10/03/2003 DNACPN 731.332.130 0 Assainissement 

  FCFA FCFA
Commission Nationale de récupération des 
armes légères 

18897/03   13/12/2000 01/04/2001 CNLCPAL 163.287 163.287 Consolidation de la 
société 

National 

12 mois EUR EUR
MLI/00/009 En cours15/12/2001 CNLCPAL 107.050.772 107.050.772 Prévention de

conflits 
 

31/09/2002 FCFA FCFA
Commissions locales de récupération des armes 
légères des communes de Léré, Dianké, Diré, 
Soumpi et Tienkour 

18897/02   13/12/2000 01/04/2001 CNLCPAL 747.151 747.151 Consolidation de la 
société 

Tombouctou 

7 mois EUR EUR
MLI/00/008 En cours15/07/2001 CNLCPAL 489.830.009 489.830.009 Prévention de

conflits 
 

31/07/2002 FCFA FCFA
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TOTAL 17.425.795 8.983.021  

 11.430.572.132 5.892.475.374  
Financement d’interventions dans le secteur 
ferroviaires 

17171/11    16/02/1994 Gestion
DGCD 

MICT 743.681 743.681 Un solde de 211 moi FCFA reste à 
débloquer et à utiliser pour des 
améliorations de la voie ferrée.  En 
négociation. 

1 an EUR EUR
  16/02/1995 « Suspendu » RCFM 487.554.753 487.554.753  

31/12/1997   FCFA FCFA
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Bijlage 2 : Bilaterale interventies (met BS) in de fase van de identificatie of de formulering 
 
Intitulé Durée prévue 

 
Etat de cycle de 

gestion 
 

Tutelle Coût estimé 
en EUR 

 

Coût estimé en 
FCFA 

 

Secteur Régions 

   Ordonnateur   Domaine  

Programme de Développement Multisectoriel 
Décentralisé dans la région de Koulikoro 
(PDMD-K) 

4 ans Formulation de 
projets et 

programmes par 
l’unité de 

coordination 

MATCL 7.436.806 4.878.224.785 Développement 
multisectoriel 

Koulikoro 
(cercles du Nord) 

     Appui à la 
décentralisation 

 

PRODESS (Programme Décennal de 
Développement Sanitaire et Social) - SPA V 

4 ans Pré-formulation 
achevée 

MS   7.436.806 4.878.224.785 Santé National

      
Appui à la Lutte Contre les Infections 
Sexuellement Transmissibles (IST) dans trois 
Régions du Mali  

2 ans Identification MS 223.104 146.266.426 Santé Kayes, Mopti,  
Gao 

   PNLS  Lutte contre la 
maladie 

 

Hydraulique villageoise dans la région de GAO 5 ans Formulation  5.973.605 3.868.022.300 Infrastructure de base Gao 
Eau potable

TOTAL 21.070.321  13.821.224.328
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Bijlage 3 : Lijst van de micro-interventions (PMI) voor 1999-2000 
 
Intitulé N° d'intervention 

DGCD 
 

Coût  
en EUR 

 

Coût  
en FCFA 

 

Secteur Région 

Bureau de secours juridique 99/30868 5.946 3.900.000 Justice Bamako 

Sensibilisation violences physiques femmes 99/30869 7.017 4.603.000 Social (femmes) Mali 

Salle d’animation Hôpital Mère-Enfant Hamdallaye 99/30870 2.530 1.659.500 Santé Bamako 

Réhabilitation centre de couture Club femmes Kayira 99/31120 5.468 3.587.000 PME (femmes) Bamako 

Insertion des Dogons en milieu fluvial Markala 99/31119 6.723 4.410.000 Dév. rural Segou 

Atelier de couture et teinture Association Albarka 00/30513 5.031 3.300.000 PME (femmes) Bamako 

Bloc opératoire centre médical Kayira 00/30331 10.269 6.736.155 Santé Bamako 

Equipement audiovisuel et électrification Ecole de Pel 00/30329 2.881 1.890.000 Education Mopti 

Coopérative Artisans touaregs 00/30330 4.376 2.870.750 PME Bamako 

Coopérative pêcheurs Sinzani 00/30514 7.431 4.874.500 Pêche Bamako 

Embouche ovine Femmes de Touréla 00/30591 6.948 4.557.310 Dév. rural (femmes) Koulikoro 

Atelier de teinture Femmes de Malibu 00/30637 4.607 3.022.000 PME (femmes) Koulikoro 

TOTAL  69.227 45.410.215   
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Bijlage 4 : Samenvattende tabel voor het programma van de Internationale Ontwikkelingssamenwerking (rechtstreeks bilateraal) 
(en euro) 
Réf1 Intitulé État de cycle 

de gestion 
Coût estimé de 

la prestation 
Allocation estimée par année (3 ou 5 ans) 

 (dépenses) 
   2001 2002 2003 2004 2005 
1. PROGRAMMATION 39.463.664 1.377.865 10.548.512 11.976.706 6.186.802 5.240.210 
Projets ou programmes  38.199.406 1.377.865 9.730.463 11.951.916 6.186.802 5.240.210 
CM 98 Unité de Coordination du Programme de 

Développement Multisectoriel Décentralisé dans la 
région de Koulikoro (PDMD-K) 

En cours 1.071.205 366.570 486.362 218.272  

CM 98 Sélection et multiplication du Zébu Azawak En cours 2.457.121 419.456 744.020 646.822 646.822  
DGCD PRODEC (Programme Décennal de Développement 

de l'Éducation) - SPA IV 
En cours 6.941.019 3.470.509 3.470.509  

CM 93 Renforcement des Soins de Santé dans le Cercle de 
Kita 

En cours 2.069.157 512.205 550.223  

CM 93 Renforcement des Soins de Santé dans le Cercle de 
Yanfolila 

En cours 1.037.291 66.241 121.269  

CM 93 Programme National de Lutte contre le Paludisme En cours 1.080.363 459.872 243.567 175.411 93.914 
CM 93 Approvisionnement en eau et micro-électrification de 

11 villages par des systèmes d'énergies renouvelables 
(PAPEMER) 

En cours 743.681 43.000 440.000  

Cabinet Appui au programme d'assainissement des villes 
retenues pour la CAN 2002 

En cours 1.115.521 89.242 555.281 470.998  

DGCD Commission Nationale de récupération des armes 
légères 

En cours 163.287 14.597 148.690  

DGCD Commissions locales de récupération des armes 
légères des communes de Léré, Dianké, Diré, Soumpi 
et Tienkour 

En cours 747.151 233.124 514.027  

CM 98 Programme de Développement Multisectoriel 
Décentralisé dans la région de Koulikoro (PDMD-K) 

Formulation2 7.436.806 2.974.722 1.487.361 1.487.361 

DGCD PRODESS (Programme Décennal de Développement 
Sanitaire et Social) 

Formulation3 7.436.806 2.478.935 2.478.935 2.478.935 

CM 98 Hydraulique villageoise dans la région de GAO Formulation 5.900.000 2.360.000 1.180.000 1.180.000 1.180.000 
CM 98 Création artistique et culturelle Identification5 pm  
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Réf1 Intitulé État de cycle 
de gestion 

Coût estimé de 
la prestation 

Allocation estimée par année (3 ou 5 ans) 
 (dépenses) 

   2001 2002 2003 2004 2005 
Bourses   ? ? ? ? ? ? 

 Bourses de stage en Belgique 6 H/M 12 H/M 12 H/M 12 H/M 12 H/M 
 Bourses d'études (doctorats mixtes) en Belgique 7 3 5 5 5 
 Bourses locales (études +stages) néant 75.000 75.000 75.000 75.000 

MIP   99.158 0 74.369 24.790  
 Programme 2001-2002 En cours 49.579 49.579  
 Programme 2002-2003 Formulation 49.579 24.790 24.790  
Autres   1.165.100 0 743.681 0 0 0 
CM 93 Fonds d'études En cours 669.313 247.894  
Cabinet Contribution à l'organisation des élections 2002 Formulation 495.787 495.787  
 
Remarques   

1 Initiative prise par le Cabinet, l'Administration (DGCD) ou lors d'une commission mixte (CM 93, CM 98)  
2 L'unité de coordination préparera des nouvelles prestations dans la région; l'estimation de dépenses est purement indicative  
3 Formulation demandée au CTB; estimation de dépenses purement indicatif  
4 Idée lancée à la CM 98;une proposition (peu fiable) jusqu'à maintenant  
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Bijlage 5 : Lopende interventies van het overlevingsfonds * 
 
Intitulé N° d'intervention 

DGCD 
 

AP signé Tutelle Coût estimé en 
EUR 

Coût estimé en 
FCFA 

Montant déjà 
ordonnancé au

31/12/2001 

Secteur Régions 

  Durée Exécutant    Domaine  
Développement de la zone lacustre – phase 2 17872/11 20/06/1996 MDR 2.124.448 1.392.781.412 2.124.448 Dév. multisectoriel Tombouctou

7 ans IFAD EUR EURFCFA
Projet d’appui aux communes rurales de 
Tombouctou (PACRT-T) 

02223/14   29/10/1998 MATCL 2.974.722 1.950.219.014 2.974.722 Dév. multisectoriel Tombouctou

  5 ans FENU EUR FCFA EUR Appui à la 
décentralisation 

 

Sécurité alimentaire dans le cercle de Niafunké 18359/00 02/09/1998  737.917 483.776.383 467.955 Agriculture Tombouctou
5 ans PROTOS/ FCFA

AMRAD 
EUR EUR Sécurité alimentaire

TOTAL      5.837.087 3.826.776.809 5.567.125 EUR  
   EUR FCFA 3.649.790.452 FCFA  

       

      

   

 
*Les projets Fonds de Survie, exécutés par la CTB sont repris dans les tableaux interventions bilatérales. 
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Bijlage 6 : Onrechtstreekse bilaterale interventies (NGO’s) (programmatie 1998-2002) 
 
Intitulé N° d'intervention 

DGCD 
Durée ONG Belge  Coût estimé en 

EUR 
Montant 

ordonnancé au 
31/12/2001* 
EUR/FCFA 

Région Remarques 

   (Partenaire 
local) 

Coût estimé en 
FCFA 

   

Appui à la santé et aux productions animales 6045/013 4 ans ATIFA   199.277 199.277 Kayes Serv. vétérinaires dans la région de 
Oualia (cercle de Bafoulabé) 

EGAB 130.645.204 130.645.204  
Appui institutionnel/Epargne-crédit Mali 6045/020 1 ans ATIFA 7.945 7.945 Mali Etude de prospection 
    5.208.580 5.208.580   
Appui aux associations de femmes 
rurales/Mande 

02290/87 ?   FIR 133.692 31.144 Koulikoro Dév. communautaire dans 4 
villages région Koulikoro (sud) 

3 AG 87.648.059 20.417.915  
Développement intégré femmes et enfants de 
Yorobougoula 

6022/012     4 ans FIR 109.381 109.381 Sikasso Dév communautaire commune de 
Yoroubougoula (Yanfolila) 

 APDev 71.709.797 71.709.797  
Développement intégré secteur sociosanitaire 
Sandiambougou 2 

6022/013     4 ans FIR 75.848 75.848 Kayes Dév communautaire commune de 
Sandiambougou (Kita) 

  Ass. Local 49.725.644 49.725.644  
Vers l'autosufficance alimentaire et 
autofinancement agricole 

6012/067     4 ans Oxfam 250.506 250.506 Kayes Encadrement technique et financier 
d'activités agricoles (Périmètres 
irrigés) 

UTPADE 
URCAK 

164.230.950 164.230.950  

Kafo Jiginnew 02834/85 4 ans SOSF 452.162 452.162 Sikasso Fonds de garantie pour des 
équipements agricoles 

Kafo Jig. 296.435.939 296.435.939  
Développement au Benin et Mali 6029/016 4 ans Protos ? ? Mopti Installation de puits modernes dans 

la région de Djenné 
GRAT ? ?  

Irrigation maraîchage région de Tessalit 6037/020     1 ans Terre 28.568 28.568 Kidal Projet d’irrigation dans la région de 
Kidal 

EFAF 18.728.944 18.728.944
TOTAL       1.257.378 1.154.830

 824.333.118 757.102.974
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Bijlage 7 : Eindversie CSLP, voorlopige versie maart 2002 
 
ENJEU ET SIGNIFICATION DU CSLP 
 
1. Le Mali est confronté à un double défi : a) élaborer une politique nationale capable 

d’assurer une croissance forte et durable et un développement plus efficace ; b) mettre 
en œuvre les voies et moyens qui permettent d’intégrer les pauvres dans ce processus 
de croissance et de développement.  

 
2. Le CSLP exprime la volonté du Gouvernement d’engager une action de 

développement plus intense, plus organisée, plus consensuelle et plus efficace qui soit 
capable de réduire la pauvreté de façon durable. Si des actions de redistribution et des 
filets de protection sociale sont nécessaires à court terme pour réduire l’impact de la 
pauvreté, il s’agit avant tout d’inscrire les actions dans une stratégie de moyen et long 
termes qui mettent les pauvres en mesure d’être les acteurs de leur propre promotion 
économique et sociale. 

 
3. Le choix  d’un processus participatif pour l’élaboration du CSLP a été conçu comme 

un instrument d’efficacité, de responsabilisation, de confiance et de meilleure 
gouvernance. Onze groupes de travail, réunissant des membres des administrations, de 
la société civile, du secteur privé et des partenaires au développement, ont participé à 
l’élaboration du CSLP dont la version finale résulte grandement de ces consultations. 

 
ETAT DES LIEUX SUR LA PAUVRETE, L’EMPLOI ET LA CROISSANCE 
 
4. La pauvreté est devenue un phénomène généralisé au Mali : 64% et 35% de la 

population totale vivent respectivement dans la pauvreté et dans l’extrême pauvreté. 
Si la pauvreté est essentiellement rurale, elle touche aussi de plus en plus les grandes 
villes en raison de la dégradation du marché du travail et des migrations. 

 
5. La pauvreté se manifeste en termes d’absence de capacités dans les domaines majeurs 

du bien-être : analphabétisme, malnutrition, longévité réduite, mauvaise santé, habitat 
insalubre, participation réduite à la vie économique et sociale. Les trois facteurs de 
risques les plus cités par les populations elles-mêmes portent sur l’alimentation, la 
maladie et l’absence de travail. 

 
6. Les obstacles à la réduction de la pauvreté sont de plusieurs types : persistance de 

calamités naturelles, spécificités socioculturelles, enclavement et difficultés d’accès 
aux services de base, problèmes de gouvernance et de gestion publique, absence 
d’opportunités économiques, faiblesse des mécanismes de protection sociale, 
insuffisance et instabilité de la croissance. Dans tous les cas, même si la croissance est 
forte, elle ne peut profiter aux pauvres sans une action corrective tant pour la 
répartition de ses fruits que pour le financement de nouvelles actions favorables aux 
pauvres. 

 
7. La croissance du PIB est faible parce que les potentialités de l’économie malienne 

sont, pour une bonne part, inexploitées. Le secteur rural qui emploie 70% de la 
population active est soumis à des contraintes qui entravent son développement : forte 
sensibilité aux aléas climatiques, manque d’infrastructures (hydrocharidacées, 
installations de stockage, abattoirs, ,…), enclavement, besoins de crédits, de 
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formation, de sécurité foncière, mauvaises performances des services agricoles et des 
organisations paysannes. Le secteur privé non agricole est entravé par de multiples 
facteurs : insuffisance de ressources humaines qualifiées et adaptées, indisponibilité 
de facteurs de production non salariaux à des coûts compétitifs, inadaptation des 
systèmes de financement, faiblesse de l’environnement institutionnel et juridique, 
entraves au bon fonctionnement de marchés concurrentiels. 

 
8. Le marché du travail est profondément déséquilibré. De nombreux actifs dans le 

secteur rural ne sont pas occupés à plein temps. Le secteur formel, public et privé, 
fournit peu de nouveaux emplois chaque année. 

 
VISION STRATEGIQUE A LONG TERME 
 
9. Une vision consensuelle sur le devenir du pays à l’horizon 2025 a été construite 

autour des aspirations des individus. Elle exprime ce que la majeure partie de la 
population malienne, y compris pauvre, souhaite : une nation unie sur un socle 
culturel diversifié et réhabilité ; une organisation politique et institutionnelle 
démocratique, garante du développement et de la paix sociale ; une économie forte, 
diversifiée et ouverte ; une baisse de la pauvreté et des progrès sociaux touchant 
toutes les régions et toutes les catégories de population. 

 
10. Une telle vision est volontariste. Elle invite à une attitude pro-active qui consiste à ne 

pas subir les événements, mais plutôt à agir pour les provoquer. Elle suppose 
également la mobilisation des esprits et des énergies en faveur de la réduction de la 
pauvreté et du développement durable. Elle se situe dans le prolongement des 
engagements internationaux pris dans différents sommets mondiaux pour l’année 
2015. 

 
PRINCIPAUX THEMES DE LA STRATEGIE 
 
11. A court et à moyen termes, la stratégie du CSLP est construite autour de cinq thèmes 

majeurs qui ont vocation à se renforcer mutuellement pour atteindre l’objectif central 
de croissance forte, durable et réductrice de pauvreté. Le triple souci d’efficacité, 
d’équité, de viabilité institutionnelle et financière anime toute la démarche du CSLP. 

 
Développement institutionnel et amélioration de la gouvernance et de la 
participation 
 
12. Premier thème : un renforcement des capacités institutionnelles pour assurer une 

bonne gestion des affaires publiques, la paix et la stabilité sociale. Si la réforme 
majeure de la période est liée au processus de décentralisation, le thème comporte 
plusieurs aspects aussi fondamentaux les uns que les autres : le renforcement de l’Etat 
de droit et l’amélioration du système et de l’organisation judiciaire, le renforcement et 
la modernisation des services de l’Etat et la réforme de la fonction publique, le 
renforcement des capacités de la société civile, la lutte contre la corruption. 
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Développement humain et renforcement de l’accès aux services de base 
 
13. Deuxième thème : une meilleure prestation des principaux services sociaux de base. 

En particulier, l’accent sera mis sur la santé primaire et sur une approche 
multisectorielle contre le paludisme, la tuberculose, la trypanosomiase et les 
principales maladies évitables dont le VIH/SIDA ainsi que sur l’éducation et 
l’alphabétisation avec un objectif de meilleure adéquation formation-emploi. La lutte 
contre la mauvaise santé des populations implique des actions dans de nombreux 
domaines complémentaires : nutrition, fécondité, réduction des risques personnels, 
accès à l’eau, accès au crédit, salubrité de l’habitat et de l’environnement, accès à la 
protection sociale. 

 
Développement des infrastructures et appuis aux secteurs productifs 
 
14. Troisième thème : un schéma d’aménagement du territoire équilibré et une politique 

d’infrastructures adaptées. En particulier, la construction et l’entretien des systèmes 
de transport vitaux pour le pays et essentiels pour l’amélioration des conditions de vie 
des populations et zones défavorisées sont un élément majeur du CSLP avec des 
innovations majeures (fonds d’entretien, sous-traitance par des entreprises 
nationales…). D’une part, les dépenses financées ont un effet de revenu majeur sur la 
croissance et le développement à court terme, d’autre part, elles permettent de réduire 
les courts des facteurs de production et de faciliter l’accès aux services de base. 
D’autres types d’infrastructures sont aussi importantes : énergie, télécommunications, 
zones artisanales. 

 
15. Quatrième thème : une nouvelle vision du développement rural et une approche 

pluridimensionnelle de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. La nouvelle vision du 
développement rural est bâtie d’un schéma directeur intégrant, entre autre, une 
approche par filières, une nouvelle répartition des rôles entre intervenants avec 
responsabilisation des acteurs promoteurs (acteurs privés, organisation de 
producteurs), une volonté de gestion durable des ressources naturelles et de 
l’environnement. La politique de développement rural et de sécurité alimentaire 
implique des actions dans de nombreux domaines : intrants, sécurité foncière, actions 
génératrices de revenus non agricoles, action de prévention des crises, actions 
d’urgence, actions d’éducation, de santé et d’environnement. 

 
16. Cinquième thème : une nouvelle politique commerciale et un cadre intégré de 

développement du secteur privé et des filières porteuses. Le développement des 
échanges commerciaux dans le cadre sous-régional et mondial sert de support à la 
croissance économique du pays. Ce thème comprend plusieurs aspects : faciliter 
l’accès aux marchés, améliorer l’environnement juridique et fiscal, renforcer la 
concertation et le partenariat entre l’Etat et le secteur privé, poursuivre la privatisation 
des sociétés d’Etat, bâtir des systèmes financiers solides, renforcer les capacités des 
organisations du secteur privé, appuyer les filières porteuses en termes de substitution 
à l’importation et de promotion des exportations. 

 
17. Pour chacun des thèmes, En particulier, les orientations on insiste sur le besoin 

d’actions spécifiques et correctives pour intégrer les pauvres et pour réduire les 
disparités entre régions, entre communes et entre sexes. En particulier, les orientations 
adoptées dans le cadre de la SNLP se retrouvent au niveau de chacun des thèmes ci-
dessus : amélioration de l’environnement politique et juridique des pauvres et 

Note stratégique pays / Landenstrategienota  Blz 59 



meilleure participation de ceux-ci aux décisions ; amélioration de l’accès des pauvres 
à la santé, à la nutrition, à l’eau potable, à l’habitat, à l’éducation de base et à la 
formation ; promotion d’activités à haute intensité de main d’œuvre ; amélioration de 
l’accès des pauvres au micro crédit et aux autres facteurs de production ; promotion 
des filières dans lesquelles sont concentrés les pauvres ; actions en faveur des petites 
entreprises et des activités génératrices de revenus.             

 
OBJECTIFS GLOBAUX ET CADRE MACROECONOMIQUE 
 
18. Le CSLP final devrait poursuivre et consolider les orientations et objectifs du CSLP 

intérimaire adopté par le Gouvernement du Mali en juillet 2000. L’objectif général est 
de réduire la pauvreté 64% en 2001 à 47,5% en 2006. 

 
19. Les objectifs globaux en termes de croissance et d’emploi sont les suivants : une 

croissance moyenne du PIB 6,7% par an, une création minimale d’emplois de 10.000 
par an dans le secteur formel non agricole. 

 
20. Les principaux objectifs globaux en terme de pauvreté et d’indicateurs sociaux sont 

les suivants : une baisse de l’incidence et de la profondeur de la pauvreté monétaire 
avec une réduction des inégalités entre régions, une baisse des taux de mortalité 
infantile et maternelle, une augmentation des taux de scolarisation et d’alphabétisation 
avec une réduction des inégalités entre garçons et filles. 

 
21. A cet effet, les politiques macroéconomiques et les réformes structurelles sont 

adaptées pour accompagner et favoriser les engagements ci-dessus. Pour les quatre 
secteurs prioritaires (santé, éducation, développement rural et infrastructures), les 
dépenses publiques augmentent de façon significative en termes absolus et relatifs, 
passant de 47% du budget en 2001 à 60% en 2006 et de 15% du PIB à 20%. A 
l’intérieur même de ces secteurs, les parts affectées à la réduction des disparités 
constituent le noyau dur des plans d’action. En même temps, la viabilité du CSLP est 
garantie par le respect des principaux critères de convergence régionaux.  

 
COUTS ET FINANCEMENT DU CSLP 
 
22. Le coût budgétaire total (investissement et fonctionnement) du CSLP augmente dans 

le temps de 2002 à 2006, atteignant une moyenne annuelle de l’ordre de 700 milliards 
de FCFA. Au cours de la première phase du CSLP, l’investissement public est très 
élevé et a un effet multiplicateur important. Au fur et à mesure que les dépenses et les 
réformes prennent effet, les conditions pour un développement substantiel de 
l’investissement privé sont créées et celui-ci prend peu à peu le relais de 
l’investissement public comme moteur de la croissance et du développement. La 
réorientation des programmes en faveur de la réduction de la pauvreté conduit à une 
augmentation annuelle de 100 milliards par rapport à la tendance des trois années 
précédentes. 

 
23. La stratégie de financement du CSLP est la suivante : le financement intérieur hors 

fonctionnement courant croit dans le temps et est estimé globalement à 15% du total 
et le reste est financé par l’extérieur. De nombreux programmes ont des financements 
acquis, mais un besoin de financements complémentaires est requis pour la réussite du 
programme qui est, rappelons-le, bâti sur une approche multisectorielle et sur la 
création d’effets de synergie et de seuil. Les programmes supplémentaires liés 

Note stratégique pays / Landenstrategienota  Blz 60 



directement à la lutte contre la pauvreté sont financés pour un quart par les ressources 
PPTE et le Gouvernement compte sur la bonne volonté de ses partenaires au 
développement pour obtenir les fonds complémentaires, de préférence sous forme de 
dons. 

 
MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET EVALUATION 
 
24. La stratégie de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation du CSLP est essentielle pour la 

réussite de celui-ci. Pour la mise en œuvre des programmes prioritaires, on 
privilégiera l’emploi de procédures simplifiées et de modalités participatives 
impliquant les ONG et les communautés locales. Si la réussite du CSLP s’identifie, à 
long terme, à la réalisation des indicateurs globaux d’impact, une attention particulière 
sera accordée au suivi des indicateurs de résultats qui concrétisent chaque programme 
majeur avec son objectif spécifique selon une planification rigoureuse des 
interventions par objectifs. A chaque programme, sera attaché un tableau de bord 
intégrant les principaux indicateurs d’activités, de processus et de qualité. 

 
25. La coordination de mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation du CSLP sera assurée à 

travers les mécanismes institutionnels mis en place pour son élaboration. Le Ministère 
de l’économie et des Finances est le département responsable de cette coordination. 
En particulier, la Cellule CSLP aura vocation à assurer un plaidoyer permanent et des 
actions IEC en faveur en faveur des nouvelles orientations stratégiques du pays auprès 
des populations, des partenaires au développement et de la communauté 
internationale, à veiller à ce que le système d’information permette un guidage fin et 
régulier du CSLP, à coordonner toutes les activités et poursuivre la démarche 
participative utilisée pendant la phase d’élaboration, à suivre les indicateurs de 
performance et à développer une capacité d’évaluation comme outil d’aide à la 
décision et instrument d’amélioration de l’efficacité du secteur public et collaboration 
avec les organismes concernés (ODHD, PRECAGED, CAFPD, …) et en partenariat 
avec les administrations et autres acteurs nationaux. 

 
26. Les risques du CSLP sont essentiellement de nature exogène (calamités naturelles, 

épidémies, termes de l’échange, instabilité et retards de l’aide extérieure). Dans tous 
les cas, la résistance aux chocs sera améliorée à court terme par une augmentation et 
une meilleure gestion de l’aide extérieure ainsi que par les mécanismes institutionnels 
de suivi rigoureux mise en place. A moyen et long terme, le décollage économique et 
la réduction de la pauvreté attendus du CSLP permettront d’atténuer les impacts 
négatifs éventuels des aléas.         
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Bijlage 8 : Voornaamste geldschieters in Mali 
 
Bilatéral 
 
Bailleur Volume et domaines d’interventions 

 
France 

 
 Fournit environ 25% de l’aide bilatérale au Mali (une APD d’environ 50 à 60 

million d’euro par an) à travers le FAC (dons) et l’AFD (prêts). 
 Intervention dans la majorité des secteurs avec une concentration des 

financement AFD dans le secteur du développement rural, y compris la 
décentralisation (38%), infrastructures, développement urbain et secteur public 
(éducation, santé) (48%) et le secteur privé (13%). 

 
 
Etats-Unis 

 
 APD d’environ 45 million d’euro par an 
 Essentiellement des subventions dont la majeure partie est exécutée par les ONG 

à concurrence de 60% de l’enveloppe.  Les contrats de formation, l’assistance 
technique , le soutien au secteur privé absorbent environ 30% du montant, alors 
que 10% sont fournis comme appui direct au gouvernement. 

 Secteurs d’intervention : agriculture et environnement, santé, éducation, 
développement des entreprises, bonne gouvernance (décentralisation) , 
information, genre. 

 
 
Allemagne 

 
 Intervient au Mali sous forme de subventions (GTZ, DD) et de prêts (KfW) pour 

un montant d’environ 30 million d’euro par an. 
 Secteurs principaux d’intervention : environnement (chef de file) et 

développement rural, infrastructures (eau, énergie), éducation, Nord-Mali, 
décentralisation, appui à l’artisanat. 

 
 
Japon 

 
 4ième bailleur de fonds bilatéral avec un APD annuel d’environ 25 million d’euro 
 Interviennent, entre autres, dans le secteur de l’éducation et de l’infrastructure 

 
 
Pays-Bas 

 
 Intervient au Mali à hauteur de 25 à 30 millions d’euros en moyenne à travers un 

système de programmation triennale glissante, formalisés par des consultations 
bilatérales annuelles. 

 Aide principalement consentie sous forme d’aide budgétaire directe au 
gouvernement malien (47%). 

 Allocation des autres crédits aux secteurs d’éducation (20%, actuellement chef de 
file), santé (7%), environnement et développement rural (20%) 

 
 
Canada 

 
 Le total de l’aide bilatéral (53%), multilatéral (40%) et à travers d’ONG et 

coopération industrielle représente environ 20 million d’euro par an. 
 Cadre actuel de programmation 2000-2010. 
 Secteurs d’intervention programmés : développement social (éducation et santé), 

développement économique (énergie, développement rural, habitat, micro-
finance) et bonne gouvernance et état de droit.(PRODEJ, élections, finances). 

 
 
Suisse 

 
 APD moyenne de 7 million d’euro entre ‘97 et ‘99 
 Intervention à travers des projets dans le secteur de la santé, du développement 

rural et de l’environnement, et de l’hydraulique. 
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Multilatéral 
 
 
Bailleur Volume et domaines d’interventions 

 
Banque 
Mondiale 

 
 Fournit environ 30% de l’aide multilatérale au Mali  avec une APD d’environ 60 

millions d’euro par an. 
 Actuellement une enveloppe de 350 millions de US $ de projets en cours 
 Principaux secteurs d’interventions : développement rural, éducation, santé 

(actuellement chef de file), transport et communications, infrastructures, énergie, 
économie et finances, réformes institutionnelles et appui au secteur privé 

 
 
UE 

 
 Une APD annuelle d’environ 40 millions d’euro. 
 L’enveloppe finale du 8ème FED porte sur 208,5 millions d’euro.  Toutes 

ressources confondues, les montants disponibles se sont élevés à environ 300 
millions d’euro.  

 Le PIN pour le 9ème FED prévoit une enveloppe de 375 millions d’euro dont 294 
pour une enveloppe A (60% pour infrastructure rurale, urbaine et de transport, 30 
% pour renforcement institutionnel et 10 % « autre appui ») et 81 millions d’euro 
pour une enveloppe B (interventions imprévus comme aide d’urgence, 
allègement de dettes, stabex) 

 Secteurs d’interventions actuels : transport, décentralisation, développement 
rural, santé, aide budgétaire, environnement 

 
 
PNUD 

 
 Le PNUD accuse un décaissement d’APD d’environ 10 million d’euro par an. 
 La programmation 1998-2002 représente une enveloppe 41,6 million de US$ et 

se répartit comme suit par secteur : gouvernance économique, politique et sociale 
(37%), environnement (6%), conditions de vie durable-pauvreté (39%), genre 
(11%), le reste étant consacré à l’appui au programme. 

 La nouvelle programmation 2003-2006 sera recentrée autour des axes 
stratégiques (1) gouvernance (économique, démocratique et locale) et (2) action 
environnementale et conditions de vie durable. 

 
 
FMI 

 
 APD annuelle d’un peu plus de 20 millions d’euro 
 Dernier accord: Poverty Reduction and Growth Facility2 Trust Fund (1999-2003) 

pour un montant de 51,3 million SDR (73,3 million d’euro) 
 

 
BAFA 
(BAD+FAD) 

 
 4ième  bailleur de fonds multilatéral avec une APD d’environ 20 millions d’euro. 
 Secteurs prioritaires d’intervention : infrastructures (énergie et transports), 

agriculture et développement rural,  secteurs sociaux (santé et éducation), genre 
et équité 

 
 
UNICEF 

 
 Décaissements APD à l’ordre de 6 à 7 million d’euro par an 
 Le programme 1998-2002 focalise la survie (50% - santé, nutrition, eau, 

hygiène), le développement (30% - éducation et alphabétisation, surtout des 
femmes) et protection (10% -droits de femmes et d’enfants) et plaidoyer et 
planification pour le développement du secteur social (10%) 

 
 Source : PNUD, Direction de la Coopération Internationale 
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