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

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

Die Strategienota vormt de basis voor de uitwerking van het Indicatieve Samenwerkingsprogramma (ISP) dat ter goedkeuring wordt voorgelegd tijdens de bilaterale 

commissie tussen België en zijn partner. 

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

partnerland als in België. 



 
INHOUD 

 
Lijst van acroniemen ____________________________________________________ iii 

VOORWOORD__________________________________________________________ I 

Algemene samenvatting ___________________________________________________ 1 

1. Overzicht van het land ________________________________________________ 5 

1.1. Profiel van Rwanda______________________________________________ 5 

1.2. Historisch overzicht _____________________________________________ 5 

1.3. Sociaal-politieke context en perspectieven ___________________________ 6 

1.4. Economische en financiële context _________________________________ 9 

1.5. Goed bestuur __________________________________________________ 13 

2. Ontwikkelingsopties van Rwanda ______________________________________ 16 

2.1. Hinderpalen voor de ontwikkeling van Rwanda _____________________ 16 

2.2. De ontwikkelingsstrategie _______________________________________ 16 

2.3. Samenwerkingsbenaderingen en -instrumenten van de internationale 
donoren ____________________________________________________________ 18 

3. Analyse van de Belgische hulp ________________________________________ 20 

3.1. Evolutie van de globale Belgische hulp aan Rwanda__________________ 20 

3.2. Kort overzicht van de Belgisch-Rwandese samenwerking _____________ 21 

4. Toekomstige Belgische samenwerkingsstrategie __________________________ 24 

4.1. Wettelijk kader van de Belgische samenwerking ____________________ 24 

4.2. Globale strategie _______________________________________________ 26 

4.3. Strategische keuzes voor de toekomstige Belgische samenwerking in de 
belangrijkste interventiedomeinen ______________________________________ 27 

5. Samenhang en complementariteit van de Belgische hulp ___________________ 31 

5.1. Complementariteit en samenhang met de andere actoren in de sector 
maatschappijopbouw _________________________________________________ 31 

5.2. Complementariteit en samenhang met de andere actoren in de 
gezondheidssector ____________________________________________________ 31 

5.3. Complementariteit en samenhang met de andere actoren in de 
landbouwsector ______________________________________________________ 32 

5.4. Complementariteit en samenhang met de andere actoren in de 
onderwijssector ______________________________________________________ 32 

Bijlagen_______________________________________________________________ 33 
 

Note stratégique pays / Landenstrategienota  Blz ii 



Lijst van acroniemen 
 

APD : Aide publique belge au déceloppement 
APEFE : Association pour la Promotion de l’Education et de la Formation  

à l’Etranger 
AWEPA : Association des Parlementaires Ouest-Européens pour l’Afrique 
BAD/FAD : Banque africaine de développement 
BIO : Association belge d’investissement pour les pays en développement 
BM : Banque Mondiale 
BNR : Banque Nationale du Rwanda 
BRD : Banque Rwandaise de Développement 
CDMT : Cadre de Dépenses à Moyen Terme 
CEPEX : Central Projects and External Finance Bureau 
CICR : Comité international de la Croix-Rouge 
CIUF : Conseil inter-universitaire de la communauté française 
CTB : Coopération technique belge = BTC 
DDRR : Démilitarisation, Démobilisation, Rapatriement, Réinsertion 
DGCD : Direction générale de la Coopération au Développement 
FAO : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
FIDA :  Fonds international pour le développement agricole 
FPR : Front Patriotique Rwandais 
HDI : Human Development Index 
HIPC : = PPTE 
IMT : Institut de médecine tropicale 
MDTF : Multilateral Debt Trust Fund 
MINECOFIN : Ministère des Finances et de la Planification Economique 
MIP : Micro Intervention Program 
MONUC : Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique 

du Congo 
MRAC : Musée royal d’Afrique Centrale 
OMS : Organisation mondiale de la santé 
ONG : Organisation non gouvernementale 
ONUSIDA : Programme conjoint des Nations Unies sur le VIH/SIDA 
PAM : Programme alimentaire mondial 
PIB : Produit Intérieur Brut 
PIP : Programme des Investissements Publics 
PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement 
PPTE : Pays pauvres très endettés 
PRSP : Poverty Reduction Strategy Paper 
RDC : République démocratique du Congo 
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Bijstand 
We wijzen erop dat deze nota slechts rekening houdt met de evolutie van de politieke, economische en sociale toestand 
tot 15 december 2002  
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VOORWOORD 
   

NIEUWE PARTNERSCHAPPEN VOOR GLOBALE 
ARMOEDEBESTRIJDING  EN DUURZAME ONTWIKKELING 

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



Bij het streven naar meer impact door concentratie, transparantie en open dialoog kunnen 
strategienota’s een belangrijke rol spelen. Ze moeten bijdragen tot meer doorzichtigheid 
bij het bepalen van de prioriteiten, tot een grotere samenhang en een betere afstemming 
bij het programmering van de hulp op gedeelde doelstellingen. Zo wordt de geografische 
versnippering en de administratieve onbeheersbaarheid tegengegaan door een 
vermindering van het aantal partnerlanden (nu tot 25). Het aantal multilaterale partners 
werd teruggebracht tot 22, en een aparte strategienota werd opgesteld die de strategieën 
verduidelijkt van de Belgische samenwerking met deze organisaties. Ook concentreert de 
overheid de inspanningen in vijf mensgerichte sectoren: basisgezondheidszorg; 
onderwijs/vorming, landbouw/voedselzekerheid, basisinfrastructuur en 
maatschappijopbouw/conflictpreventie.  
 
De strategienota’s komen tot stand in een ruimere dialoog en moeten op een geïntegreerde 
en samenhangende wijze antwoorden bieden op de meerdimensionale armoedeproblemen. 
De Wet op de Internationale Samenwerking maakt onderscheid tussen de Belgische 
strategieën voor haar partnerschap met partnerlanden – de landenstrategienota’s – en de 
sectorstrategienota’s. Verder zijn er eveneens drie transversale of horizontale thema’s 
waarvoor eveneens strategienota’s worden opgesteld: het streven naar meer gelijkheid 
tussen vrouwen en mannen, de zorg om de draagkracht van het milieu, en de 
ontwikkelingsdimensie van de sociale economie. 
 
Kwaliteitsvolle partnerschappen  
 
In mijn beleidsnota “Kwaliteit in de Solidariteit” bevestigde ik het belang van deze 
hervormingen, en kaderde ze in het bredere streven naar verbeterde en verruimde 
partnerschappen voor duurzame ontwikkeling. Een verbeterd partnerschap veronderstelt 
een grotere toe-eigening door het partnerland van de processen en de programma’s ter 
bestrijding van armoede; ook wel het principe van het lokaal meesterschap (ownership) 
genoemd. Het is in de eerste plaats aan de ontwikkelingslanden om de leiding te nemen in 
het ontwikkelingsproces. Donoren moeten hun strategieën zo opstellen en uitwerken dat 
de capaciteit van de partner maximaal wordt versterkt om eigen doeltreffende 
armoedestrategieën op te stellen en uit te voeren. Dit  impliceert de verankering van acties 
binnen de instellingen van het partnerland: zowel staats- als niet-staatsactoren, op het 
centraal of op het lokaal niveau.  Die toe-eigening is een wezenlijke factor voor 
duurzaamheid en is medebepalend voor de impact van de hulp.  
 
Er is ook nood aan een verruimd partnerschap, aan een grotere betrokkenheid in Noord en 
Zuid. Dat houdt enerzijds in dat een ruimere politieke en maatschappelijke dialoog moet 
gevoerd worden over de strategienota’s in eigen land. Niet-gouvernementele organisaties, 
gespecialiseerde instellingen en experts, de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, 
de Commissie Vrouwen en Ontwikkeling en uiteindelijk ook het parlement worden 
betrokken bij dit overleg. Anderzijds is er in de partnerlanden zélf nood aan een bredere 
betrokkenheid van de actoren bij het beleid en bij het bepalen van de agenda voor 
armoedebestrijding. De aandacht voor de plaats en het belang van het maatschappelijk 
middenveld in de strijd tegen armoede in de ontwikkelingslanden is toegenomen. Dat 
komt onder meer tot uiting in het programma van schuldkwijtschelding (High Indebted 
Poverty Countries - HIPC) van de Internationale Financiële Instellingen. Landen die in 
aanmerking willen komen voor zulke schuldkwijtschelding moeten aangeven op welke 
wijze een ruimere maatschappelijke dialoog is georganiseerd bij het opstellen van de zgn. 
“Poverty Reduction Strategy Papers – PRSP”. Té veel echter wordt enkel lippendienst 
bewezen aan deze aanpak. Ook leert de praktijk dat het verbreden van zulk 
maatschappelijk draagvlak bij het uitwerken van strategieën voor armoedebestrijding en 
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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 
complexe regionale oorlogvoering zoals in de Regio van de Grote Meren. Andere 
partnerlanden hebben net een burgeroorlog achter de rug of worden geconfronteerd met 
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politieke instabiliteit. Landenstrategienota's geven in zulke gevallen aan hoe de 
programmering van de hulp en de keuze van de partners aangepast dient te worden aan de 
dynamiek van de oplossing van het conflict. 
 
De strategienota over vredesopbouw en conflictpreventie gaat dieper in op de 
problematiek van aangepaste programmering van hulp en het opbouwen van 
partnerschappen in onstabiele partnerlanden. Nog andere sectorale strategienota's zoals 
deze over de sectoren onderwijs, landbouw / voedselzekerheid, basisinfrastructuur en 
gezondheidszorg zetten strategische  krijtlijnen uit voor programmering in deze domeinen 
in de partnerlanden en voor andere samenwerkingsprogramma's van DGOS. Thematische 
strategienota's reiken andere aspecten aan voor duurzame armoedebestrijding: de 
gelijkheid tussen man en vrouw, de draagkracht van het milieu, de sociale economie. 
Deze strategienota’s dienen gelezen te worden in hun samenhang. Armoede is een 
meerdimensionaal probleem dat niet kan aangepakt worden met eenduidige ‘sectorale’ 
oplossingen. Duurzame ontwikkeling veronderstelt dat rekening gehouden wordt met het 
geheel van de sociale, culturele, politieke, economische, en ecologische dimensies. 
 
Lessen en perspectieven  
 
Voor het eerst in de geschiedenis van de Belgische ontwikkelingssamenwerking heeft de 
overheid op zo brede schaal strategieën opgesteld (33 in totaal1). Voor het eerst ook 
werden deze intern én extern besproken met een veelheid van actoren. Strategienota’s 
komen tot stand door overleg: tussen Brussel en het terrein binnen DGOS; tussen de 
verschillende directies-generaal van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, 
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, met het maatschappelijk 
middenveld, gespecialiseerde instellingen… En ten slotte volgt eveneens de bespreking in 
het parlement.  
 
Hoewel in deze fase de bespreking in het parlement nog moet aanvangen zijn er al enkele 
lessen te trekken uit het schrijfproces. Zo zijn vragen gesteld over het gebrek aan 
kruisbestuiving tussen de sectoraal/thematische strategienota’s en de landennota’s. Dat 
heeft vooral te maken met de omvang van het schrijfwerk en het overlegproces (veelheid 
van nota’s en van actoren) en de gestelde wettelijke termijn waarbinnen de nota's – na 
advies van de ‘Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling’ en van ‘de Commissie 
Vrouwen en Ontwikkeling’ – moeten ingediend worden in het parlement. Nuttige maar 
moeilijk te organiseren suggesties zijn al geformuleerd over de wisselwerking en 
synergieën tussen de nota’s onderling, over hun omvang, over de coördinatie met andere 
donoren en over een verdere uitbreiding van de gedachtewisseling met Gewesten en 
Gemeenschappen. 
 
Ondertussen maakt ook de Europese Unie meer werk van zgn. Country Assistance 
Strategies, en verfijnen de belangrijkste donoren en multilaterale 
ontwikkelingsorganisaties zulke strategienota's. Niet onterecht waarschuwt het 
Ontwikkelingscomité van de OESO dan ook voor het gevaar van een proliferatie van 
schrijfprocessen: hoofddoel is het versterken van de capaciteit van de partnerlanden om 
nationaal gedragen - en internationaal gesteunde – strategieën voor armoedebestrijding en 
duurzame ontwikkeling te concipiëren en uit te voeren. Toekomstige strategienota’s 
zullen er dus anders moeten uitzien. Bij het opstellen van de nieuwe Belgische 
landennota's moet immers rekening gehouden worden met deze trends om zo het 
partnerschap voor armoedebestrijding te versterken. Het bepalen van 
                                                 
1  34 indien de strategienota over de multilaterale organisaties wordt meegeteld  
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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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Algemene samenvatting  
 
Acht jaar na de genocide blijft de sociaal-politieke toestand in het land moeilijk, ook al 
wil de regering een nieuw, inclusief en gedecentraliseerd politiek en sociaal systeem 
opbouwen en worden er zware inspanningen geleverd voor een economisch herstel. De 
armoede in Rwanda blijft schrijnend, en er zijn sterke sociale spanningen. Er kan 
onmogelijk sprake zijn van verzoening zonder gerechtigheid en het naleven van de 
fundamentele rechten.  
 
Armoedebestrijding, vredesopbouw en de strijd tegen straffeloosheid staan centraal in de 
Belgische samenwerking met Rwanda. De samenwerkingsstrategie heeft dan ook als doel 
de vrede te versterken en te ijveren voor verzoening, bij te dragen tot een doorzichtige en 
goed werkende administratie, het maatschappelijke middenveld te ondersteunen en een 
mensenrechtencultuur te helpen opbouwen. België wil een stabiel intern sociaal-
economisch kader bevorderen dat enerzijds een democratische overgang mogelijk maakt 
naar nieuwe politieke instellingen en anderzijds Rwanda in staat stelt om gemakkelijker 
de vredesakkoorden uit te voeren die het heeft gesloten met de andere landen in de 
subregio. Deze strategie past uiteraard binnen de verplichtingen die zijn vastgelegd in het 
Actieplan van de regering voor het Grote-Merengebied.  
 
De samenwerking tussen België en de partnerlanden in het Grote-Merengebied omvat in 
het Actieplan twee fasen: samenwerking voor vrede en samenwerking in vrede. 
Afhankelijk van hoe de interne en externe toestand van Rwanda evolueert:  
 
samenwerking voor vrede  
 
In de huidige fase van een “partnerschap voor vrede en structurele stabiliteit” blijft België 
de voorkeur geven aan een aanpak waarbij het complementariteit nastreeft tussen de 
verschillende samenwerkingskanalen. De bilaterale programma’s zullen worden ingepast 
in de sectorale beleidsmaatregelen van Rwanda zoals ze prioritair zijn vastgelegd in het 
PRSP, met name: verbetering van de leefomstandigheden van de Rwandezen, 
armoedebestrijding, landbouwhervorming en plattelandsontwikkeling, ontwikkeling van 
menselijke hulpmiddelen, ontwikkeling van economische infrastructuur, versterking van 
goed bestuur, promotie van de privé-sector inzake investeringen en export, en 
institutionele capaciteitsopbouw. Daarnaast zullen ze streven naar een betere sociaal-
economische integratie van de vrouw.  
 
De directe bilaterale samenwerking op middellange termijn zal voornamelijk gebaseerd 
zijn op twee prioritaire sectoren: volksgezondheid en herstel van de rechtsstaat, zonder 
evenwel gerichte acties uit te sluiten ten gunste van onderwijs, landbouwontwikkeling en 
milieu. 
 
samenwerking in vrede  
 
Pas in het kader van een “partnerschap in vrede en structurele stabiliteit” zal België 
tegemoetkomen aan de vraag van Rwanda om andere samenwerkingsmodaliteiten te 
overwegen, waaronder budgettaire hulp. De aard van het partnerschap tussen België en 
Rwanda en het soort ontwikkelingsinstrumenten zullen dan ook afhangen van de 
daadwerkelijke uitvoering van de door de Rwandese overheid ondertekende 
vredesakkoorden.  
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In juni 2001 legt de Belgische regering haar beleid ten aanzien van het Grote-Merengebied vast 
in een document met als titel “Vredesopbouw in het Grote-Merengebied: een Belgisch Actieplan”. 
Het document schetst de krachtlijnen van het “Partnerschap voor Vrede en Structurele 
Stabiliteit” dat België wil aangaan met de partners in de regio. De samenwerkingsstrategie van 
België ten aanzien van Rwanda sluit aan bij het Actieplan en heeft vredesopbouw en armoede-
uitroeiing als doel, in samenhang en complementair met zijn interventies ten aanzien van de 
andere partnerlanden in de regio:  
 
Een regionale aanpak:  
 
Het samenwerkingsbeleid van de Belgische regering ten aanzien van de verschillende 
landen in het Grote-Merengebied sluit aan bij een regionale aanpak van de crisis die deze 
regio sinds jaren teistert, rekening houdend met de grensoverschrijdende conflicten in de 
betrokken landen. De contouren van die aanpak werden vastgelegd in het Belgische 
Actieplan van juni 2001. Dit actieplan schetst de doelstellingen en krachtlijnen van een 
versterkt beleid in het Grote-Merengebied. Het wil bijdragen tot vredesopbouw, 
structurele stabiliteit en de ontwikkeling van de subregio door de betrokken landen uit de 
crisis te helpen halen.  
De voorgestelde acties omvatten drie domeinen: ontwikkelingssamenwerking, financiële 
samenwerking en diplomatieke actie ter ondersteuning van de twee vredesprocessen 
(Lusaka en Arusha). Onze samenwerkingsstrategie moet dan ook rekening houden met de 
politieke evolutie in de regio. Naast de drie landen die centraal staan in het Belgische 
Actieplan (D.R. Congo, Burundi en Rwanda) is er ook nog Uganda, dat een belangrijke 
actor is in de regionale crisis en tegelijk één van de concentratielanden van de Belgische 
hulp.  
 
De fasen van de regionale crisis:  
 
De structurele oorzaken van de crisis in het Grote-Merengebied, één van de rijkste ter 
wereld, zijn divers en hebben diepe en verre wortels: sociale en etnische conflicten, het 
ontbreken van stevige politieke en staatsstructuren, endemische armoede enz. Ze hebben 
een nooit eerder geziene humanitaire en sociale ramp veroorzaakt voor de 
burgerbevolking, die zwaar getroffen werd door de verschillende gewapende conflicten.  
De Rwandese genocide, de Congolese oorlogen van 1997 en 98 en de burgeroorlog in 
Burundi zijn de belangrijkste, zij het niet definitieve fasen van die crisis. Ze hebben tot 
politieke en militaire fragmentatie geleid, en tot de vorming van complexe en broze 
allianties tussen diverse landen in de regio. Bij deze allianties stonden Rwanda, Burundi 
en Uganda tegenover de DRC, die zelf gesteund werd door Zimbabwe, Angola en 
Namibië. In dit strategische spel bekleedt de DRC een centrale plaats als bevoorrecht 
strijdterrein. De redenen zijn zowel strategisch als economisch, maar hebben onder meer 
ook te maken met veiligheid. Rwanda, Uganda en Burundi steunden de Congolese 
rebellen en bezetten delen van het Congolese grondgebied. De Congolese regering van 
haar kant steunde de Rwandese “Interahamwe”-rebellen die na de machtswissel in Kigali 
in 1994 naar Oost-Congo vluchtten.  
Ondertussen hebben deze landen zich teruggetrokken uit de DRC, zit de Intercongolese 
dialoog in de eindfase en is er meer politieke stabiliteit en meer veiligheid in Burundi.   
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 Het vredesproces: 
 
Toen de toestand steeds dramatischer werd voor de burgerbevolking, kwamen er 
Afrikaanse vredesinitiatieven op gang die de steun kregen van de internationale 
gemeenschap, onder meer van België en de EU. Ze leidden tot de vredesakkoorden van 
Lusaka (1999) en Arusha (2000). De Lusaka-akkoorden bevatten een vredesstrategie voor 
het Congolese conflict, terwijl het Arusha-akkoord een einde wil maken aan de 
burgeroorlog die Burundi al jaren verscheurt.  
 
De Lusaka-akkoorden:  
 
Deze akkoorden zijn gebaseerd op een dubbel proces. Het ene is intern en moet een 
politiek akkoord tot stand brengen tussen alle politieke actoren in de DRC (Intercongolese 
dialoog) door een politieke overgang te organiseren met het oog op vrije en democratische 
verkiezingen. Het andere is extern en is gericht op de terugtrekking van alle buitenlandse 
troepen in de DRC door een regionale dialoog op gang te brengen tussen de betrokken 
landen en de “negatieve krachten” (gewapende groepen die in verband staan met de 
Rwandese genocide) ontwapenen en neutraliseren, om een stabiele vrede te 
bewerkstelligen tussen de buurlanden. De internationale gemeenschap, België en de EU in 
het bijzonder, heeft dit proces diplomatiek en financieel gesteund. De belangrijkste en 
meest zichtbare bijdrage van de internationale gemeenschap tot dit proces is de 
ontplooiing van een VN-troepenmacht (MONUC) op het terrein, die de naleving van het 
staakt-het-vuren moet controleren en moet toezien op de vrijwillige ontwapening van de 
strijders, in het bijzonder de negatieve krachten, en op de terugtrekking van de 
buitenlandse troepen. De MONUC zit ondertussen in een nieuwe fase; het is daarbij de 
bedoeling dat haar manschappen ingezet worden in Oost-Congo, om de vrijwillige 
ontwapening van de gewapende groepen op gang te brengen. Met zijn resolutie 1445 van 
3/12/02 heeft de VN-Veiligheidsraad van 3/12/02 beslist om het totale aantal 
manschappen te verhogen tot 8.700.    
 
Op extern vlak waren de twee bilaterale akkoorden tussen de DRC en enerzijds Rwanda 
(Akkoord van Pretoria van juli 2002) en anderzijds Uganda (Akkoord van Luanda van 
augustus 2002) beslissende stappen naar vrede. Krachtens deze twee akkoorden verbinden 
Rwanda en Uganda zich ertoe om hun troepen terug te trekken uit de DRC. In ruil moet 
de DRC alle steun aan de gewapende groepen (negatieve krachten) stopzetten. Rwanda 
lijkt zijn verplichtingen te zijn nagekomen; wel moet via het Controlemechanisme dat is 
ingesteld door het Akkoord van Pretoria nog nagegaan worden of alle troepen zich 
daadwerkelijk hebben teruggetrokken. Uganda daarentegen is nog altijd militair aanwezig 
in Ituri, waar de militaire en humanitaire situatie nog altijd als zeer zorgwekkend wordt 
beschouwd. De DRC heeft weliswaar enkele positieve gebaren gesteld, maar steunt nog 
altijd de gewapende groepen in Oost-Congo. Wel lijken de Zimbabwaanse en Angolese 
troepen zich daadwerkelijk te hebben teruggetrokken.  
Door de MONUC te versterken en geleidelijk te ontplooien in het Oosten, zou beter 
moeten kunnen worden gecontroleerd of de twee akkoorden effectief worden nageleefd.  
 
Op intern vlak is er vooruitgang geboekt in het kader van de Intercongolese Dialoog om 
tot een overgangsakkoord te komen. Dat gebeurde na lange en moeizame 
onderhandelingen in Pretoria onder leiding van de Speciale Gezant van de Secretaris-
Generaal van de Verenigde Naties, M. Niasse, en met de steun van de Zuid-Afrikaanse 
president Mbeki. Op 17 december 2002 werd een inclusief akkoord bereikt. Toch moet er 
nog een afzonderlijke regeling komen voor de integratie van het leger en de beveiliging 
van Kinshasa. Het blijft voorzichtig afwachten om te zien of het inclusieve 
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overgangsakkoord daadwerkelijk wordt uitgevoerd in de DRC tot er hierover een 
consensus is bereikt en de diverse ondertekenende partijen hun verbintenissen concreet 
zijn nagekomen.  
 
De Arusha-akkoorden:  
 
Op 28 augustus 2000 tekenden 17 politieke Hutu- en Tutsi-partijen, de regering en het 
parlement het Vredesakkoord van Arusha. Krachtens het akkoord werden er op 1 
november 2001 overgangsinstellingen opgericht in Burundi.  
Er kwam echter niet meteen vrede en stabiliteit, aangezien de gevechten met gewapende 
troepen (FNL en FDD) bleven voortduren. De Zuid-Afrikaanse bemiddelaar, de 
Tanzaniaanse en Gabonese facilitators en het Regionale Initiatief organiseren al sinds 
maanden verschillende onderhandelingsrondes. Zo bereikte de regering staakt-het-
vurenakkoorden met het CNDD-FDD Ndayikengurukiye en Palipehutu-FNL 
Mugabarabona. In oktober en december 2002 kwamen er nieuwe onderhandelingsrondes, 
en uiteindelijk bereikte de regering op 3 december een overeenkomst met het FDD-
Nkurunziza. Het FNL-Rwasa neemt vooralsnog niet deel aan de onderhandelingen.  
De geboekte vooruitgang is hoopgevend. Toch zal veel afhangen van de daadwerkelijke 
toepassing van de akkoorden. Bovendien blijft een globaal akkoord noodzakelijk om de 
bevolking vrede en stabiliteit te waarborgen en de politieke verworvenheden van het 
Arusha-akkoord veilig te stellen.  
 
De Regionale Strategie  
 
Regionale initiatieven kunnen dan ook alleen een oplossing bieden als ze gepaard gaan 
met veranderingen in de betrokken landen en vooral in de DRC, Rwanda en Burundi. 
Voor de landen in kwestie en de internationale gemeenschap - en dus ook België - komt 
het erop aan om samen naar oplossingen te zoeken voor een regionale problematiek en 
voor de problemen in de betrokken landen. Deze gecombineerde aanpak is de enig 
mogelijke.  
 
Het Actieplan van de Belgische regering sluit aan bij die aanpak en stelt drie grote 
uitdagingen voorop: het herstel van de territoriale integriteit van Congo, de oprichting van 
democratische structuren en van een goed werkend staatsapparaat voor de landen in de 
regio en de heropbouw van de infrastructuur die vernield is door de crisis en de oorlog, als 
vitale basis voor het economisch herstel van de regio. De interventies van België inzake 
internationale samenwerking hebben daarbij als doel tot een interne en externe 
stabilisering te komen van de partnerlanden in de subregio en volgen een regionale en 
tegelijk nationale aanpak. De bijdrage van België aan het DDRRR-programma van de 
Wereldbank (Multicountry Demobilization and Reintegration Programme) past direct 
binnen dit perspectief.  
Het gaat hier om een geleidelijke aanpak die rekening houdt met de politieke en de 
veiligheidsevolutie in de regio. Bovendien onderscheidt België twee samenwerkingsfasen, 
om zo adequaat mogelijk te kunnen inspelen op de huidige situatie: het partnerschap voor 
vrede, dat het vredesproces moet ondersteunen en het oorlogsleed van de bevolking moet 
verlichten, en het partnerschap in vrede, dat stabiliteit moet brengen en de landen in de 
subregio en hun bevolking moet laten profiteren van de vredesdividenden, het economisch 
herstel en een rechtvaardige en duurzame menselijke ontwikkeling.  
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1. Overzicht van het land 
 
1.1. Profiel van Rwanda  
 
Rwanda is een ingesloten land in Centraal-Afrika (26.338 km²). Door zijn sterke 
armoedegraad bekleedt het slechts de 152ste plaats op 162 landen in de “Human 
Development Index” (HDI) van het UNDP. Door de hoge bevolkingsdichtheid en het 
heuvelachtig terrein is de druk op de bodem bijzonder groot, en dat terwijl Rwanda 
hoofdzakelijk van landbouw leeft. De recente geschiedenis van Rwanda is diep getekend 
door interetnische spanningen, de genocide en de slachtpartijen van 1994, waarvan het 
land zich langzaam begint te herstellen.  
 
1.2. Historisch overzicht  
 
Van 1922 tot 1962 staat Rwanda onder voogdij van België. In juli 1962 wordt het 
onafhankelijk en kiest het via een referendum voor een presidentieel regime dat 
gedomineerd wordt door de Hutu-meerderheid. Tot 1959 heerst de Tutsi-monarchie over 
het land. De spanningen tussen de twee belangrijkste etnieën leiden tot het verval en 
uiteindelijk de verdwijning (in 1962) van de koninklijke macht, de moord op heel wat 
Tutsi’s in 1959 en de uitwijking van deze minderheid naar de landen in de subregio en 
naar het Westen. Het land wordt achtereenvolgens geleid door de presidenten G. 
Kayibanda G. en J. Habyarimana; deze laatste regeert tot in 1994.  
 
In 1990 begint de Tutsi-minderheid, die naar Uganda is gevlucht en zich verenigd heeft in 
het Rwandees Patriottisch Front (RPF), een machtsoorlog die tot nieuwe slachtpartijen en 
massale ontheemding van de burgerbevolking leidt. De Akkoorden van Arusha (1993) 
tussen de heersende Hutu-meerderheid onder leiding van president Habyarimana 
(MRND) en het RPF onder leiding van generaal-majoor P. Kagame, voorzagen in een 
machtsdeling en in de oprichting van een Nationaal Overgangsparlement, de terugkeer 
van de ballingen en vrije verkiezingen.  
 
De moordaanslag op president J. Habyarimana op 6 april 1994 leidt tot een burgeroorlog 
en tot een genocide op de Tutsi-minderheid en de matige Hutu’s. Ongeveer 800.000 
mensen komen om, de infrastructuur wordt vernietigd en miljoenen mensen vluchten naar 
de buurlanden Congo, Tanzania en Burundi. Met als gevolg dat het land niet meer over de 
nodige menselijke middelen beschikt.  
 
In 1994 komt een Regering van Nationale Eenheid aan de macht, samengesteld uit de 5 
grootste politieke partijen. In het parlement worden de zetels proportioneel verdeeld 
tussen 8 politieke bewegingen, waaronder het Rwandees Patriottisch Leger (RPA). Tussen 
1994 en 2002 zijn er verschillende machtswissels. Zo wordt president P. Bizimungu 
vervangen door de huidige president P. Kagame; ook de eerste minister, de voorzitter van 
het Nationaal Parlement en een aantal ministers worden vervangen. De reële macht - 
zowel de politieke, de economische als de militaire - is vooral geconcentreerd bij de 
diaspora.   
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1.3. Sociaal-politieke context en perspectieven  
 
In 1999 startte Rwanda een proces van formele democratisering, onder meer via lokale 
verkiezingen; er komen ook nog parlements- en presidentsverkiezingen. Om die 
verkiezingen te organiseren, werd de zittingsperiode van het Nationale 
Overgangsparlement, waarvan het mandaat in 1999 afliep, verlengd tot in 2003 en wordt 
er momenteel een nieuwe Grondwet opgesteld. Daarnaast worden diverse Commissies 
opgericht (Eenheid en Verzoening, Mensenrechten, Verkiezings- en 
Grondwetcommissie), zoals bepaald in de Arusha-akkoorden.  
 
Aanvankelijk hielp Rwanda president L.-D. Kabila om de controle te verwerven over 
Congo, om zo de negatieve krachten - met name de Interahamwe-milities en de 
voormalige Rwandese Gewapende Troepen (ex-FAR), die na de genocide van 1994 naar 
Congo waren gevlucht - te verdrijven en de veiligheid van het land te waarborgen. Later 
begon Rwanda met de steun van Uganda en Burundi een oorlog tegen zijn voormalige 
Congolese bondgenoot, die op zijn beurt versterking kreeg van Angola en Zimbabwe, om 
deze negatieve krachten te neutraliseren. In juli 1999 tekenen de oorlogvoerende partijen 
onder VN-bescherming de Akkoorden van Lusaka. Deze akkoorden bepalen dat er een 
Intercongolese dialoog moet komen, de negatieve krachten ontbonden moeten worden en 
de buitenlandse troepen zich uit Congo moeten terugtrekken. De onderhandelingen tussen 
de diverse partijen gaan door, onder toezicht van de Internationale Gemeenschap, met als 
inzet de terugtrekking uit Congo van de Rwandese en Ugandese troepen en van de landen 
die betrokken zijn bij deze eerste internationale Afrikaanse oorlog. Op 31 juli 2002 tekent 
Rwanda met de DRC de Akkoorden van Pretoria, die een tijdsschema vastleggen voor de 
terugtrekking van de Rwandese troepen uit Congo. Daarnaast verbinden de Congolese 
autoriteiten zich ertoe om alle steun aan de “negatieve krachten” die de veiligheid van 
Rwanda bedreigen, stop te zetten. In september 2002 begint Rwanda zijn troepen terug te 
trekken uit Oost-Congo. Sindsdien hebben heel wat Rwandese soldaten het Congolese 
grondgebied verlaten, zoals het akkoord bepaalt. Toch blijven er twijfels bestaan over de 
volledige terugtrekking die de Rwandese regering heeft beloofd. Die is immers nog niet 
officieel bevestigd door het controlemechanisme.  
De deadline voor de uitvoering van het tijdsschema is ondertussen opgeschoven, zodat 
Kinshasa zijn verbintenissen kan nakomen.  
 
Inzake politieke en burgerrechten kwam er een langzaam democratiseringsproces op gang 
waarin lokale verkiezingen een eerste fase vormden. Daarbij werden de fundamentele 
rechten niet flagrant geschonden. Toch doen zowel de methodes als de resultaten niet 
meteen denken dat het om vrije verkiezingen gaat in de betekenis die wij eraan geven. De 
politieke activiteit blijft evenwel sterk beperkt door twee factoren: het verbod om nieuwe 
politieke partijen op te richten en de beperking van de politieke activiteiten van de 
bestaande partijen. De Nationale Commissie voor de Mensenrechten komt langzaam op 
gang, maar wordt beschouwd als te weinig onafhankelijk ten opzichte van de regering. 
Bovendien zijn er regelmatig inbreuken op de persvrijheid.  
 
Inzake respect voor de mensenrechten is de Internationale Gemeenschap bezorgd over 
de volgende punten:  
 
De willekeurige arrestatie van politieke tegenstanders en journalisten;  
Vrijwillige of gedwongen politieke ballingschappen;  
Het ontbreken van persvrijheid;  
De overbevolking in de gevangenissen, met alle problemen van dien;  

Landenstrategienota blz. 6 



De strikte controle van de bevolking door de Lokale Defensietroepen, plus het 
machtsmisbruik en de chantage van deze onbetaalde politie;  
De controle van de politieke macht op het middenveld en de pers, onder meer door een 
strikte wetgeving op het verenigingsleven;  
Naleving van de mensenrechten en het internationale humanitaire recht tijdens de militaire 
campagne in Congo.  
 
Ondanks deze verontrustende signalen is Rwanda formeel gezien een vrij efficiënte staat. 
Het nationale ontwikkelingsbeleid streeft naar het behoud van een veiligheidsklimaat, het 
herstellen en versterken van de nationale eenheid, de terugkeer en reïntegratie van alle 
vluchtelingen en slachtoffers van de genocide, het respecteren van het recht van alle 
vluchtelingen om terug te keren naar het land, de valorisatie van de menselijke middelen 
en de ontwikkeling van de nationale economie. De Rwandese regering heeft zich ertoe 
verbonden de participatie van de bevolking te verhogen, de rechtsstaat te doen heersen, de 
mensenrechten na te leven en de besluitvorming te decentraliseren, een essentiële 
voorwaarde voor het behoud van een goed overheidsbestuur. De Rwandese regering wil 
de capaciteiten verhogen, rechtvaardigheid doen heersen, de wet toepassen en de 
bevolking op relatief korte termijn een degelijke sociaal-economische dienstverlening 
bieden. De partners van Rwanda, waaronder België, verwachten veel van deze geplande 
hervormingen inzake politieke openheid en sociale verzoening.  
 
Om dit beleid uit te voeren, voerde Rwanda een reeks hervormingen door om goed 
werkende instellingen op te richten en naar oplossingen te zoeken voor de fundamentele 
problemen van de Rwandese samenleving. Tot die oplossingen behoren: de oprichting van 
de diverse Commissies (Mensenrechten, Verkiezingscommissie, Eenheid en Verzoening, 
Juridische en Grondwetcommissie), de decentralisatie, de wet op het grondbezit, de 
Gacaca-rechtbanken, verkiezingen, de demobilisatie, de oprichting van nieuwe dorpen, de 
effectieve inning van de belastingen, de nationale volkstelling, de Rwanda Revenue 
Authority, het Bureau van de Auditeur-Generaal, de National Tender Board,… Op die 
manier beleeft het land echt een grondige transformatie en voert het fundamentele 
hervormingen door, zowel politieke, economische als administratieve. Heel wat van die 
hervormingen zijn nog niet rond of blijven nog vrij theoretisch. De uitdagingen blijven 
enorm, en Rwanda zal de hulp van zijn partners nodig hebben om deze ambitieuze 
hervormingen met succes door te voeren. Als ze niet op een coherente manier toegepast 
worden en met de daadwerkelijke participatie van de bevolking, dreigen ze het land te 
destabiliseren. Rwanda wordt trouwens geconfronteerd met zware structurele 
beperkingen, waarvan de belangrijkste als volgt kunnen worden samengevat:  
 
Een chronisch tekort aan menselijke middelen als gevolg van de genocide van 1994;  
De sociaal-economische impact van de aids-pandemie. In de leeftijdsgroep 15 tot 45 jaar 
is naar schatting ongeveer 12 % van de bevolking getroffen door aids;  
Een buitenlandse schuld die geraamd wordt op 1,3 miljard USD;  
Het isolement van het land;  
De zware demografische druk op de bodem;  
Een subsistentie-economie waarin meer dan 85 % van de bevolking actief is. De 
bevolking leeft vooral van de landbouw, gekoppeld aan een gebrek aan natuurlijke 
hulpbronnen en een lage industrialiseringsgraad;  
Een explosieve bevolkingsgroei; de jaarlijkse bevolkingstoename wordt geraamd op 
2,84 % voor een huidige bevolking van 8 miljoen inwoners (350 inwoners per km²), wat 
in 2020 zou leiden tot een bevolking van 16 miljoen mensen;  
De economische en psychologische gevolgen van de genocide;  
Het proces van demobilisatie en maatschappelijke reïntegratie;  
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Het tekort aan politiek pluralisme en aan democratische ruimte;  
Het ontbreken van een rechtvaardige ontwikkeling die het maatschappelijke weefsel kan 
herstellen;  
De noodzaak om de gevolgen van de genocide juridisch te regelen; deze “contentieux” 
wordt tegelijk belichaamd door de volksrechtbanken (Gacaca), het klassieke gerecht en 
het traditionele gerecht;  
De lage productiviteit van de heuvelgronden, die chemisch en fysisch zwaar aangetast 
zijn, het ontbreken van een geïntegreerd moerasbeheer, de ontbossing en erosie van de 
heuvels;  
De doeltreffende beveiliging van de grenzen en van het Rwandese grondgebied in zijn 
geheel, en het waarborgen van de stabiliteit in de subregio;  
De extreme afhankelijkheid van Rwanda van zijn donoren. Hun financiële steun bedraagt 
45 USD per inwoner; dat is 22 % van het Bruto Binnenlands Product en bijna 90 % van 
het overheidsbudget (zie Bijlage 1).  
 
Door de genocide nam de armoede dramatisch toe. Zo steeg het aantal gezinnen onder de 
armoededrempel van 53 % in 1993 tot 70 % in 1997. Volgens de huidige ramingen 
bedraagt dit cijfer 65 %. Ook de armoedegraad nam toe, wat betekent dat arme gezinnen 
nog armer zijn geworden. Hoewel het reële BBP sinds 1994 gestegen is, is er niet echt 
verandering gekomen in de armoedesituatie, niet alleen door de vluchtelingenstroom 
tussen 1995 en 1998, maar ook doordat de overheid te weinig geld vrijmaakt voor sociale 
diensten.  
Ook de sociale indicatoren zijn sinds 1994 aanzienlijk verslechterd en zijn bijzonder 
alarmerend (Bijlage 2).  
 
De belangrijkste doelstelling van de regering bestaat erin, de hervormingen op korte en 
middellange termijn voort te zetten. Op die manier wil ze de economische groei 
bevorderen en daardoor de armoede verminderen en de levenskwaliteit van de bevolking 
verbeteren, in het bijzonder van de kwetsbare groepen, voornamelijk weduwen en 
kinderen die gezinshoofd zijn. Tot op vandaag zijn er in de sterk verpauperde 
plattelandsgebieden nog altijd geen tekenen van economisch herstel.  
 
De sociaal-politieke situatie is om diverse redenen onvoorspelbaar. De belangrijkste zijn: 
de evolutie van de oorlog in Congo, de sociaal-politieke impact van de Gacaca, het 
succes van de aan de gang zijnde hervormingen en de datum van nieuwe verkiezingen.  
 
De sociaal-politieke uitdagingen  
 
Sinds 1998 voert de Rwandese regering een volledige hervorming door van de 
staatsattributen (vlag, zegel en nationale hymne). De huidige of komende institutionele 
hervormingen houden het volgende in: de oprichting van de Commissies krachtens de 
Arusha-akkoorden, de decentralisatie, de hervorming van de grondwet, de oprichting van 
nieuwe dorpen en de landhervorming, de Gacaca-rechtbanken, de voorbereiding van  
de verkiezingen en de demobilisatie. Daarnaast betreuren de waarnemers de sterke 
inkrimping van de politieke ruimte (behandeling van de politieke oppositie,  
persvrijheid, …).  
 
De uitvoering van die hervormingen doet een aantal problemen rijzen: het gebrek aan 
menselijke en financiële middelen en de overlapping tussen de verschillende processen 
waarbij dezelfde actoren tegelijkertijd betrokken zullen zijn. Het markantste voorbeeld 
zijn de talrijke taken die de lokale autoriteiten zullen moeten vervullen, terwijl hun 
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capaciteiten nog niet versterkt zijn: de Gacaca-rechtbanken, de decentralisatie, de 
demobilisatie en de werken van openbaar nut.  
 
Het succes van die uitdagingen zal grotendeels afhangen van de effectieve en massale 
participatie van een bevolking die voor meer dan 80 % uit landbouwers bestaat. Deze 
jarenlange mobilisering van de levende krachten in Rwanda zal onbetwistbaar een 
economische impact hebben waarmee in heel de voorgaande ontwikkelingsstrategie van 
het land rekening had moeten worden gehouden. De ingrijpende impact op het Rwandese 
sociale weefsel mag niet onderschat worden. Processen zoals de Gacaca-rechtbanken, de 
Werken van Algemeen Belang en de demobilisatie confronteren de hele bevolking 
immers opnieuw van nabij met haar trauma’s. Sommige bevolkingsgroepen (weduwen, 
kinderen die gezinshoofd zijn, hiv- en aids-patiënten, gezinnen van gedetineerden) zijn in 
het verleden uitgesloten uit het openbare leven en zullen hun plaats in de samenleving 
moeten terugvinden met het oog op een rechtvaardige en inclusieve duurzame 
ontwikkeling.  
 
De langetermijnimpact van de huidige processen op de verzoening met het oog op een 
duurzame vrede zal afhangen van de daadwerkelijke toepassing van de principes van 
gelijkheid en uitroeiing van de cultuur van straffeloosheid. Het daadwerkelijk samenleven 
van verschillende bevolkingsgroepen (overlevenden, gerepatrieerden, gedemobiliseerden 
en gereïntegreerden, ontslagen gedetineerden) is de enige manier om de hervorming van 
het sociale weefsel te doen slagen.  
    
De uitdagingen zijn enorm, en Rwanda kan ze onmogelijk alleen met succes aangaan. 
Vandaar dat de internationale gemeenschap een constructief en kritisch engagement zou 
moeten aangaan om deze hervormingen te begeleiden en de risico’s van een mislukking te 
beperken, zo niet dreigt de sociale instabiliteit terug te keren en de politieke situatie te 
radicaliseren.  
 
1.4. Economische en financiële context  
 
De gepubliceerde cijfers kunnen sterk verschillen naargelang de gebruikte bronnen 
(UNDP, Wereldbank, Rwandese regering, donoren), zo fragmentarisch blijven het 
verzamelen en analyseren van de gegevens. De hieronder vermelde cijfers moeten dan 
ook als louter indicatief beschouwd worden.  
Economische groei en inflatie  
 
Sinds de wederopbouwperiode (1996-1998) is de economische groei aan het vertragen. 
De reële groei van het BBP bedroeg 33,9 % in 1995, 14,1 % in 1996, 14,2 % in 1997, 9,2 
% in 1998, 6,1 % in 1999 en 6 % in 2000 en 2001. Eén van de uitdagingen van Rwanda 
bestaat erin om te vermijden dat de economie zich stabiliseert op een lager niveau dan dat 
van begin jaren 90, en om bijkomende bronnen te vinden van duurzame economische 
groei die de impact kan verminderen van externe factoren zoals de stijging van de 
olieprijzen, de droogteperioden, de schommelingen van de thee- en koffieprijzen enz.  
 
Het BBP bedraagt in 2000 in reële termen 712 miljard Rwandese frank (RWF). Het BBP 
per inwoner wordt geraamd op ongeveer 200 $. Rwanda behoort dan ook tot de armste 
landen ter wereld. Er zijn sterke verschillen tussen het platteland (BBP/inwoner geraamd 
op 105 $) en de stad (BBP/inwoner geraamd op 1.569 $). 
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De landbouwsector vertegenwoordigt 91 % van alle jobs en ongeveer 41 % van het BBP. 
De dienstensector draagt voor 39 % bij tot het BBP, de industriesector voor 20 %.  
 
De gemiddelde inflatie bedraagt in 2000 2,12 %, in 2001 ongeveer 4 %.  
 
Staatsuitgaven en -inkomsten  
 
In het algemeen is het globale overheidsbudget een onvolmaakte weergave van de reële 
inkomstenbesteding, wat de Rwandese overheid ertoe heeft gebracht om herzieningen te 
overwegen in de loop van het boekjaar. De invoering van het zogenaamde uitgavenkader 
voor de middellange termijn heeft als doel de budgettaire uitgaven doorzichtiger te 
maken. Het gaat om een budgetteringssysteem per programma dat bijdraagt tot het 
vastleggen van de prioriteiten en bedoeld is om het gewone en het ontwikkelingsbudget te 
integreren. Er is een “cash budget”-systeem ingevoerd om te vermijden dat de 
achterstallen zich ophopen, wat essentieel is voor een aanhoudende economische groei. 
Het primaire deficit2 bedraagt in 2001 2,5 miljard RWF, 0,3 % van het BBP.  
 
Het middellange-termijnbudget van Rwanda is gebaseerd op een aantal hypothesen: de 
voortzetting van een beleid dat een reële groei mogelijk maakt van minimum 6 % per jaar, 
een inflatie van minder dan 5 % per jaar en een toename van de verhouding van de 
uitgaven tot het BBP van een halve punt per jaar, waardoor het begrotingstekort exclusief 
giften tot in 2004 daalt met ongeveer 0,5 % van het BBP per jaar. Om dat doel te 
bereiken, zal de regering inspanningen moeten leveren in het domein van de 
inkomsteninzameling, door de fiscale basis te verbreden en de belastingadministratie 
doeltreffender te maken. In 2001 werd het streefcijfer inzake interne inkomsten gehaald.  
 
De overheidsuitgavenprogramma’s zullen voorzichtig beheerd moeten worden, en de 
uitgaven zullen in de eerste plaats moeten gaan naar programma’s die een impact hebben 
op de armoede. De budgettaire programma’s die geïdentificeerd zijn in het kader van het 
PRSP zouden daartoe de komende jaren beter gedefinieerd moeten worden, en de 
uitgaven die erop betrekking hebben, zouden moeten stijgen van 4 % van het BBP in 2000 
tot 7 % van het BBP in 2004. De investeringsuitgaven zouden toenemen van 7 % van het 
BBP in 2000 tot 8,2 % in 2004.  
 
Volgens de door de Rwandese regering geleverde cijfers vertegenwoordigen de militaire 
uitgaven 23 % van het gewone budget voor 2001, een daling ten opzichte van de vorige 
jaren. Deze cijfers worden echter tegengesproken door het VN-rapport over de plundering 
van de natuurlijke hulpbronnen door de verschillende oorlogvoerende partijen in Congo. 
De financiële stromen uit de handelskanalen met de DRC en de eventuele financieringen 
buiten budget blijven problematisch.  
 
Buitenlandse handel  
 
De balans van de lopende verrichtingen (officiële giften niet inbegrepen) in 2000 en 2001 
vertoont een tekort van 16 % van het BBP. Dat wijst op een vermindering van de 
exportinkomsten door de daling van de koffieprijs en het geproduceerde volume, de 
gestegen olieprijzen en voedselimportprijzen, de toename van de internationale 
transportkosten en de daling van de coltanprijzen.  

                                                 
2 Het primaire deficit of overschot is het verschil tussen de interne uitgaven (exclusief intresten) en de 
interne (fiscale en niet-fiscale) inkomsten. De definitie houdt evenmin rekening met de uitzonderlijke 
sociale uitgaven.  
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De exportinkomsten bedragen in 2000 68,4 miljoen $, tegen 61,2 miljoen $ in 1999. 
Koffie en thee blijven de belangrijkste deviezenbronnen: samen zijn ze goed voor 90 % 
van de export (Bijlage 3). De inkomsten uit de thee-export vertegenwoordigen traditioneel 
ongeveer 28 % van de export. We wijzen erop dat, in het eerste kwartaal van 2001, de 
negatieve effecten van de daling van de internationale koffieprijs gecompenseerd werden 
door een stijging van de inkomende privé-kapitaalstromen; die waren wellicht afkomstig 
uit de exportactiviteiten van de mijnsector.  
 
De macro-economische doelstelling op middellange termijn bestaat erin, het tekort op de 
balans van de lopende verrichtingen geleidelijk te verminderen van 16,8 % in 2000 tot 
10,7 % in 2004. Rwanda voert daartoe een resoluut beleid van regionale integratie in het 
kader van het Grensoverschrijdende Initiatief (CBI) en de Gemeenschappelijke Markt 
voor Oost- en Zuidelijk Afrika (COMESA), en door zich kandidaat te stellen voor de 
Oost-Afrikaanse Gemeenschap (EAC). Deze gunstige ontwikkeling wordt echter 
ondergraven door de onstabiele regionale context en het isolement van het land.  
 
De Rwandese regering beschouwt de spoorwegverbinding van Kigali naar Isaka 
(Tanzania) als hoeksteen van haar beleid om de transportkosten te verminderen die 
voortvloeien uit het isolement van het land en het feit dat het zo ver ligt van een zeehaven. 
De versterking van de regionale handel vereist nochtans een herstructurering van de 
Rwandese industrie en een gunstiger omgeving voor de privé-sector.  
 
Er werd geleidelijk werk gemaakt van de liberalisering van de buitenlandse handel, met 
de vermindering van de importtarieven en de afschaffing van de exportbelasting en de 
non-tariefbarrières.  
 
Buitenlandse schuld  
 
Het niveau van de buitenlandse schuld van Rwanda en de schuldendienst is onhoudbaar 
en dreigt de wederopbouw van de in 1994 vernielde sociale en materiële infrastructuur in 
het gedrang te brengen of te vertragen. Eind 1999 bedroeg de uitstaande buitenlandse 
overheidsschuld 1,3 miljard $ of 65 % van het BBP. De verhouding tussen schuldendienst 
en export bedroeg in 1999 40 %, de verhouding tussen de geactualiseerde netto 
schuldwaarde en de export 520 %.  
 
Rwanda voerde een beleid van structurele hervormingen en werkte een PRSP-document 
uit (Poverty Reduction Strategy Paper, een Armoede Reductie Strategie Programma) op 
basis van een participatieve aanpak. Het land bereikt daardoor in de loop van 2001 het 
eindpunt (‘completion point’) in het kader van de kwalificatie voor het versterkte HIPC-
initiatief (Highly Indebted Poor Countries, Arme Landen met een Zware Schuldenlast).  
Dankzij het HIPC-initiatief kan Rwanda de komende jaren 810 miljoen $ besparen in het 
kader van de schuldendienst (of 452 miljoen $ in geactualiseerde nettowaarde), wat 
overeenkomt met een daling met 71 % van de geactualiseerde nettowaarde van de 
uitstaande buitenlandse overheidsschuld eind 1999. De cashflows uit besparingen in de 
periode 2001-2009 worden geraamd op ongeveer 30 miljoen $ per jaar, in de 
veronderstelling dat de donoren die bijdragen tot het MDTF (Multilateral Debt Trust 
Fund) de Rwandese regering zullen blijven steunen. Rwanda heeft zich ertoe verbonden 
om deze nieuwe middelen te besteden aan prioritaire armoedebestrijdingsprogramma’s.  
 
Toch valt te verwachten dat de verhouding tussen de geactualiseerde netto schuldwaarde 
en het BBP vanaf 2003 opnieuw zal toenemen, als gevolg van de aanzienlijke en 
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aanhoudende tekorten van de lopende verrichtingen op de betalingsbalans. Deze tekorten 
kunnen alleen verdwijnen dankzij een stijging van de export, zo niet zal de schuld op 
middellange termijn opnieuw onhoudbaar worden.  
 
Monetair beleid  
 
Het monetaire beleid van Rwanda is erop gericht de inflatie onder de 5 % te houden en het 
niveau van de bruto muntreserves te handhaven op een equivalent van 6 maanden import. 
De Nationale Bank van Rwanda gebruikt daartoe indirecte instrumenten, zoals het veilen 
van schatkistbons, en beperkt haar interventies op de wisselmarkt.  
 
Toch moeten we opmerken dat de buitenlandse nettotegoeden van de Nationale Bank van 
Rwanda, die gedaald waren van 44,7 miljard RWF in 1999 tot 42,3 miljard RWF in 2000, 
gedurende de eerste acht maanden van 2001 een opmerkelijke stijging kenden door een 
toename van de inkomende privé-kapitaalstromen; die waren wellicht afkomstig uit de 
exportactiviteiten  van de mijnsector.   
 
Het monetaire beleid op middellange termijn heeft eveneens als doel de privé-sector 
betere toegangsvoorwaarden te bieden tot krediet, om op die manier bij te dragen tot de 
groei- en privé-investeringsdoelstellingen.  
 
Privé-sector  
 
We moeten ook wijzen op de chronische zwakheid van de privé-sector. Die is embryonaal 
georganiseerd rond een promotiebureau voor privé-investeringen, een jonge Kamer van 
Koophandel en een Secretariaat voor Privatisering. Zij moeten de overschakeling van de 
semi-overheidsbedrijven organiseren naar de privé-sector. Dit proces botst op 
verschillende grote hinderpalen, zoals de lage investeringen, de wazige grens tussen 
overheids- en privé-belangen en de chronische onzekerheid van de investeringen in het 
land.  
 
De economische uitdagingen  
 
De eerste uitdaging die verband houdt met het perspectief van nieuwe economische groei 
is het daadwerkelijk rekening houden met de demografische groei, om een gelijk 
welvaartsniveau te handhaven.  
 
Op korte termijn moeten twee belangrijke economische uitdagingen aangegaan worden. 
De eerste uitdaging heeft betrekking op de toestand van de balans van de lopende 
verrichtingen en houdt in dat de exportinkomsten van Rwanda moeten worden verhoogd. 
De tekorten zijn onhoudbaar, aangezien Rwanda te afhankelijk is van buitenlandse hulp. 
Thee en koffie blijven tot op vandaag de belangrijkste exportproducten. Deze sectoren 
zullen moeten worden gemoderniseerd en gepromoot, om de productiviteit, de productie 
en de kwaliteit te verhogen. Andere mogelijkheden om de export te stimuleren, zijn: 
tuinbouw, textiel, pyrethrum, huiden en verwerkte voedingsproducten, die echter 
concurrentie zullen krijgen van de andere landen in de regio, zowel qua kostprijs als qua 
kwaliteit.  
 
De tweede uitdaging bestaat erin groeivoorwaarden te scheppen op het platteland en de 
inkomsten uit landbouw te doen stijgen door de productiviteit en de commercialisering te 
stimuleren. De verhoging van de inkomsten uit landbouw zal vervolgens een positief 
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effect hebben op de vraag naar niet-landbouwgoederen en -diensten, zoals handel, 
transport en bouw.  
 
Op middellange termijn houdt deze uitdaging in dat de economie moet worden 
gediversifieerd om tot duurzame economische groei te komen. Er moet een 
concurrentievoordeel ontwikkeld worden in arbeidsintensieve producten. Rwanda streeft 
ernaar een regionaal centrum te worden voor diensten en een ontwikkelingsaanpak voort 
te zetten die gebaseerd is op informatie- en communicatietechnologie. Andere 
diversificatiedoelstellingen zijn: de exploitatie van de methaangasreserves in het 
Kivumeer en de promotie van het toerisme dankzij marketinginspanningen en de 
heropbouw van de infrastructuur. Tegelijkertijd moeten er voldoende mensen opgeleid 
worden om aan de slag te gaan in de wetenschaps-, technologie- en beheerssector, en 
moeten de technische opleidingen afgestemd worden op de marktbehoeften.  
 
1.5. Goed bestuur  
 
Inzake goed politiek bestuur leidde de vaste wil van de nieuwe regering om te breken met 
de praktijken uit het verleden en de inhoud van de Arusha-akkoorden na te leven, tot een 
aantal hervormingen en acties:  
De organisatie van lokale verkiezingen in maart 2001;  
De oprichting van de in de Arusha-akkoorden vastgelegde Commissies: de Commissie 
voor Eenheid en Verzoening, de Commissie voor de Mensenrechten,  
de Verkiezingscommissie, de Juridische en Grondwetcommissie, de 
Demobilisatiecommissie, … 
 
Het decentralisatieproces  
 
De strijd tegen de straffeloosheid en de oplossing van het probleem van de onmenselijke 
gevangenisvoorwaarden door de oprichting van de Gacaca-rechtbanken.  
 
Inzake mensenrechten zullen er echter aanzienlijke inspanningen moeten worden geleverd 
op het vlak van burgerlijke en politieke vrijheden: de recente wet op de verenigingen, de 
bevriezing van de politieke activiteiten, het verbod op de oprichting van nieuwe 
oppositiepartijen en het ontbreken van persvrijheid blijven de belangrijkste hinderpalen 
voor het herstel van een goed werkende rechtsstaat.  
Het herstel van de rechtsstaat is vandaag de grootste uitdaging van Rwanda, gezien het 
specifieke en uitzonderlijke karakter van zijn situatie na de genocide. Zo is er in meer dan 
7 jaar tijd een nooit eerder geziene gerechtelijke achterstand opgelopen, is het aantal 
juridische geschillen (contentieux) niet te tellen, wachten meer dan 110.000 gevangenen 
op een proces en wachten evenveel slachtoffers en burgerlijke partijen op erkenning.  
 
Het decentralisatiebeleid 
 
De regering is gestart met een decentralisatiebeleid om democratische bestuursstructuren 
op te richten. De bevolking aanmoedigen om op lokaal niveau mee te werken wordt 
beschouwd als voorafgaande voorwaarde om verdeeldheid tussen verschillende groepen te 
vermijden en het “ownership” door de bevolking mogelijk te maken van 
overheidsprogramma’s die beter afgestemd zijn op de plaatselijke behoeften. Dankzij deze 
hervorming zullen er rechtstreeks financiële middelen kunnen worden vrijgemaakt voor 
de begunstigden. Op die manier zal de bevolking haar lot beter in handen kunnen nemen 
en meer verantwoordelijkheid krijgen, waardoor de diepe oorzaken van de vroegere 
sociale instabiliteit zullen worden uitgeroeid.  
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De basiseenheid van de decentralisatie wordt gevormd door de 106 districten (die 
overeenkomen met gemeenten), die op tussenniveau 11 provincies boven zich hebben. In 
de districten hadden er in 2001 verkiezingen plaats, ter vervanging van het vroegere 
systeem waarbij de lokale autoriteiten benoemd werden door de centrale regering. De 
decentralisatie zal de verantwoordelijkheden van de sectorale ministeries wijzigen; zij 
zullen de politieke krachtlijnen vastleggen, terwijl de lokale autoriteiten meer dan vroeger 
belast zullen worden met de uitvoering.  
 
Er zal een mechanisme moeten worden toegepast om de samenhang te waarborgen tussen 
de planning en budgettering op lokaal niveau enerzijds en op het niveau van de sectoren 
anderzijds. Het gebrek aan menselijke middelen op lokaal vlak is momenteel nog altijd 
een probleem voor de effectieve uitvoering van het decentralisatiebeleid.   
 
De Gacaca 
 
Gezien de recente geschiedenis van Rwanda wordt deze sector grotendeels gedomineerd 
door het beheer van de genocidegeschillen via diverse rechtsvormen. Specifiek voor de 
Rwandese justitie is dat het om een “post genocide”-justitie gaat die betrekking heeft op 
de grote meerderheid van de bevolking, aangezien die massaal heeft deelgenomen aan de 
gebeurtenissen van 1994 (beklaagden, overlevenden en hun familie). Momenteel zitten 
meer dan 100.000 mensen in de gevangenis, wat nefaste sociaal-economische gevolgen 
heeft voor de familie van de slachtoffers en de gevangenen.  
 
Om deze uitdagingen aan te gaan, heeft de Rwandese regering besloten om een justitie te 
organiseren die gebaseerd is op een traditionele participatieve rechtbank, Gacaca 
genaamd, een traditioneel systeem binnen een basisgemeenschap dat als doel heeft de 
conflictpartijen met elkaar te verzoenen om de sociale eendracht en de sereniteit te 
bevorderen.  
 
De maker van wet 40/2000 van 26 januari 2001 houdende oprichting van de Gacaca-
rechtbanken wil niet alleen verzoening brengen, maar ook de waarheid achterhalen door 
de feiten van de genocide te reconstrueren. Deze rechtbanken moeten namelijk een 
dialoog op gang brengen tussen alle betrokken partijen, de hele waarheid aan het licht 
brengen, de slachtoffers erkennen en vergoeden en de genocidegeschillen definitief 
regelen, om een gunstige omgeving te creëren voor verzoening. Het welslagen van die 
onderneming zal evenwel afhangen van de effectieve participatie van de bevolking, de 
minimale verzekering van een behoorlijke rechtspleging voor de burger en een minimum 
aan verdedigings- en verhaalrechten.  
 
Er kunnen verschillende risico’s geïdentificeerd worden:  
 
het feit dat het college van door de bevolking gekozen burgerrechters niet vergoed wordt 
(en dus kan worden omgekocht); bovendien hebben de rechters geen diploma 
basisonderwijs, terwijl ze misdaden tegen de menselijkheid moeten vonnissen;  
de uitvoering van deze operatie is een gigantische onderneming: 250.000 rechters die 
opgeleid moeten worden door 700 trainers, massale sensibilisering van de bevolking, 
zodat iedereen volwaardig kan participeren, werken van algemeen nut (alternatieve 
straffen) die moeten worden georganiseerd, dossiers van de verdachten die moeten 
worden samengesteld en doorgestuurd in de vorm van fiches, vergoedingen van de 
slachtoffers die moeten worden vastgelegd en gevangenen die moeten worden 
overgebracht op heel het nationale grondgebied;  
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op institutioneel vlak stellen we vast: een onhoudbare achterstand in de gerechtelijke 
behandeling van de verdachten, waardoor de kennis van de slachtoffers en hun 
schadeloosstelling vertraging oplopen, en een complexe samenwerking tussen het 
Internationaal Strafhof voor Rwanda, het openbaar ministerie en het klassieke en het 
traditionele rechtssysteem.  
 
Naast de Gacaca-rechtbanken blijven de behoeften enorm, en dat op alle niveaus van het 
klassieke rechtssysteem: beperkt aantal magistraten, laag opleidingsniveau van het 
gerechtelijk personeel, gebrek aan wetboeken en juridische tijdschriften en werken, geen 
symbiose tussen het gerecht en de bevolking, lage lonen van de magistraten en gebrek aan 
uitrusting en materiaal. Van de 794 rechters die actief zijn in de magistratuur zijn er 
slechts 67 jurist van opleiding.  
 
Wat goed economisch bestuur betreft, heeft Rwanda resoluut gekozen voor het 
verantwoordelijke beheer van de overheidsfinanciën, met de oprichting van de Rwanda 
Revenue Authority (belastinghervorming), de Office of the Auditor General (controle) en 
de National Tender Board. Bovendien maakt Rwanda met de basisprincipes van het PRSP 
en het uitgavenkader voor de middellange termijn duidelijk dat het een strak budgettair 
beleid wil voeren. Toch moet er nog een aanzienlijke inspanning geleverd worden om 
duidelijkheid te scheppen over het aandeel van de militaire uitgaven in het 
overheidsbudget.  
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2. Ontwikkelingsopties van Rwanda  
 
2.1. Hinderpalen voor de ontwikkeling van Rwanda  
 
Rwanda wordt geconfronteerd met heel wat objectieve hinderpalen voor zijn 
ontwikkeling. In de jaren 1980 tot 1990 was de economische politiek van het land niet in 
staat om de structurele problemen op te lossen die verband hielden met het isolement van 
het land, het gebrek aan natuurlijke hulpbronnen, de zeer hoge bevolkingsdichtheid en de 
explosieve bevolkingsgroei. Deze problemen verergerden begin jaren 1990 nog door een 
daling van de wereldkoffieprijs en een verhoogde demografische druk. Dat leidde tot een 
verhoogde druk op de landbouwgronden, waardoor de vruchtbaarheid daalde, de 
oppervlakte van de percelen verminderde en de armoede aanzienlijk toenam.  
 
Boven op dit historische gegeven kwamen nog de gevolgen van de genocide. Op 
demografisch vlak hadden in 1996 20 % van de gezinnen een weduwe als gezinshoofd, 
terwijl andere gezinnen geleid werden door kinderen of sommige gezinsleden in de 
gevangenis zaten. De menselijke en financiële middelen werden ernstig aangetast en het 
sociale weefsel werd vernietigd; er groeide een klimaat van wantrouwen en angst dat de 
relaties binnen de bevolking negatief beïnvloedde.  
 
Bovendien heeft Rwanda een kleine economie: de binnenlandse vraag bedraagt slechts 1,8 
miljard $. Slechts 9 % van de beroepsbevolking werkt buiten de landbouwsector, en het 
land beschikt niet over aanzienlijke mijnrijkdommen, behalve dan het methaangas van het 
Kivumeer, dat weinig geëxploiteerd wordt. In de landbouwsector blijft de productie van 
levensmiddelen de belangrijkste activiteit, terwijl de exportproductie bescheiden blijft. 80 
% van de landbouwproductie is immers bestemd voor eigen verbruik; het is dan ook 
duidelijk dat, ook al draagt de landbouw bij tot de groei van het BBP, de mogelijke fiscale 
opbrengsten vrij beperkt zijn.  
 
2.2. De ontwikkelingsstrategie  
 
Sinds 1998 bestudeert Rwanda de uitdagingen van zijn ontwikkeling, de perspectieven en 
strategieën, eerst via ontmoetingen in Village Urugwiro3, vervolgens door een 
langetermijnvisie uit te werken - Visie 2020 - en recentelijker via het overleg van de 
Nationale Commissie voor Eenheid en Verzoening en de uitwerking van het Armoede 
Reductie Strategie Programma (PRSP). 
 
Visie 2020 
 
De langetermijnvisie op Rwanda (Visie 2020) legt de nadruk op nationale verzoening en 
veiligheid, democratisering, goed bestuur en politieke stabiliteit, de ontwikkeling van de 
menselijke middelen, een gedecentraliseerde en doeltreffende administratie en regionale 
integratie, als sleutelelementen om de vrede te handhaven en welvaart te creëren.  
 
Visie 2020 wil Rwanda uit de onderontwikkeling en de armoede halen, in een context van 
vrede en van binnenlandse en regionale stabiliteit. Het is daarbij de bedoeling het BBP per 
inwoner te doen stijgen van ongeveer 200 $ in 2002 tot 900 $ in 2020, het percentage 

                                                 
3 De ontmoetingen in Village Urugwiro hadden plaats vanaf 1998 en duurden één jaar. Ze werden 
voorgezeten door de President van de Republiek en brachten politieke, religieuze en maatschappelijke 
leiders samen. Het was daarbij de bedoeling oplossingen te vinden voor de sociaal-politieke en economische 
uitdagingen van Rwanda.  
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gezinnen onder de armoededrempel te verminderen van 65 % tot 25 %, de 
levensverwachting te verhogen van 49 tot 65 jaar en het analfabetisme te doen dalen van 
52 % tot 10 %.  
 
De resultaatindicatoren met betrekking tot het BBP en de armoedevermindering zullen 
snel moeten groeien: gemiddeld met 8 % per jaar. Visie 2020 wil een grondige 
economische hervorming tot stand brengen die geleid wordt door de privé-sector, maar 
waaraan alle sociale groepen effectief kunnen deelnemen. Daarbij wordt gestreefd naar 
een specialisatie in landbouw, lichte industrie en exportgerichte diensten met hoge 
toegevoegde waarde. Er zullen moderne informatie- en telecommunicatietechnologieën 
worden gebruikt om de concurrentiekracht te waarborgen. Een beroepsbevolking die 
opgeleid is in wetenschap, technologie en beheer, en een geschikte transport- en 
communicatie-infrastructuur zullen aanzienlijke troeven zijn voor de ontwikkeling van het 
land. Visie 2020 wordt vertaald in beleidsmaatregelen op korte en middellange termijn; 
deze maatregelen worden besproken in het Armoede Reductie Strategie Programma 
(PRSP).  
 
Het PRSP 
 
Rwanda voltooide in november 2001 zijn Armoede Reductie Strategie Programma. Deze 
strategie werd uitgewerkt op basis van een overlegproces waarin de prioriteiten van de 
armen en een technische analyse gecombineerd werden om een aantal prioritaire acties te 
formuleren.  
 
Het PRSP stelt vast dat de economische groei essentieel is voor armoedevermindering en 
snel moet toenemen om het probleem van de demografische groei adequaat te kunnen 
aanpakken. Steun aan de plattelandssector en in het bijzonder de landbouw is in Rwanda 
van cruciaal belang om groei te bewerkstelligen.    
 
Verwacht wordt dat de groei van de landbouwsector een vraag naar niet-
landbouwgoederen en -diensten zal creëren. Zo zal een op landbouw gebaseerde groei het 
aandeel van de landbouwsector in het BBP doen dalen. De regering zal ook 
arbeidsintensieve programma’s voor openbare werken lanceren, om de overtollige 
arbeidskrachten in te zetten op de arbeidsmarkt. Aangezien de armoede in Rwanda vooral 
voorkomt op het platteland, vergroot de groei van de landbouwsector de kans om een 
reële impact te hebben op de echt arme bevolkingslagen. Tijdens het proces van 
economische groei moet de export echter gediversifieerd worden. Het PRSP onderscheidt 
zes mogelijke interventiedomeinen: textielexport, verwerkte landbouwproducten, 
commerciële diensten en Informatie- en Communicatietechnologie (ICT), toerisme, 
mijnbouw en de export van geschoolde arbeidskrachten in de regio.  
 
Armoedevermindering impliceert ook dat de regering alle Rwandezen gezondheid, 
onderwijs en huisvesting waarborgt. Een zware hinderpaal daarbij is de demografische 
groei; die kan volgens het PRSP worden verminderd via een combinatie van 
gezinsplanningsprogramma’s voor vrouwen en alfabetiseringsprogramma’s voor 
volwassenen.  
 
Het PRSP onderscheidt zes prioritaire actiedomeinen; ze zijn gebaseerd op participatieve 
armoede-evaluaties die werden uitgevoerd bij de bevolking:  
 
Verwerking van landbouwproducten en plattelandsontwikkeling: de inkomsten van 
landbouwers stijgen dankzij activiteiten “buiten de boerderij”, toekenning van kredieten, 
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energie-uitrusting op het platteland, kleine infrastructuur en arbeidsintensieve openbare 
werken;  
Ontwikkeling van de menselijke middelen en verbetering van de levenskwaliteit: de 
levenskwaliteit verbetert dankzij een betere educatieve en gezondheidsinfrastructuur, 
gezinsplanning, een betere toegang tot water en een betere huisvesting;  
Economische infrastructuur: de wegen en de energie- en communicatie-infrastructuur 
worden verder ontwikkeld;  
Bestuur: het gaat erom de veiligheid en de goede werking van het gerechtelijke apparaat 
en de Gacaca-rechtbanken te waarborgen, de grondwethervorming door te voeren, het 
decentralisatieproces voort te zetten, sectorale strategieën te ontwikkelen, de ambtenarij te 
hervormen en een cultuur te ontwikkelen van doorzichtigheid en verantwoordelijkheid;  
Promotie van de privé-sector: de investeringen en de export zullen onder meer gepromoot 
worden door de vermindering van de kosten en de risico’s;  
Ontwikkeling van institutionele capaciteiten: het gaat hier om een sectoroverschrijdende 
prioriteit, aangezien de ontwikkeling van de institutionele structuren en van stimuli 
noodzakelijk is om de versterking en het behoud van de capaciteiten aan te moedigen.  
 
Heel wat multisectorale en sectoroverschrijdende kwesties zijn geïntegreerd in het 
sectorale beleid en mogen niet als geïsoleerde vraagstukken worden behandeld. Het gaat 
meer bepaald om technologie, gender, milieu, hiv/aids, werkgelegenheid, 
capaciteitsversterking en ongelijkheid.  
 
De in het PRSP beschreven prioritaire domeinen voor armoedevermindering zullen in de 
toekomst vertaald worden in sectorale strategieën die de te ondernemen acties nader 
zullen preciseren. Deze strategieën zullen als basis dienen voor de strategieplannen van de 
ministeries en provincies.  
 
Ten slotte moeten we opmerken dat het PRSP weinig aandacht besteedt aan de rol van het 
maatschappelijke middenveld. Zo zijn er maar weinig expliciete procedures uitgewerkt 
om de participatie van de NGO’s te waarborgen als verdedigers van de arme bevolking. 
Dat wekt de indruk dat de Rwandese autoriteiten de bevolking wel willen laten 
participeren, maar dan alleen via openbare kanalen.  
 
2.3. Samenwerkingsbenaderingen en -instrumenten van de internationale 

donoren  
 
We onderscheiden twee belangrijke fasen in de interventies van de donoren in Rwanda: 
vóór en na de genocide van 1994. Een belangrijk kenmerk van de relaties tussen Rwanda 
en de donoren is de komst van nieuwe bilaterale donoren na de genocide. Die zijn 
voortaan in het land aanwezig met grootschalige programma’s en werpen hun financieel 
gewicht in de schaal. Dat is met name het geval voor Groot-Brittannië, Zweden en 
Nederland. Bij de “traditionele” bilaterale donoren vinden we België, Duitsland, de VS, 
Frankrijk en Zwitserland, die overigens allemaal in Rwanda zijn gebleven.  
Tijdens de eerste jaren na de zware humanitaire crisis die veroorzaakt werd door de 
genocide, moest Rwanda dringend heropgebouwd worden, want zowel zijn instellingen, 
zijn materiële infrastructuur als zijn menselijke middelen waren volledig vernietigd. 
Meteen komt daar het probleem bij van de juridische “contentieux” van de genocide, de 
capaciteit van de gevangenissen, de volledige justitiesector en de ordehandhaving. Verder 
is er ook het probleem van de interne en externe instabiliteit van het land, als gevolg van 
de frequente invallen van Ex-Far/Interahamwe, en de dramatische sociale situatie van de 
geteisterde bevolking, die naar de heuvels is gevlucht.  
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Toen de humanitaire noodsituatie voorbij was, verlieten de gespecialiseerde organisaties 
het land en keerden ze pas terug na de vulkaanuitbarstingen in Congo.  
Inzake structurele samenwerking is het belangrijkste element dat de donoren onderscheidt, 
in het bijzonder binnen de EU-lidstaten, de vraag of het zin heeft om directe budgettaire 
hulp te leveren. Centraal in het debat tussen de donoren staan de inwisselbaarheid van de 
fondsen en het mogelijke gebruik ervan voor militaire doeleinden. De belangrijkste 
actoren die budgettaire hulp leveren, zijn de EU, Groot-Brittannië en de Wereldbank. 
België bood opnieuw directe bilaterale hulp in de vorm van medebeheer, maar blijft sterk 
voorbehoud maken bij directe budgettaire hulp.  
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3. Analyse van de Belgische hulp  
 
3.1. Evolutie van de globale Belgische hulp aan Rwanda  
 

EURO
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Bron: DGOS – De Belgische samenwerking in cijfers 1997-2001 – Juli 2002 
 
Directe samenwerking  
 
Bij de nieuwe projecten die het “Actieplan” wilde laten uitvoeren door de directe 
samenwerking, werden de twee belangrijke projecten ter ondersteuning van het Rwandese 
gerecht ondertekend op 17-12-2001. 
Het gaat om “Ondersteuning van het Ministerie van Justitie” voor een bedrag van 4,2 
miljoen EUR en “Ondersteuning van het Hooggerechtshof en de Gacaca” voor een bedrag 
van 3,7 miljoen euro.  
In 2002 werden 3 volksgezondheidsprojecten ondertekend voor in totaal 14,6 miljoen 
euro: een Ziekenhuiscentrum in Kigali, een Nationaal Referentielaboratorium en een 
Programma ter bestrijding van malaria.  
Twee andere projecten worden heel binnenkort goedgekeurd: Ondersteuning van de 
Planning van het Ministerie van Financiën in samenhang met het Armoede Reductie 
Strategie Programma (1,71 miljoen euro) en de Bouw en uitrusting van basisscholen (5,98 
miljoen euro).  
Momenteel worden bestudeerd: ondersteuning van de SWAP-aanpak in het onderwijs en 
een nieuwe fase in de strijd tegen aids.  
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Conflictpreventie en steun aan het middenveld  
 
Momenteel wordt er 1,3 miljoen euro geprogrammeerd voor conflictpreventie en 1,1 
miljoen euro directe steun aan de lokale NGO’s.  
 
Het Overlevingsfonds  
 
Momenteel wordt een project van Caritas Internationaal Hulpbetoon gefinancierd (1,7 
miljoen euro) voor het stimuleren van sociaal-economische activiteiten in Bugesera.  
In januari 2003 is een ondersteuningsmissie gepland voor een bilaterale interventie op het 
vlak van voedselzekerheid, via de versterking van de lokale capaciteiten in het zuidwesten 
van het land.  
 
De indirecte samenwerking  
 
In 2002 bedragen de subsidieramingen 1,6 miljoen euro voor de NGO’s, 542.000 euro 
voor universitaire projecten en 1,8 miljoen euro voor de communautaire, regionale en 
gemeentelijke programma’s.  
 
De multilaterale samenwerking  
 
Deze vorm van samenwerking is regionaler dan steun aan een specifiek land. Voor de 
regio wordt er momenteel ongeveer 9,4 miljoen euro geprogrammeerd voor water en 
sanitair, de strijd tegen rivierblindheid, de opleiding van parlementsleden, mensenrechten, 
gender en preventieacties.  
België heeft zich ertoe verbonden om 10 miljoen USD uit te trekken voor het MDRP, een 
regionaal demobilisatie- en reïntegratieprogramma dat gelanceerd is door de Wereldbank.  
 
Voedsel- en noodhulp  
 
In 2002 werd 886.000 euro gegeven voor voedselhulp, en 554.000 euro noodhulp voor de 
strijd tegen de meningitisepidemie en ten gunste van de slachtoffers van de 
vulkaanuitbarstingen.  
 
 
3.2. Kort overzicht van de Belgisch-Rwandese samenwerking  
 
De Belgische officiële ontwikkelingshulp (ODA) is aanwezig in Rwanda sinds 1962, het 
jaar waarin het land onafhankelijk werd (voordien stond het onder voogdij van het 
Koninkrijk België). Het Koninkrijk België en de Republiek Rwanda sloten verschillende 
Samenwerkingsovereenkomsten, waarvan u bijgaand de lijst vindt.  
 
Algemene overeenkomst voor samenwerking en technische bijstand tussen België en 

Rwanda, ondertekend te Brussel op 13 oktober 1962;  

Overeenkomst voor personeelsbijstand tussen België en Rwanda, ondertekend te Brussel 
op 13 oktober 1962 en zoals vandaag gewijzigd;  

Overeenkomst tussen België en Rwanda inzake toekenning van studie- en stagebeurzen, 
ondertekend te Brussel op 18 oktober 1963;  

Bijzondere overeenkomst ter vastlegging van de procedures met betrekking tot de 
financieringsinterventies van de directe bilaterale samenwerking tussen België en 
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Rwanda, Bijzondere overeenkomst en bijlagen 1 en 2, ondertekend op 22 november 
1989, gewijzigd door de uitwisseling van brieven van 30 augustus 1991;  

Op 07/05/2001 kreeg DGOS een ontwerp van Algemene Samenwerkingsovereenkomst 
tussen België en Rwanda overhandigd ter goedkeuring, alvorens onderhandelingen 
te beginnen met Rwanda.  

 
Van 1962 tot 1989 werden de samenwerkingsacties uitgevoerd in regie door de 
Samenwerkingssectie bij de Belgische Ambassade, en vanaf 1989 werd het systeem van 
medebeheer ingevoerd. Er werden verschillende Gemengde Commissies georganiseerd, 
afwisselend in Brussel en Kigali, om het niveau te bepalen van de Belgische hulp aan 
Rwanda. Sinds de hervatting van onze samenwerking in 1994 zijn deze Gemengde 
Commissies echter vervangen door bezoeken van de staatssecretaris en door een follow-
upcomité.  
 
Tijdens de genocide van 1994 werd het grootste deel van de materiële infrastructuur en de 
menselijke middelen waarover Rwanda beschikte, vernietigd, en sloegen naar schatting 3 
à 4 miljoen inwoners op de vlucht, zowel binnen Rwanda als naar de buurlanden. De 
periode 1994-1999 werd door de donoren dan ook beschouwd als een periode van nood- 
en wederopbouwhulp die sinds kort heeft geleid tot een fase van meer structurele 
ontwikkeling.  
 
De Belgische samenwerking hervatte eind 1994 haar activiteiten en zette, gezien de 
noodsituatie, de vóór de genocide opgestarte projecten voort op basis van de oude 
dossiers. Ze lanceerde ook nieuwe interventies, in het bijzonder op het vlak van 
gezondheidszorg en voedselzekerheid. We signaleren in dit verband dat België 
belangrijke bijdragen heeft geleverd via internationale instellingen (WVP, CICR en 
FAO,…) of niet-gouvernementele organisaties (NGO’s), om te reageren op noodsituaties 
zoals droogte, ondervoeding, epidemieën, steun aan ontheemden om hun veiligheid te 
waarborgen enz. De actie van de Belgische samenwerking in Rwanda werd opnieuw 
opgestart volgens verschillende assen, zowel op direct bilateraal niveau als indirect 
(basisgezondheidszorg, voedselzekerheid, justitie, onderwijs en basisinfrastructuur) en 
multilateraal (FAO, UNDP, CICR, …). Het gemiddelde budget (ODA) dat werd 
uitgetrokken voor Rwanda bedroeg tijdens de periode 1994-2000 ongeveer 20 à 22 
miljoen EUR en daalde in 1995 (11 miljoen EUR). Nadien verhoogde België zijn 
financiële bijdrage voor humanitaire hulp gezien de crisissituatie, en omstreeks 2000 
hervatte het zijn programma voor directe bilaterale hulp.  
 
De krachtlijnen van de Belgische samenwerking met Rwanda zijn sinds de hervatting van 
de samenwerking eind 1994 relatief weinig veranderd en kunnen als volgt worden 
samengevat:  
 
Directe hulp aan de bevolking en aan haar vitale behoeften;  
Nationale projecten of projecten binnen een afgebakende geografische zone;  
Sectorale concentratie: gezondheidszorg, basiseducatie, voedselzekerheid, onderwijs, 
justitie en basisinfrastructuur, met als thema’s: gelijkheid man-vrouw, sociale economie 
en milieu;  
Medebeheer als bevoorrechte methode voor de tenuitvoerlegging van de samenwerking.  

 
Vanaf halfweg 2000 werden de nieuwe interventie-identificaties uitgevoerd, rekening 
houdend met de nieuwe richtlijnen in de beleidsnota samenwerking van 5 april 2000, 
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“Kwaliteit in Solidariteit”, en met verwijzing naar het document “Poverty Reduction 
Strategic Paper” (PRSP), dat de donoren in november 2000 voorstelden aan de Rwandese 
regering. Daarbij lag de nadruk op een programma-aanpak.   
 
Vanaf eind juni 2000 vestigde BTC-CTB n.v. zich in Kigali en werden de 
samenwerkingsinterventies geleidelijk aan haar overgedragen.  
 
In juli 2001 lanceerde de Belgische regering een Actieplan met als titel “Vredesopbouw in 
de Regio van de Grote Meren”, met als krachtlijnen een “Partnerschap voor vrede”, 
gevolgd door een “Partnerschap in vrede”. Dit Actieplan beoogt structurele stabiliteit in 
het Grote-Merengebied; de specifieke accenten voor Rwanda worden besproken in de 
inleiding.  
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4. Toekomstige Belgische samenwerkingsstrategie  
 
4.1. Wettelijk kader van de Belgische samenwerking  
 
De Belgische ontwikkelingshulp wordt georganiseerd door de Directie-Generaal voor 
Ontwikkelingssamenwerking (DGOS), die werd opgericht binnen het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken. Volgens de wet van 25 mei 1999 betreffende de internationale 
samenwerking is DGOS verantwoordelijk voor de samenwerkingsprogramma’s die 
worden opgesteld volgens de volgende beleidslijnen en kanalen:  
 
A) Beleid: 
 
De algemene doelstelling van de Belgische internationale samenwerking is de verlichting 
van de armoede en de duurzame ontwikkeling.  
De specifieke doelstellingen die tot deze algemene doestelling bijdragen moeten beperkt 
zijn tot  
 
vijf sectoren: 
 

 Basisgezondheidszorg, met inbegrip van de reproductieve gezondheid; 
 Onderwijs en opleiding; 
 Landbouw en voedselveiligheid; 
 Basisinfrastructuur; 
 Versteviging van de maatschappij. 

 
en drie sectoroverschrijdende thema's: 
 

 Het herstellen van het evenwicht van de rechten en kansen voor mannen en 
vrouwen; 
 Respect voor het milieu; 
 Sociale economie.  

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

geselecteerd;  

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

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

verantwoordelijkheid van de Belgische Technische Coöperatie (BTC), een 
naamloze vennootschap naar publiek recht, waarvan de federale Staat de enige 
wettelijke aandeelhouder is.  
De BTC staat in voor de uitvoering in samenwerking met de verantwoordelijke 
entiteit van de partner.  
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B.2. Bilaterale samenwerking via niet-gouvernementele initiatieven. Zo'n zeven 

verschillende Belgische en plaatselijke niet-gouvernementele kanalen kunnen door 
de DGOS gesubsidieerd worden: 

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

 
- De Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische 

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

(APEFE) 
 

 Twee interuniversitaire raden : 
 

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

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

 
B.3. Multilaterale samenwerking:  

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

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

werden geselecteerd. Voor de uitvoering zijn drie kanalen mogelijk:  

 Intergouvernementeel; 
 Niet-gouvernementeel; 
 Multilateraal. 

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

mogelijk :  

 Intergouvernementeel; 
 Niet-gouvernementeel; 
 Multilateraal. 

 
B.6. De Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO). 
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4.2. Globale strategie  
 
De armoede in Rwanda blijft schrijnend, en de bevolking heeft echt internationale hulp 
nodig. Om versnippering tegen te gaan en de samenhang en impact van de Belgische 
samenwerking met Rwanda te verhogen, worden de diverse programma’s geleidelijk 
geconcentreerd en de restanten van substitutiehulp verminderd. Armoedebestrijding, 
vredesopbouw en strijd tegen straffeloosheid staan daarbij centraal. De autoriteiten krijgen 
doelgerichte hulp, om bij te dragen tot een doorzichtige en doeltreffende administratie die 
alle geledingen van de Rwandese samenleving ten goede komt. De 
samenwerkingsprojecten mogen de sociale conflicten niet opnieuw aanwakkeren.  
 
Echte aandacht voor hulp aan het maatschappelijke middenveld blijft eveneens relevant 
om tot verzoening te komen en een cultuur van mensenrechten en democratisering te 
bevorderen.   
 
Op internationaal vlak lopen de meningen uiteen over de hulpstrategie die moet worden 
gevolgd tegenover de Rwandese autoriteiten. Tegenstanders beklemtonen het gevaar dat 
budgettaire hulp gebruikt wordt voor oneigenlijke doeleinden, met name om de oorlog te 
helpen bekostigen die Rwanda voert in de Democratische Republiek Congo.  
 
Met het oog op stabilisering en vredesopbouw is de Belgische samenwerking in Rwanda 
een belangrijk element van het Belgische beleid ten aanzien van alle landen in de 
subregio. De samenwerking maakt uiteraard deel uit van de verplichtingen die zijn 
vastgelegd in het actieplan van de regering voor het Grote-Merengebied.  
 
De instrumenten van de Belgische samenwerking in Rwanda hebben allemaal als doel de 
structurele stabilisering, de wederopbouw en de nationale verzoening te ondersteunen. 
België voert een beleid om Rwanda uit de crisis te helpen halen, om te vermijden dat de 
tragische gebeurtenissen uit het verleden zich herhalen. Naargelang de democratisering en 
het vredesproces gunstig evolueren, zal de Belgische samenwerking haar partnerschap 
met Rwanda versterken.  
 
De Belgische samenwerkingsstrategieën omvatten twee fasen, afhankelijk van hoe de 
interne en externe toestand van Rwanda evolueert: samenwerking voor vrede en 
samenwerking in vrede.  
 
Samenwerking voor vrede en op korte termijn:  
 
In de huidige fase van een “partnerschap voor vrede en structurele stabiliteit” blijft België 
de voorkeur geven aan een aanpak waarbij het complementariteit nastreeft tussen de 
verschillende samenwerkingskanalen. De bilaterale programma’s zullen worden ingepast 
in de sectorale beleidsmaatregelen van Rwanda zoals ze prioritair zijn vastgelegd in het 
PRSP, met name: verbetering van de leefomstandigheden van de Rwandezen, 
armoedebestrijding, landbouwhervorming en plattelandsontwikkeling, ontwikkeling van 
menselijke hulpmiddelen, ontwikkeling van economische infrastructuur, versterking van 
goed bestuur, promotie van de privé-sector inzake investeringen en export, en 
institutionele capaciteitsopbouw. Daarnaast zullen ze streven naar een betere sociaal-
economische integratie van de vrouw.  
 
De directe bilaterale samenwerking op middellange termijn zal voornamelijk gebaseerd 
zijn op twee prioritaire sectoren: volksgezondheid en herstel van de rechtsstaat, zonder 
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evenwel gerichte acties uit te sluiten ten gunste van onderwijs, landbouwontwikkeling en 
milieu. 
De indirecte acties via de niet-gouvernementele organisaties blijven zeer belangrijk, niet 
alleen qua volume, maar ook omdat dit soort samenwerking dichter bij de Rwandese 
bevolking staat.  
 
België zal met zijn doelgerichte programma’s en projecten dan ook een bedachtzaam 
beleid voeren.  
De gezamenlijk vastgelegde programma’s zullen worden uitgevoerd volgens de regels van 
medebeheer.  
 
Samenwerking in vrede en op lange termijn:  
 
Pas in het kader van een “partnerschap in vrede en structurele stabiliteit” zal België 
tegemoetkomen aan de vraag van Rwanda om andere samenwerkingsmodaliteiten te 
overwegen, waaronder budgettaire hulp. De aard van het partnerschap tussen België en 
Rwanda en het soort ontwikkelingsinstrumenten zullen dan ook afhangen van de 
daadwerkelijke uitvoering van de door de Rwandese overheid ondertekende 
vredesakkoorden. 
Pas dan zal de Belgische samenwerking de toekenning van niet-doelgerichte financiële 
hulp kunnen overwegen.  
 
4.3. Strategische keuzes voor de toekomstige Belgische samenwerking in de 

belangrijkste interventiedomeinen  
 
Strategie inzake maatschappijopbouw, democratisering en goed bestuur  
 
Nationale beleidslijnen en prioriteiten  
 
Sinds 1995 werkt de Rwandese regering onverdroten aan een nieuwe Staat die tabula rasa 
maakt van de vroegere maatschappelijke breuklijnen. Hij heeft daartoe grondwettelijke en 
juridische hervormingen doorgevoerd, nieuwe administratieve structuren opgericht en een 
economische liberalisering gepland. Al die hervormingen staan vermeld in het PRSP dat 
de Rwandese regering in november 2001 goedkeurde. Toch blijven er nog aanzienlijke 
inspanningen te leveren inzake democratisering, in het bijzonder wat de persvrijheid en de 
vrijheid van vereniging betreft. Begin 2002 startte Rwanda ook met een Nationaal 
Programma voor de Demobilisatie en Reïntegratie van de gewapende krachten en 
groepen, met als doel de gedemobiliseerden opnieuw te integreren in de maatschappij en 
tot nationale verzoening te komen.  
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Bijdrage van de Belgisch-Rwandese samenwerking  
 
De komende jaren zal de samenwerking de inspanningen van de Rwandese regering 
ondersteunen om tot nationale verzoening en democratisering te komen, in de eerste plaats 
door programma’s te financieren voor justitie, capaciteitsversterking en maatschappelijke 
reïntegratie (Gacaca en demobilisatie). Deze programma’s steunen de inspanningen die 
Rwanda levert om de omvang van de “contentieux” van de genocide te verminderen 
(gerechtelijke achterstand, straffeloosheid, het feit dat de slachtoffers niet erkend  
worden enz.).  
 
De strategie zal dan ook gestoeld zijn op vier pijlers:  
 
Herstel van de rechtsstaat door het gerecht doeltreffender te maken en de oprichting en 
werking van de Gacaca-rechtbanken te ondersteunen (werken van algemeen nut; steun aan 
de parketten, onafhankelijke monitoring en observatie, maatschappelijke reïntegratie, …);  
Steun aan de democratisering door de versterking van de lokale NGO’s, die nog altijd 
zeer zwak staan;  
Institutionele versterking van de strategische planning in het kader van decentralisatie, om 
de regionale planning te verbeteren en de operationele band tussen de planning op de 
verschillende niveaus te versterken (versterking van de lokale capaciteiten);   
Steun aan de demobilisatie en de maatschappelijke reïntegratie (via opleiding) van de 
gewapende krachten en groepen in het kader van het Nationale Demobilisatie- en 
Reïntegratieprogramma, dat ondersteund wordt door de Wereldbank. Dit programma 
draagt bij tot het vredesproces en tot de interne en externe stabilisatie van Rwanda.  
 
 
Strategie inzake gezondheidszorg  
 
Nationale beleidslijnen en prioriteiten  
 
Het beleid van Rwanda heeft terzake als doel de volksgezondheid te verbeteren door 
permanente, geïntegreerde en totale kwaliteitszorg te bieden, via een 
gezondheidszorgsysteem dat over gedecentraliseerde, permanente en polyvalente diensten 
beschikt, en met participatie van de gemeenschappen.  
 
Het PRSP richt zijn prioriteiten op de volgende domeinen: malaria, hiv, tuberculose, 
voeding, reproductieve gezondheidszorg, kinderziekten, publieke hygiëne en betere 
toegang tot primaire gezondheidszorg.  
 
Bijdrage van de Belgisch-Rwandese samenwerking  
 
De Belgisch-Rwandese samenwerking zal zich toespitsen op:  
behoud van de steun die sinds het begin van de samenwerking wordt verleend aan het 
Ziekenhuiscentrum van Kigali. Dat is uitgegroeid tot klinisch opleidingscentrum voor 
toekomstige artsen en verplegers, die absoluut noodzakelijk zijn voor de 
gezondheidsdistricten;  
ondersteuning van de gedecentraliseerde gezondheidsstructuren (Gezondheidsdistrict), 
met de nadruk op de plattelands- en stadsdistricten van de gezondheidsregio Kigali;  
ondersteuning van de primaire gezondheidszorg;  
responsabilisering van de bevolking op het vlak van gezondheid en steun om de 
(geografische en financiële) toegang tot de primaire gezondheidszorg te verbeteren;  
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een sectoroverschrijdende aanpak (thema’s) en meer bepaald reproductieve 
gezondheidszorg en voeding;  
centrale en geïntegreerde steun aan de strijd tegen hiv/aids, malaria, tuberculose en lepra;  
ontwikkeling van human resources en capaciteitsversterking;  
operationeel onderzoek op het vlak van primaire zorg; versterking van de plannings- en de 
beheersfunctie.  
 
Ze zal er in het bijzonder op toezien dat er in deze sector meer beroep gedaan wordt op 
lokale centra. Ze volgt deze strategie omdat ze wil dat de inspanningen die ze al jarenlang 
levert in deze sector, duurzame resultaten opleveren.  
 
Strategie inzake plattelandsontwikkeling, landbouw, veeteelt en milieu  
 
Nationale beleidslijnen en prioriteiten  
 
Het Rwandese platteland blijft gedemonetiseerd, en er heerst een extreme armoede. Die 
vereist dat er instrumenten ter beschikking worden gesteld voor de toegang tot kapitaal, 
om de ongelijkheid tussen de verschillende maatschappelijke groepen te bestrijden. Dat is 
een noodzakelijke voorwaarde om tot verzoening te komen.      
 
Het PRSP legt de nadruk op drie doelstellingen: de technologische transformatie van 
landbouw en veeteelt, en de ermee verbonden milieuacties;  
de groei van de werkgelegenheid buiten de landbouw;  
de uitwerking van een grondbeleid.  
 
Alle in het PRSP beschreven acties hebben als doel  de plattelandseconomie te 
rekapitaliseren, de voedselzekerheid te verhogen en de armste bevolkingslagen te doen 
bijdragen tot de economische groei.  
 
Bijdrage van de Belgisch-Rwandese samenwerking  
 
In de landbouwsector zal de nadruk worden gelegd op de productie en distributie van 
zaailingen en zaaigoed. Dit programma is niet beperkt tot de productie van verbeterd 
zaaigoed, maar wordt grotendeels beschouwd als steun aan de sector in zijn geheel, zodat 
ook de coördinatie, regelgeving,  kwaliteitscontrole, … aan bod komen. Deze 
problematiek wordt bekeken in een bredere context, om op die manier een duurzame 
landbouwproductie op gang te brengen, rekening houdend met de ernstige negatieve 
gevolgen van diverse milieuaspecten - zoals ontbossing, bodemerosie en bodemdegradatie 
- op de plattelandsontwikkeling en de bredere conflictdynamiek in Rwanda. Bovendien 
wordt deze sector ook ondersteund via de directe financieringslijn van de lokale NGO’s; 
daarbij krijgen de NGO’s voor lokale ontwikkeling, plattelandsontwikkeling en 
vrouwenemancipatie voorrang.  
 
Strategie inzake onderwijs  
 
Nationale beleidslijnen en prioriteiten  
 
De verbetering van de onderwijskwaliteit is één van de prioriteiten van de regering, die 
tegen 2010 basisonderwijs voor iedereen als doel heeft. Net als in andere sectoren is het 
onderwijspotentieel sterk gedaald, zowel qua infrastructuur als qua menselijke middelen. 
Uit het percentage schoolbezoek blijkt dat er geen sprake is van zware discriminatie op 
basis van gender.  
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Het in het PRSP vastgelegde onderwijsbeleid is gericht op drie doelstellingen:  
 
basisonderwijs voor iedereen in 2010;  
de kwaliteit en de relevantie van het onderwijs op alle niveaus verbeteren;  
het onderwijssysteem doeltreffender maken (beleid qua schoolhandboeken, prijzenbeleid 
in het hoger onderwijs, rationele planning, participatie van de ouders, de privé-sector en 
de gemeenschappen).  
 
Bijdrage van de Belgisch-Rwandese samenwerking  
 
Deze sector komt momenteel niet in aanmerking, aangezien de Belgische samenwerking 
zich wil concentreren op een beperkt aantal interventiesectoren en andere donoren 
intensief betrokken zijn bij de onderwijssector. Toch zal België af en toe kunnen voldoen 
aan specifieke behoeften inzake basisonderwijs of beroepsopleiding die niet gedekt 
worden door de andere donoren. In het kader van een partnerschap in vrede en structurele 
stabiliteit kan directe steun aan het sectorale onderwijsprogramma overwogen worden, 
aansluitend op de inspanningen van de andere donoren.  
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5. Samenhang en complementariteit van de Belgische hulp  
 
5.1. Complementariteit en samenhang met de andere actoren in de sector 

maatschappijopbouw  
 
België is de eerste bilaterale donor die actief is in het domein van de Gacaca-rechtbanken 
en zal dan ook de coördinatie leiden van alle Gacaca-financieringen, om de diverse 
activiteiten van de actoren beter op elkaar af te stemmen en een optimale 
informatiedoorstroming te waarborgen tussen de verschillende partners.  
 
Diverse donoren zijn actief in de sector van het klassieke gerecht, zoals Canada, USAID, 
Nederland en Duitsland. De Gacaca-rechtbanken zullen ondersteund worden door 
bilaterale (Zwitserland, Verenigde Staten) en multilaterale (Europese Unie) donoren. 
De internationale NGO’s (ASF, PRI, RCN) zullen zowel het klassieke gerecht als de 
Gacaca-rechtbanken ondersteunen.  
 
Nederland, Zwitserland, het UNDP, de Europese Unie en de Wereldbank 
interveniëren op het gebied van democratisering en decentralisatie. 
 
5.2. Complementariteit en samenhang met de andere actoren in de 

gezondheidssector  
 
Aangezien België actief is in de gezondheidssector, wil het optreden als coördinator en 
facilitator, op verzoek van de donoren en de Rwandese instanties.    
 
Verschillende landen en instellingen werken op diverse manieren samen in dit domein:  
 
Europese Unie: technische bijstand aan het ministerie, bloedtransfusies, ondersteuning 

van de districten, wederopbouw;  

België: ondersteuning van de Gezondheidsdistricten, het Ziekenhuiscentrum van Kigali, 
de Laboratoria van de Gezondheidsdistricten, strijd tegen malaria en aids, 
institutionele ondersteuning van het ministerie, geestelijke gezondheid;  

Duitsland: verbetering van de primaire gezondheidszorg (Butare en Byumba), preventie 
van aids en andere SOA’s;  

Frankrijk: steun aan de Gezondheidsregio Ruhengeri en aan de Directie Epidemiologie;  

Zweden: zich concentreren op de aspecten die te maken hebben met de versterking van 
de menselijke middelen;  

WGO: epidemiologische bewaking;  

Luxemburg: onderhoud van de gezondheidsuitrusting en -infrastructuur, permanente 
vorming van het paramedisch personeel;  

Wereldbank: Project Volksgezondheid, Multisector AIDS Programme; 

BAD/FAD: wederopbouw van de gezondheidsinfrastructuur;  

USAID: verbetering van het systeem voor reproductieve gezondheidszorg;  

UNAIDS: sensibilisering en informatie over hiv/aids.  

 

Landenstrategienota blz. 31 



5.3. Complementariteit en samenhang met de andere actoren in de 
landbouwsector  

 
Wereldbank: Rural Sector Support, expansie van de landbouwmarkten en rurale 

markten;  

Europese Unie: ondersteuning van de koffie- en theehandel (Stabex), verbetering van de 
zoötechnische productie, beheersing van besmettelijke veeziekten, onderzoek op het 
vlak van agrobosbouw, wederopbouw van de bosbouwsector;  

IFAD: beheer van de plattelandszones van de Buberuka-hoogvlakten; 

België: steun aan de Rwandese Dienst voor Zaaigoed;  

China: uitbouw van voorzieningen in de provincie Umutara; 

BAD/FAD: basisschema voor de aanleg van moerassen, hervatten van dringende 
activiteiten voor landbouwproductie, ontwikkeling van de teelt van melkrunderen, 
ondersteuning van bosaanleg; 

FAO: opleiding van ontwikkelingsagenten en landbouwprofessionals;  

USA: Food Security Research Project. 

 
5.4. Complementariteit en samenhang met de andere actoren in de 

onderwijssector  
 
DFID: uitwerking van een totaalstrategie voor de sector via een SWAP-aanpak, 

schoolboeken, budgettaire steun;  

Duitsland: technisch onderwijs, sectoraal programma lager en middelbaar onderwijs;  

Wereldbank: Human Resources Development Project;  

Europese Unie: wederopbouw van lagere scholen (5), budgettaire steun;  

Frankrijk: uitrusting op het gebied van schoolboeken, ondersteuning van de Rwandese 
onderwijssector;  

België: pedagogische instrumenten, (weder)opbouw van lagere scholen;  

UNICEF: sensibilisering rond aids, burgereducatie en hygiëne;  

China: bouw van gezondheidsscholen;  

AOB: wederopbouw van lagere scholen, KIST en ISAR; 

Luxemburg: integratie van jongeren in het actieve beroepsleven;  

Canada: integratie van (jonge) Rwandese schoolverlaters.    
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Bijlage 1:  Ontwikkelingshulp aan Rwanda  
 
Selon un rapport4 du CEPEX (Central Projects and External Finance Bureau) du Ministère 
des Finances et de la Planification Economique (MINECOFIN), les décaissements en aide 
extérieure en 2000 se sont élevés à 381,41 millions de $ et à 221,85 millions de $ dans le 
premier trimestre de 2001. Afin d’augmenter la fiabilité des chiffres, l’analyse ci-dessous 
concerne la période allant du 1/1/2000 au 30/6/2001. Du montant total d’aide pour cette 
période 35% est de l’aide budgétaire et 55% est de l’aide « projets ». 
 
La Banque Mondiale est avec 16,8% des décaissements le bailleur le plus important au 
Rwanda, avant le Royaume Uni (13,6%) et la Banque Africaine de Développement 
(8,9%). Ces deux premiers bailleurs fournissent une partie de leur aide sous forme d’appui 
budgétaire. La Belgique est le onzième  bailleur du Rwanda représentant 2,8 % des 
décaissements effectués dans la période du 1/1/2000 au 30/6/2001 ce qui est lié au fait 
qu’un grand nombre de prestations de coopération sont terminées ou en préparation.   
 

Bailleur Décaissements 2000 
et premier semestre 

2001 
(millions de $) 

% du total % aide budgétaire 

Banque Mondiale 101,42 16,8 35,3 
Royaume Uni 81,95 13,6 70,9 
BAD 53,97 8,9  
Etats-Unis 42,92 7,1  
Union Européenne 35,04 5,8 74,1 
PNUD 32,73 5,4  
Allemagne 32,29 5,4  
Suède 26,89 4,5 51,6 
Pays-Bas 25,83 4,3  
UNICEF 22,75 3,8  
Belgique 16,74 2,8  
France  8,86 1,5  
Autres 121,87 20,2  
TOTAL 603,26 100  

 
Les décaissements en aide extérieure ont considérablement augmenté en 2000 par rapport 
aux années précédentes : les déboursements en 1998 ont été estimés à 340,4 millions de $ 
et ils étaient de 299,0 millions de $ en 1999. Cet accroissement des décaissements par 
rapport à 1999 s’élève à près que 28%. 
 
Les indicateurs de dépendance d’aide montrent une extrême dépendance du Rwanda de 
l’aide extérieure. Les décaissements en 2001 s’élèvent à 22% du PIB et à presque 90% du 
budget de l’Etat. L’aide par habitant est estimé à environ 45$. Dans la sous région, seul le 
Malawi présente des indicateurs similaires. Le Rwanda dans l’avenir devra fournir des 
efforts en vue de diminuer la dépendance de l’aide extérieure.  
 
En analysant le Programme des Investissements Publics (PIP) qui  exclut l’aide 
budgétaire, il apparaît que 31% des aides programmés dans la période 1996-2000 ont été 
alloués au secteur des infrastructures, avant l’éducation (21,3%), l’agriculture (19,2%) et 

                                                 
4 CEPEX, “Aid coordination : donor and NGO intervention  matrix”, Kigali, 9th November 2001 
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la santé (19,1%). Suite au passage de la phase de réhabilitation et de reconstruction à la 
phase de développement, les secteurs agricoles et sociaux sont devenus à partir de 1998 
des bénéficiaires d’aide extérieure plus importants au détriment du secteur des 
infrastructures.  
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Bijlage 2:  Belangrijkste sociaal-economische indicatoren van Rwanda  
 
11.. SSaannttéé  
  dépenses de santé : 

Dépenses de santé par personne : 
Population par médecin : 
Population par infirmier : 
Accès aux soins de santé : 
Indice synthétique de fécondité : 
Taux de contraception : 
Taux de mortalité maternelle : 
Taux de mortalité infantile : 
Espérance de vie à la naissance : 
Taux de vaccination : 
Prévalence du SIDA (15-19 ans) : 

3.660 millions RWF soit 3,1% du budget de l’Etat 
1,2 USD 
55705 habitants 
6365 habitants 
80% 
5,8 
13,2% 
810/100000 naissances 
117/100000 naissances 
49 ans (1999) 
50 à 70% suivant vaccins 
13,7% 

22..    EEdduuccaattiioonn    
  Dépense publique éducation : 

Dépense publique par étudiant 
du primaire : 
du secondaire : 
du supérieur : 
Dépenses totales en éducation : 
budget fonctionnement : 
budget développement : 
Répartition des élèves  
du primaire : 
du secondaire : 
du supérieur : 
Taux d’admission en secondaire : 

23650 millions RWF 
 
17 USD 
151 USD 
2881 USD 
32294 millions RWF 
21810 millions RWF 
10484 millions RWF 
 
1.431.657 (50,5% garçons, 49,5% filles) 
125.124 
9.431 
38,1% 

33..  AAggrriiccuullttuurree    
  Terres arables : 

Terres arables par habitant : 
Terres à production céréalière : 
Terres forestières : 
Superficies cultivées (2000A) : 
 
 
 
 
 
Production végétale : 
Productions animales : 
Productions industrielles : 

 

33,2% de la superficie totale (26.338 km2) 
0,10 ha 
219000 ha 
3000 km2 (3,9% de déforestation naturelle) 
745402 ha dont : 
83297 ha céréales 
237820 ha légumineuses 
171250 ha bananes 
228360 ha tubercules 
24675 ha fruits et maraîchages 
5772770 tonnes 
1,75 millions de vaches, chèvres et moutons 
café (16098 tonnes) et thé (14481 tonnes) 
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44..    PPrroodduuccttiioonn  iinndduussttrriieellllee,,  

eexxppoorrttaattiioonnss,,  iimmppoorrttaattiioonnss  
  

  Mines et carrières (2000) : 
 
 
Produits manufacturés : 
 
Principales exportations : 
Principales importations : 
 

cassitérite (686 tonnes) 
coltan (361 tonnes) 
tungstène (267 tonnes) 
Aliment pour bétail, bière, limonade, sucre, cigarettes, 
savon, peinture, ciment, tuyaux, tôles … 
Café, thé et coltan (66 millions USD) 
Equipements, biens de consommation et produits 
énergétiques (265,8 millions USD) 

         

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

PIB/capita (USD) 144 203 226 243 257 237 205 180 
Croissance PIB (%)  33,9 14,1 14,2 9,2 6,1 6,0 6,0 

Inflation (%)  89 9 17 4 -10 2,1 4 

Balance commerciale 
(mios USD) 

-335 -147 -157 -184 -168 -140 -129 n.d. 

Balance des paiements 
(mios USD) 

-41 60 3 12 23 -12 11 n.d. 

Dette publique 
(mios USD) 

1188 1181 1201 1256 1200 1406 1442 n.d. 

Réserves monétaires 
(mios USD) 

51 99 107 153 169 174 191 n.d. 

Situation budgétaire 
(% déficit) 

-2,0 1,2 -2,7 -2,2 -7,1 -6,4 -1,1 2,3 

Taux de chômage (%) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Taux de change 
RWF – USD 

220 290 306 301 312 334 400 455 

Budget consolidé mios 
RWF 
Recettes et dons 
Dépenses totales 

 
 

 
61528 
70728 

 
70780 
91566 

 
95800 
109608 

 
99012 
117431 

 
102565 
127455 

 
132426 
133554 

 
187400  
187400 
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Bijlage 3:  Evolutie van de exportwaarde sinds 1990  
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Bijlage 4:  Evolutie van de Belgische Officiële Ontwikkelingshulp aan Rwanda  
sinds 1994  
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Bijlage 5:  Lopende en geprogrammeerde prestaties van de Belgische 
samenwerking en prioritaire domeinen en acties in het PRSP-document  
 
 
PRSP strategie en actions Coopération au développement Belge au Rwanda 

 

1. Agriculture et développement rural Mission de programmation DGCD «  développement rural »  – 1 
1.1 Planification Etude “Analyse des dépenses publiques dans le secteur agricole” 

financée par le Belgian Poverty Reduction Partnership Program, 
Trust Fund auprès de la Banque Mondiale – 1 

1.2 Structure institutionnelle / 
1.3 Recherche “Etude sur le fonctionnement d’un système d’agriculture-

pisciculture dans des marais”, exécutée par CIUF – 2 
1.4 Développement de semences Projet “Appui au secteur semancier”, exécutée par BTC-CTB – 2 
 Projet  “Appui aux organisations paysannes pour la production de 

semences de qualité”, en extension, exécuté par FAO – 2 
 « Réactiver le circuit de distribution d’intrants agricoles à 

Kibuye », exécuté par l’ONG « Solidarité Socialiste » - 2 
1.5 Elevage “Appui à l’école agro-véterinaire” exécuté par l’ONG  

“Vétérinaires Sans Frontières” – 2 
1.6 Vulgarisation “Edition de la revue “Huguka” par l’ONG locale Huguka,  

financé par la ligne budgétaire “Appui direct aux ONG  
locales” – 1 

1.7 Commercialisation Projet “Appui aux organisations coopératives pour stimuler les 
activités de pêche” exécuté par FAO – 2 

 “Appui à l’agriculture et à l’élevage à Karama, Rusatira et 
Maraba (province Gikongoro)” exécuté par l’ONG “Association 
Belgique-Rwanda” (consortium Atifa) – 2 

 “Programme National d’appui aux organisations paysannes”, 
exécuté par l’ONG “Komyuniti” – 2 

 “Appui aux organisations paysannes dans la province de 
Gikongoro” par l’ONG locale lokale “Cicodeb” financé par la 
ligne budgétaire « Appui direct aux ONG locales » -  3 

 “Appui à la réhabilitation du monde rural (apiculture)” exécuté 
par l’ONG “Umubano” – 2 

1.8 Environnement Projet “Carte pédologique”, exécuté  par BTC-CTB – 1 
1.9  Café et thé / 
1.10 Aménagement du territoire Projet “Aide d’urgence pour la mise en culture de marais dans 

des zones ravagées par la sécheresse” exécuté par FAO – 2 
1.11 Institutions d’épargne et de crédits Projet “Appui à la cellule de coordination de l’initiative 

microcrédits au sein de la Banque Rwandaise de Développement 
(BRD)”, exécuté par BTC/CTB – 1 

 Reactiver la “ligne de crédit BRD” pour l’initiative  
micro-crédits – 1 

 “Appui institutionnel au secteur microcrédits”, exécuté par la 
NGO “Aquadev” – 2 

1.11 Travaux publics d’haute intensité de main d’œuvre Programme “Money for Work”, exécuté par BTC-CTB – 2 
2. Développement des ressources humaines et 

amélioration de la qualité de vie 
 

2.1 Soins de santé  

a) Planification  Projet “Appui institutionnel au Ministère de la Santé – 
MINISANTE”, exécuté par BTC-CTB – 2 

 “Formation des responsables du système de santé en planification 
et gestion”, exécuté par CIUF – 2 

b) Qualité Projet “Appui au Centre Hospitalier de Kigali 1998-2001”, 
exécuté par BTC-CTB – 2 

 Projet “Appui au Centre Hospitalier de Kigali 2002-2005”, 
exécuté par BTC-CTB – 1 

 Projet “Appui à l’unité de production de dissolutions stériles 
Labophar », exécuté par BTC-CTB – 2 

 Projet “Appui au Programme National de Santé Mentale”, 
exécuté par BTC-CTB – 2 

 “Soins de santé mentale”, “Soins orthopédagogiques de jeunes 
handicapés mentaux”, “Soins orthopédagogiques de jeunes 
handicapés visuels », exécutés par l’ONG CARAES – 2 

 Projet “Electrification photovoltaïque de la région sanitaire de 
Kigali”, exécuté par BTC-CTB – 2 
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 Projet “Appui au laboratoire de référence de santé publique”, 
exécuté par BTC-CTB – 1 

 “Construction de l’hôpital de Remera” (Money for Work), 
exécuté par BTC-CTB – 2 

 “Réhabilitation de la maternité du Centre Hospitalier de Kigali” 
(Money for Work), exécuté par BTC-CTB – 2 

 “Missions de médecins et matériel médical” exécuté par l’ONG 
“IMS” - 2 

c) Acces Projet “Appui à la région sanitaire de Kigali”, exécuté par  
BTC-CTB – 2 

 Projet “Appui à la région sanitaire de Kigali-Ville et Kigali-
Rural”, exécuté par BTC-CTB – 1 

 Projet “Appui au district de santé de Kabgayi”, exécuté par  
BTC-CTB – 1 

d) Prevention Projet “Appui au Programme National de Lutte contre le 
Paludisme – PNLP”, exécuté par BTC-CTB - 1 

 Projet “Appui au Programme National de Lutte contre le SIDA”, 
exécuté par BTC-CTB – 1 

2.2 Planification familiale / 
 

2.3 Education Mission de programmation DGCD “Education” – 1 
a) Enseignement primaire “Construction, réhabilitation et équipements de classes dans les 

provinces de Kibuye, Gitarama et Gikongoro (Money for Work 
phase 2), exécuté par BTC-CTB – 1 

 “Pouponnières et école pré-primaires à Kacyiru, Kavumu en 
Kamonyi”, exécuté par l’ONG  “Croix Rouge de Belgique” – 2 

 Développement d’un curriculum “Life Skills”, exécuté par 
VVOB – 3 

b) Enseignement secondaire Projet “Amélioration de la qualité de l’enseignement scientifique 
dans le premier cycle de l’enseingement secondaire”, exécuté par 
BTC-CTB – 1 

c) Enseignement supérieur  “Appui pédagogique du KIE”, exécuté par VVOB – 3 
 “Programme Bourses”, exécuté par  BTC-CTB – 2 
 “Appui à l’Université Nationale du Rwanda dans le cadre 

d’améliorer la qualité des sols”, exécuté par CIUF – 1 
 “Centre de Recherches et d’Information sur la socio-économie 

rurale”, exécuté par CIUF - 1  
d) Enseignement professionnel et technique “Appui aux écoles d’infirmières de Rwamagan et de Kabgayi”, 

“Appui à l’Ecole des Langues Modernes”, “Appui à la formation 
du personnel paramédical du Centre Hospitalier de Kigali”, 
“Appui à 3 centres de formation de jeunes”, exécutés par APEFE 
– 2 

 “Appui à la Fédération des Mouvements Populaires”, exécuté par 
l’ONG “Wereldsolidariteit” – 2 

 “Ecole Technique à Kacyiru” exécuté par l’ONG “Croix  
Rouge” – 2 

e) Alphabétisation des adultes / 
2.4 Eau et Assainissement “Eau potable et assainissement dans la province de Gitarama” 

exécuté par l’ONG “Protos” – 2 
 “Adductions d’eau à Muzimu-Gatara” et “Adductions d’eau 

Gitesa” par l’ONG “Solidarité Protestante” – 2 
2.5 Logement / 

 

3. Infrastructures Economiques Etude “Analyse des dépenses publiques dans les secteurs des 
travaux publics et du transport” financée par le Belgian Poverty 
Reduction Parnership Program, Trust Fund bij de Wereldbank – 
1 

3.1 Transport Routier / 
3.2 Transport ferroviaire et aérien / 
3.3 Transport en milieu rural / 
3.4 Energie pour le secteur formel Projet “Réhabilitation de la ligne électrique Kabarondo-Kiziguro-

Kayonza”, exécuté par BTC-CTB – 2 
3.5 Energie en milieu rural / 
3.6 Communication “Appui à une unité de production communication”, exécuté par 

l’ONG “CIRE” – 2 
4. Gouvernance Projet “Appui à la planification stratégique MINECOFIN” 

exécuté par BTC-CTB  – 1 
4.1 Sécurité et démobilisation / 
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4.2 Reconciliation nationale “Diffusion de meilleures pratiques dans le cadre de la sécurité 
alimentaire dans la lutte contre la pauvreté” par l’ONG locale 
“Vénérande Nzambazamariya”, financé par la ligne budgétaire 
“Appui direct aux ONG locales”- 1 

 “Appui aux activités d’agro-élevage des familles des victimes et 
des prévenus dans la province de Cyangugu” par l’ONG 
« Helpage », financé par la ligne budgétaire « Appui direct aux 
ONG locales » – 3 

 “Monitoring de l’impact de la Gacaca sur le processus national 
de réconciliation nationale”, exécuté par l’ONG “International 
Idea”, financé par le ligne budgétaire « Prévention des Conflits » 
van het nationale – 3 

4.3 Droits de l’homme “Recherche, information et documentation sur les droits de 
l’homme” par l’ONG locale “Liprodhor” financé par la ligne 
budgétaire “Appui direct aux ONG locales”i – 1 

 “Renforcement de la société civile”, exécuté par l’ONG 111111  
– 2 

 “Monitoring permanent des droits de l’homme” exécuté par 
l’ONG Oxfam Solidariteit – 2 

4.4 Système judiciaire et Gacaca Projets “Appui à l’Etat de Droit – Minijust” en “Appui à l’Etat 
deDroit – Cours Suprême”, exécutés par BTC-CTB – 1 

 “Appui aux systèmes judiciaires et à la société civile » exécuté 
par l’ONG « Réseau des Citoyens » financé par la ligne 
budgétaire « Prévention des Conflits » - 2 

 “Justice pour tous en Afrique” exécuté par l’ONG « Avocats 
Sans Frontières » financé par la ligne budgétaire « Prvention des 
Conflits » - 2 

 “Appui au monitoring des proces Gacaca”  par la plate forme 
d’ONG locales, financé par le ligne budgétaire “Appui direct aux 
ONG locales” – 3 

 “Appui à la constitution d’une documentation audio-visuelle et 
archivage des proces Gacaca” par l’ONG locale “Kemit” financé 
par la  ligne budgétaire “Appui direct aux ONG locales” – 3 

4.5 Réforme constitutionnelle et démocratisation  / 
4.6 Décentralisation / 
4.7 Décentralisation au niveau de la Cellule : Ubudehe “Sécurité alimentaire gérée au niveau des communautés de base 

dans la province de Gikongoro” par l’ONG locale “SDA-Iriba” 
financé par la ligne budgétaire « Appui direct aux ONG 
locales » -3 

 Programme “Microprojects (MIP)” exécutés par BTC-CTB – 2 
 

5. Promotion du secteur privé  

5.1 Promotion des investissements / 
5.2 Réforme du secteur financier / 
5.3 Réforme du droit de commerce / 
5.4 Privatisation / 
5.5 Production industrielle / 
5.6 Exploitation minière / 
5.7 Tourisme / 
5.8 Actviités artisanales “Conservation, transformation et commercialisation de produits 

vivrières” par l’ONG locale “Urumuri Rw’urukundo” financé par 
la  ligne budgétaire « Appui direct aux ONG locales » – 1 

5.9 Services / 
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6. Capital socio-institutionnel et groupes 

vulnérables (FARG, SIDA…) 
 

 “Formation sur les droits de la personne et d’assistance socio-
juridique aus femmes et enfants dans les provinces de Byumba, 
Kibungo et Umatara” par l’ONG locale « Haguruka » financé par 
la ligne budgétaire « Appui direct aux ONG locales » – 1 

 “Appui aux associations féminines pour la prise en charge de 
femmes traumatisées” exécuté par l’ONG “Médecins Sans 
Frontières” financé par la ligne budgétaire “Prévention des 
Conflits” – 1 

 “Prise en charge d’enfants non accompagnés à Kacyiru” exécuté 
par l’ONG “Croix Rouge” – 2 

 “Formation de veuves et création d’un atelier de coûture” exécuté 
par l’ONG « Solidarité Socialiste » – 2 

 “Formation d’entrepreneurs  féminins” exécuté par l’ONG 
“Umubano” – 2 

 “Emploi et formation de jeunes femmes”, exécuté par l’ONG  
“Umubano” – 2 

 “Education de femmes et orphelins au Rwanda, réintégration 
socio-économique de groupes vulnérables dans le district de 
Kamonyi » exécuté par l’ONG « Médecine pour le Tiers 
Monde » – 2 

 “Mwisange : soins de sénté mentale pour des enfants 
traumatisés” exécuté par l’ONG “Birco” financé par la ligne 
budgétaire « Prévention des Conflits » – 2 

 “Formation au sein des prisons pour répondre à des besoins 
spécifiques de groupes vulnérables” exécuté par l’ONG “Penal 
Reform International” financé par le ligne budgétaire “Prévention 
des Conflits” – 3 

 “Réintégration d’orphelins et réunification familiale” exécuté par 
l’ONG “Croix Rouge” financé par la ligne budgétaire 
“Prévention des Conflits” – 1 

 
Programmé – 1 
En cours – 2 
A programmer – 3 
 
Dans ce tableau n’ont pas été inclus : 1) aide d’urgence 2) jumelages 3) les projets “Fonds 
d’Etudes” et “Fonds de Réemploi qui sont considérés comme appui général à la 
coopération de développement avec le Rwanda. 
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