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

III 



Strategienota vredesopbouw, juli 2002 
 
De strategienota over vredesopbouw en conflictpreventie gaat dieper in op de problematiek 
van aangepaste programmering van hulp en het opbouwen van partnerschappen in onstabiele 
partnerlanden. Nog andere sectorale strategienota's zoals deze over de sectoren onderwijs, 
landbouw / voedselzekerheid, basisinfrastructuur en gezondheidszorg zetten strategische  
krijtlijnen uit voor programmering in deze domeinen in de partnerlanden en voor andere 
samenwerkingsprogramma's van DGOS. Thematische strategienota's reiken andere aspecten 
aan voor duurzame armoedebestrijding: de gelijkheid tussen man en vrouw, de draagkracht 
van het milieu, de sociale economie. Deze strategienota’s dienen gelezen te worden in hun 
samenhang. Armoede is een meerdimensionaal probleem dat niet kan aangepakt worden met 
eenduidige ‘sectorale’ oplossingen. Duurzame ontwikkeling veronderstelt dat rekening 
gehouden wordt met het geheel van de sociale, culturele, politieke, economische, en 
ecologische dimensies. 
 
Lessen en perspectieven  
 
Voor het eerst in de geschiedenis van de Belgische ontwikkelingssamenwerking heeft de 
overheid op zo brede schaal strategieën opgesteld (33 in totaal1). Voor het eerst ook werden 
deze intern én extern besproken met een veelheid van actoren. Strategienota’s komen tot stand 
door overleg: tussen Brussel en het terrein binnen DGOS; tussen de verschillende directies-
generaal van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking, met het maatschappelijk middenveld, gespecialiseerde 
instellingen… En ten slotte volgt eveneens de bespreking in het parlement.  
 
Hoewel in deze fase de bespreking in het parlement nog moet aanvangen zijn er al enkele 
lessen te trekken uit het schrijfproces. Zo zijn vragen gesteld over het gebrek aan 
kruisbestuiving tussen de sectoraal/thematische strategienota’s en de landennota’s. Dat heeft 
vooral te maken met de omvang van het schrijfwerk en het overlegproces (veelheid van nota’s 
en van actoren) en de gestelde wettelijke termijn waarbinnen de nota's – na advies van de 
‘Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling’ en van ‘de Commissie Vrouwen en 
Ontwikkeling’ – moeten ingediend worden in het parlement. Nuttige maar moeilijk te 
organiseren suggesties zijn al geformuleerd over de wisselwerking en synergieën tussen de 
nota’s onderling, over hun omvang, over de coördinatie met andere donoren en over een 
verdere uitbreiding van de gedachtewisseling met Gewesten en Gemeenschappen. 
 
Ondertussen maakt ook de Europese Unie meer werk van zgn. Country Assistance Strategies, 
en verfijnen de belangrijkste donoren en multilaterale ontwikkelingsorganisaties zulke 
strategienota's. Niet onterecht waarschuwt het Ontwikkelingscomité van de OESO dan ook 
voor het gevaar van een proliferatie van schrijfprocessen: hoofddoel is het versterken van de 
capaciteit van de partnerlanden om nationaal gedragen - en internationaal gesteunde – 
strategieën voor armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling te concipiëren en uit te 
voeren. Toekomstige strategienota’s zullen er dus anders moeten uitzien. Bij het opstellen van 
de nieuwe Belgische landennota's moet immers rekening gehouden worden met deze trends 
om zo het partnerschap voor armoedebestrijding te versterken. Het bepalen van 
ontwikkelingsstrategieën is een proces. Strategieën moeten regelmatig geactualiseerd worden 
in functie van de evoluties op het terrein, maar ook van de evaluaties van de 
verwezenlijkingen. De modernisering van het hulpsysteem veronderstelt een systeem van 
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 

                                                 
1  34 indien de strategienota over de multilaterale organisaties wordt meegeteld  
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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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INLEIDING 
 
ZONDER VREDE GEEN DUURZAME ONTWIKKELING 
 
 
(1) Duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding vormen de hoofdopdracht van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking. Het terugdringen van de armoede op een duurzame wijze veronderstelt 
een basis van ‘structurele stabiliteit’. Anders dan de stabiliteit die militair afgedwongen werd tijdens 
de Koude Oorlog, vereist ‘structurele stabiliteit’ dynamische politieke en sociale structuren. Een 
dergelijke stabiliteit vereist eveneens economische ontwikkeling en instellingen die representatief zijn, 
instellingen die ook in staat zijn om conflicten en maatschappelijke veranderingen op te lossen zonder 
dat zulke veranderingsprocessen leiden tot geweld.  
 
(2) Grote groepen mensen in ontwikkelingslanden zijn echter het slachtoffer van gewelddadige 
conflicten, politieke instabiliteit en chronische onveiligheid. In Afrika leeft 1 op 5 mensen in een 
conflictzone. Eind 2001 waren er in 39 landen gewapende conflicten, waarvan het overgrote deel 
ontwikkelingslanden zijn. Vijftien van de twintig armste landen kenden een interne oorlog het 
afgelopen anderhalve decennium. Een aantal conflictlanden behoort tot de partnerlanden van de 
Belgische samenwerking. De Wet op de Internationale Samenwerking (25 mei 1999) bepaalt immers 
dat bij de keuze van de partnerlanden eveneens rekening gehouden moet worden met de mate waarin 
de Belgische samenwerking ‘een rol kan spelen op het internationale forum bij het oplossen van het 
conflict en het voorkomen van verder geweld’. Deze wet bakent ook de werkdomeinen of sectoren van 
de Belgische hulp af. Eén van de vijf  sectoren waarin België zijn hulp concentreert, is 
‘conflictpreventie en maatschappijopbouw’. Daaronder valt eveneens het bevorderen van een 
mensenrechtencultuur.  
 
(3) Deze sectorale strategienota behandelt Vredesopbouw, de term die de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking hanteert voor ‘conflictpreventie en maatschappijopbouw’ in politiek 
fragiele partnerlanden of in conflictgebieden. Deze nota bakent eerst het begrippenkader af, somt de 
belangrijkste richtlijnen op voor het werken in conflictgebieden. De huidige generatie gewelddadige 
conflicten verschilt grondig van de vroegere oorlogen. Moderne conflicten spelen zich meer af binnen 
staten dan tussen staten onderling, maken meer burgerslachtoffers en duren langer, en er worden niet 
uitsluitend reguliere legers bij ingezet. Deze conflicten kennen een grillig verloop. Vredesopbouw 
veronderstelt terreinkennis en risicoanalyse, flexibiliteit, en snelle actie op de korte termijn binnen een 
middellang termijnperspectief.  
 
(4) Het tweede deel van de nota stelt de strategische keuzen voor die de Belgische samenwerking 
maakt in fragiele of conflictuele partnerlanden: de partners waarmee ze werkt, de hulpinstrumenten die 
ze inzet, de doelgroepen die ze viseert, de acties die ze onderneemt en de inspanningen die ze levert op 
Belgisch en internationaal vlak om optimale resultaten te boeken. Immers, gewelddadige conflicten of 
politieke instabiliteit dwingen om de basisbeginselen en strategieën van overleg, partnerschap en 
ownership aan te passen aan de specifieke beperkingen die gelden in zulke fragiele staten. Daarbij 
wordt geput uit de eigen Belgische ervaringen van de afgelopen vijf jaar met vredesopbouw, maar ook 
uit de ervaringen van de hulpgemeenschap. Deze laatste werden gebundeld door onder meer het 
Ontwikkelingscomité van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.  
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(5) Algemeen gesteld moeten donoren in hun strijd tegen armoede meer gevoelig zijn voor een 
rechtenbenadering van duurzame ontwikkeling en meer alert zijn voor de politieke context en voor de 
impact van de hulp op bestaande machtsverhoudingen. Dit moet leiden tot het versterken van de 
voorwaarden en basis voor duurzame ontwikkeling, namelijk ‘menselijke veiligheid’ en structurele 
stabiliteit. 
 
(6) In partnerlanden die niet getroffen zijn door burgeroorlog of die niet verlamd worden door een 
politieke crisis – deze landen zijn minder uitgesproken het voorwerp van deze nota – is de 
hoofdopdracht van de Belgische samenwerking het opbouwen van partnerschappen voor duurzame 
ontwikkeling en armoedebestrijding. Beknopt gesteld luidt voor deze landen de uitdaging: “Zonder 
duurzame ontwikkeling geen duurzame vrede”. De Belgische ontwikkelingssamenwerking wil dit 
proces ondersteunen, en heeft daarom “conflictpreventie en maatschappijopbouw” als één van haar 
vijf operationele sectoren opgenomen. 

 
(7) Ook in deze landen die niet of in beperkte mate getroffen worden door politieke crises of 
gewelddadige conflicten moet aandacht gaan naar de dimensies die structurele stabiliteit bepalen: de 
naleving van de mensenrechten, de relatie tussen overheid en maatschappelijk middenveld, de 
kwaliteit van de instellingen, de mate waarin het beleid gericht is op armoedebestrijding, de graad van 
uitsluiting van bevolkingsgroepen… De kwaliteit van bestuur en de instellingen zijn ondersteunende  
factoren voor armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling, en dus op langere termijn voor 
conflictpreventie en duurzame vrede. Deze elementen worden niet uitgediept in deze strategienota 
maar dienen opgenomen te worden in de strategienota’s van de partnerlanden.  
 
(8) In de voorliggende strategienota worden specifieke paragrafen gewijd aan de genderdimensie 
van vredesopbouw en duurzame ontwikkeling. De strategieën voor het bevorderen van gelijke rechten 
en kansen voor mannen en vrouwen binnen de Belgische ontwikkelingssamenwerking worden in een 
specifieke strategienota uitgewerkt . In deze nota zullen sporadisch voorbeelden gegeven worden van 
hoe deze genderthematiek ook voor Vredesopbouw een belangrijke dimensie moet zijn.  
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DEEL I : BEGRIPPENKADER, PIJLERS, BASISPRINCIPES EN RICHTLIJNEN 
 
 
(9) Vredesopbouw is een relatief nieuw begrip en een gedeeltelijk nieuw activiteitengebied voor 
Ontwikkelingssamenwerking. In dit deel worden een aantal sleutelbegrippen en hun band met 
ontwikkelingssamenwerking toegelicht (hoofdstuk 1). Verder wordt het werkterrein van 
vredesopbouw ontleed (hoofdstuk 2). Het eerste deel wordt afgerond met een aantal basisprincipes en 
richtlijnen die donoren en andere internationale actoren kunnen hanteren opdat in conflictsituaties zo 
goed mogelijk wordt bijgedragen tot structurele stabiliteit (hoofdstuk 3). 
 
(10) Deel I is grotendeels geïnspireerd op het werk van donoren binnen het netwerk voor conflict, 
vrede en ontwikkeling van het Ontwikkelingscomité (DAC) van de Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). De door de donorgemeenschap ‘geleerde lessen’ die door de 
tekst heen lopen en de gehanteerde beginselen, bouwstenen en principes zijn gebaseerd op The DAC 
Guidelines. Helping Prevent Violent Conflict.  
 
(11) In 1997 werd een eerste reeks richtlijnen opgesteld (Conflict, Peace and Development Co-
Operation on the Threshold of the 21st Century), en in 2001 een tweede reeks (Helping Prevent Violent 
Conflict: Orientations for External Partners). Beide reeksen zijn als Part II resp. Part I gebundeld in 
deze DAC Guidelines (OESO, 2001). 
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Hoofdstuk 1. Begrippenkader 
 
 
(12) Sinds het einde van de Koude Oorlog vinden gewelddadige conflicten grotendeels plaats 
binnen staten, eerder dan tussen staten onderling. Deze binnenstatelijke conflicten doen zich 
hoofdzakelijk voor in ontwikkelingslanden. Burgers zijn de grootste slachtoffers. Dood en vernieling 
zijn het meest zichtbare resultaat. Minder zichtbaar, maar minstens even reëel, zijn de diepe en niet 
gemakkelijk te helen sociale, politieke en psychologische wonden die door deze conflicten zijn 
ontstaan. Deze kunnen decennia van economische  ontwikkeling ongedaan maken en verdere 
ontwikkelingskansen hypothekeren. In zulke omstandigheden bleef het antwoord van de 
hulpgemeenschap in het verleden te zeer beperkt tot humanitaire bijstand of noodhulp. Maar in de 
jaren negentig breidde het aanbod van hulpvormen uit. Voor deze strategienota wordt het 
begrippenkader overgenomen dat in de wereld van donoren en multilaterale organisaties opgang 
maakt.   
 
(13) Daarbij is het uitgangspunt dat elke vorm van armoedebestrijding deel is van een politiek 
proces. De strijd tegen armoede veronderstelt immers ontplooiing van of machtsverwerving door arme 
bevolkingsgroepen. Zulke sociale en politieke transformatie brengt spanningen mee. 
Ontwikkelingssamenwerking kan deze spanningen niet negeren. De hulpgemeenschap moet 
maatschappelijke conflicten beter analyseren, mede vanuit een genderperspectief, om de meest 
aangepaste strategieën te ontwikkelen voor duurzame ontwikkeling. ‘Conflictpreventie’ slaat dus niet 
op het voorkomen van deze maatschappelijke spanningen die gepaard gaan met het proces van 
ontwikkeling en armoedebestrijding. En ‘Vredesopbouw’ wordt hier gehanteerd als een overkoepelend 
begrip voor die activiteiten en programma’s die ondernomen worden in regio’s waar het wegens het 
gebrek aan menselijke veiligheid onmogelijk is om armoede op een duurzame wijze te bestrijden.  
 
(14) Sociaal-economische ontwikkelingsprocessen en sociale en politieke spanningen zijn 
onvermijdelijk aan elkaar gekoppeld. Enerzijds is aanhoudende economische achteruitgang een 
potentiële conflictoorzaak. Anderzijds volstaat economische groei op zich niet voor het voorkomen of 
oplossen van gewelddadige conflicten. Sterker: economische groei kan toenemende maatschappelijke 
spanningen veroorzaken. De mogelijke escalatie van deze spanningen tot open confrontatie en geweld 
betekent een rem op duurzame ontwikkeling. Daarom moet duurzame ontwikkeling worden gestut 
door instituties die in staat zijn maatschappelijke spanningen te beheersen en gewelddadige 
conflictescalatie te voorkomen. 
 
(15) Centraal bij conflictpreventie en vredesopbouw staat de notie van structurele stabiliteit. 
Zonder deze vorm van stabiliteit is er geen basis voor duurzame ontwikkeling. Dit wordt eerst 
toegelicht alvorens de belangrijkste oorzaken te schetsen van moderne gewelddadige conflicten.  
 
 
1.1 Structurele stabiliteit en duurzame ontwikkeling 
 
(16) De notie stabiliteit uit het Koude-Oorlogstijdperk moet plaatsmaken voor een meer 
geïntegreerde benadering van ‘menselijke veiligheid’ en stabiliteit. Dit wordt aangeduid met het 
begrip ‘structurele stabiliteit’. Een situatie is structureel stabiel als een aantal processen elkaar 
versterken. Indien er een evolutie is naar sociale vrede, eerbiediging van de rechtstaat en de 
mensenrechten, gendergelijkheid, sociale en economische ontwikkeling, en ecologische duurzaamheid 
is stabiliteit meer structureel onderstut. Dat veronderstelt op zijn minst dynamische, legitieme en 
representatieve politieke instellingen die in staat zijn om de maatschappelijke spanningen en conflicten 
die gepaard gaan met veranderingsprocessen te kanaliseren zonder dat deze ontaarden in geweld.  
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(17) Het werkdomein van de moderne ontwikkelingssamenwerking is het versterken van die basis 
van duurzame ontwikkeling, met name het bewerkstelligen van structurele stabiliteit. In die landen 
waar geweld of politieke crises een samenwerking rond duurzame armoedebestrijding onmogelijk 
maken, moeten de hulpstrategieën aangepast worden aan de aard van het conflict. In sommige 
crisissituaties is enkel humanitaire hulp mogelijk. Toch kunnen in gewelddadige conflictsituaties vaak 
nog vormen van structurele samenwerking (soms voortbouwend op humanitaire assistentie) of 
vredesopbouw mogelijk zijn. De Belgische strategieën van vredesopbouw komen uitvoerig aan bod in 
deel 2. Maar de uitdagingen inzake conflict en vrede liggen nog op een ruimer vlak. Heel wat 
partnerlanden in het Zuiden ogen stabiel, kennen zelfs perioden van economische groei en politieke 
modernisering. Toch stellen we nog regelmatig vast dat zulke evoluties geen garanties bieden tot 
duurzame vrede. Soms zijn factoren zoals een snelle economische groei of een plotse 
democratiseringsgolf (na autoritair bewind en verkiezingen) de aanleiding tot implosie en geweld.  
 
(18) Ook buitenlandse hulp kan de maatschappelijke spanningen nog verscherpen ten koste van de 
armere bevolkingsgroepen. Vandaar dat in de bilaterale samenwerking met partnerlanden voldoende 
aandacht moet gaan naar die factoren die de ‘menselijke veiligheid’ aantasten of de structurele 
stabiliteit hypothekeren. In de Belgische programmering met de partnerlanden moeten factoren die 
‘menselijke veiligheid’ bevorderen voldoende in rekening worden gebracht: democratisering, 
versterken van de rechtsstaat, het bevorderen van gendergelijkheid, het tegengaan van uitsluiting van 
minderheden of inheemse volkeren, het opwaarderen van de kwaliteit van het bestuur en het 
verbeteren van de relatie tussen overheid en maatschappelijk middenveld door maatschappijopbouw 
en decentralisering.   
 
 
Kader 1: Sleutelbegrippen: conflictpreventie en vredesopbouw 
 
Conflictpreventie houdt inspanningen in die, op basis van een engagement op langere termijn, tot 
doel hebben (op korte termijn) manifeste spanningen te verminderen, en het losbarsten of 
heropflakkeren van gewelddadige geschillen, betwistingen en conflicten te voorkomen. Niet-
gewelddadige conflicten worden als een deel van het dagelijkse maatschappelijke leven beschouwd. 
Wat men dient te voorkomen is: het gebruik van grootschalig geweld voor de aanpak of de oplossing 
van conflicten enerzijds, destabiliserende activiteiten die aanleiding kunnen geven tot collectief 
geweld anderzijds. 
 
Vredesopbouw richt haar inspanningen op de lange termijn op het bewerkstelligen  van leefbare 
politieke, sociaal-economische en culturele instituties die in staat zijn de diepliggende oorzaken van 
conflicten aan te pakken, en op het verwezenlijken van de noodzakelijke voorwaarden voor duurzame 
vrede en stabiliteit. Onder deze activiteiten van vredesopbouw vallen ook inspanningen met het oog op 
de integratie van rivaliserende of gemarginaliseerde groepen in de samenleving, en dit door het 
verschaffen van billijke toegangsmogelijkheden tot politieke besluitvorming, sociale netwerken, 
economische middelen en informatie. Deze activiteiten kunnen in alle conflictfasen plaatsvinden 
(voor, tijdens en na een conflict). 
 
 
1.2 Oorzaken van gewelddadige conflicten 
 
(19) Conflicten worden door uiteenlopende en onderling verweven factoren veroorzaakt. Een 
rigoureuze afbakening en weging van de verschillende conflictelementen is een moeilijke, zoniet 
onmogelijke opgave. Gewelddadige conflicten blijken voort te komen uit een reeks politieke, 
economische en sociaal-culturele factoren die op elkaar inspelen en elkaar versterken. Bepaalde 
omstandigheden en ontwikkelingen kunnen de escalatie van een conflict tot een gewelddadig conflict 
versnellen. Inzicht in de relatie tussen  staat  en civiele samenleving blijkt bijvoorbeeld onontbeerlijk 
voor het begrijpen van de oorzaken en  dynamieken van gewelddadige conflicten. 
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(20) Theorieën over de oorzaak en de evolutie van gewelddadige conflicten maken een onderscheid 
tussen structurele en accelererende of katalyserende factoren. 
 
(21) Structurele factoren worden bestudeerd over een langere periode. Structurele conflictoorzaken 
zijn onderling verweven binnenstatelijke politieke, sociale en economische factoren zoals: niveau en 
verdeling van welvaart en van welvaartsgenererende middelen; structureel-economische toestand; 
structuur en etnische samenstelling van de samenleving; geschiedenis van de relaties tussen 
bevolkingsgroepen. Bepaalde vormen van sociaal-economische organisatie kunnen resulteren in een 
hoge mate van conflictgevoeligheid. Bijvoorbeeld: een sterk gelaagde samenleving waarbinnen een 
politiek dominante groep de staat en de toegang tot welvaart, onderwijs en status controleert, is 
bijzonder kwetsbaar voor gewelddadige conflicten. Onevenwichtige internationale politiek-
economische verhoudingen en zelfs geostrategische bemoeienissen kunnen zulke spanningsvelden 
bestendigen, verscherpen en soms zelfs veroorzaken. Handelsprotectionisme, monetaire speculatie en 
onstabiele grondstoffenprijzen kunnen externe schokken teweegbrengen die leiden tot 
maatschappelijke en institutionele verzwakking en crises.   
 
(22) Accelererende of katalyserende factoren zijn de gebeurtenissen, acties of beslissingen die 
resulteren in de escalatie van geschillen tot gewelddadige conflicten. Deze factoren zijn in sterke mate 
land- en situatiegebonden; enkele voorbeelden zijn: economische achteruitgang; een verzwakking van 
de interne cohesie van het staatsgezag; machtswijzigingen binnen politieke of militaire overheden en 
gewijzigde toegangsmogelijkheden tot macht; economische rijkdom en prestige; toegenomen handel 
in (kleine en lichte) wapens; interventie van buurstaten, regionale machten en organisaties; belangrijke 
bewegingen van mensen en kapitaal. 
 
 
1.3 Conflictoorzaken en ontwikkeling 
 
(23) Samenlevingen die hoog scoren inzake menselijke ontwikkeling, blijken beter in staat 
spanningen op te vangen met minder risico tot sociale of institutionele desintegratie. Veralgemeende 
armoede, extreme sociaal-economische wanverhoudingen met inbegrip van uitsluiting van 
minderheden, systematisch gebrek aan ontwikkelingskansen en de afwezigheid van geloofwaardige 
instellingen voor regelen van geschillen verdiepen de breuklijnen in maatschappijen. In een dergelijke 
context kunnen de volgende elementen aan de basis liggen van de uitbarsting van gewelddadige 
conflicten. 
 

a) problemen met het beheer van overgangsprocessen en snelle veranderingen 
b) toenemende sociaal-economische ongelijkheid 
c) misbruik en uitbuiting van etnische en andere verschillen 
d) strijd om de toegang tot economische hulpmiddelen 
e) onverwerkt verleden en nawerking van geweld 

 
 
a) problemen met het beheer van overgangsprocessen en snelle veranderingen 

 
(24) Fundamentele veranderingsprocessen creëren vaak sociale en politieke ontwrichting. 
Uitsluiting uit het sociale, politieke en economische leven  kan de sociale samenhang en traditionele 
gezagsstructuren aantasten. De veranderingen kunnen zelfs een verlies aan culturele identiteit en de 
ontworteling of marginalisering van samenlevingen met zich meebrengen. Economische en politieke 
transitie kan spanningen voortbrengen, vooral wanneer het machtsevenwicht zich verplaatst ten 
voordele van bepaalde groepen en ten nadele van andere.  
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b) toenemende sociaal-economische ongelijkheid 

 
(25) Onevenwichtige economische groei en een ongelijke verdeling van opbrengsten kunnen ook 
spanningen doen toenemen. Ze kunnen vertrouwde en gevestigde patronen van productie en verdeling 
van inkomen en welvaart verstoren. De opbrengsten en voordelen komen soms enkel diegenen die het 
overheidsapparaat controleren ten goede. Dit kan de marginalisering van kwetsbare groepen en de 
verwaarlozing van minder dynamische regio’s tot gevolg hebben. Deze evolutie wordt bijzonder 
onrustwekkend indien ze gepaard gaat met een groeiend gevoel van onrechtvaardigheid en een gebrek 
aan instituties die daarop kunnen inspelen. 
 
 
c) misbruik en uitbuiting van etnische en andere verschillen 

 
(26) Etnische, godsdienstige en culturele verschillen zijn op zich zelden de oorzaak van conflicten. 
In een omgeving van toenemende spanning die wordt veroorzaakt door sociaal-politieke conflicten, 
bieden deze echter vruchtbare grond voor politieke uitbuiting. Onder meer de volgende elementen 
kunnen de polarisering van etnische en culturele verschillen aanscherpen: ingrijpende economische, 
sociale en politieke veranderingen teweeggebracht door onevenwichtige ontwikkeling; de erfenis van 
de koloniale grenzen; miskenning van het recht op zelfbeschikking van volken als gevolg van zowel 
oude als nieuwe vormen van kolonisatie; kwetsbaarheid of gebrek aan legitimiteit van de 
overheidsstructuren; gedwongen assimilatie van minderheden of inheemse volkeren; verzuchtingen 
om meer autonomie van territoriaal geconcentreerd levende etnische groepen. 
 
 
d) strijd om de toegang tot hulpmiddelen 

 
(27) De strijd om de toegang tot gemeenschappelijke (economische) middelen kan, bij afwezigheid 
van arbitrerende politieke mechanismen, ook bijdragen tot het opflakkeren van spanningen. Conflicten 
in verband met het beheer, de verdeling en de toewijzing van middelen kunnen voortkomen uit: een 
gebrek aan water en productief land op plaatselijk en regionaal niveau; veranderingen inzake 
landeigendom; ecologische verloedering; regionale crises. Conflicten over internationaal gedeelde 
middelen kunnen de stabiliteit van buurlanden, en soms van hele regio’s, ondermijnen. 

 
 

Kader 2: Milieuonveiligheid en conflicten 
 
Ecologische onveiligheid blijkt een belangrijke conflictfactor. Milieuverloedering die resulteert in 
armoede en grootschalige bevolkingsverplaatsingen kan, in combinatie met andere factoren, 
gewelddadige conflicten versnellen of accentueren, en dit zowel plaatselijk als internationaal. 
Belangrijke bedreigingen voor het leefmilieu in ontwikkelingslanden zijn: de verslechterende kwaliteit 
van het landbouwland; de bevolkingsgroei en de uitputting van hulpbronnen zoals brandhout, weiland 
en drinkbaar water. Deze door de mens voortgebrachte crises kunnen verscherpt worden door 
natuurlijke factoren  (bv. de wisselwerking tussen overstromingen, ontbossing en de drooglegging van 
moerasland). 
 
Ecologische onveiligheid manifesteert zich wanneer ecosystemen niet langer in staat zijn de 
bestaansmogelijkheden van de plaatselijke bevolking te verzekeren. Grootschalige mensenstromen 
kunnen daaruit voortvloeien. Dikwijls vindt migratie plaats naar regio’s met een nog grotere 
ecologische  kwetsbaarheidsgraad of naar regio’s die zeer gevoelig zijn voor natuurrampen. Het 
gevolg is een vicieuze cirkel van verplaatsingen, ecologische achteruitgang en nieuwe verplaatsingen. 
Minstens 25 miljoen mensen zouden in deze situatie verkeren; hun aantal zal waarschijnlijk verder 
groeien. In deze context kunnen de wedijver voor en de ongelijke verdeling van steeds schaarser 
wordende natuurlijke hulpbronnen mede aanleiding geven tot plaatselijke en regionale conflicten. 

 

7 



Strategienota vredesopbouw, juli 2002 
 

 
e) onverwerkt verleden en nawerking van geweld 

 
(28) Geweld, en de schade die erdoor wordt veroorzaakt, draagt rechtstreeks bij tot een 
verscherping van de polarisering van een samenleving. De onveiligheid, haat, represailles en wraak 
nemen erdoor toe, met als gevolg dat de traditie van groepsconflicten wordt voortgezet en verder 
wordt geaccentueerd. Dit geweld zal niet alleen economische vooruitgang belemmeren, maar ook de 
kwetsbaarheid doen toenemen van bepaalde groepen. In het ergste geval kan dit uitmonden in 
grootschalige humanitaire crises. De manipulatie van etnische, godsdienstige en culturele factoren kan, 
zelfs bij verbetering van de algemene economische toestand, geweld nog bestendigen.  De veelal 
makkelijke toegang tot kleine wapens na gewelddadige conflicten verlaagt de drempel tot nieuw 
geweld. 
 
(29) In een wat breder tijdsperspectief en een ruimere geografische ruimte kunnen bijvoorbeeld de 
geschiedenis van kolonisering, de aard van de dekolonisering en de geschiedenis van inbedding in de 
internationale economie een determinerende rol spelen.  
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Hoofdstuk 2. Pijlers van vredesopbouw: goed bestuur en de civiele samenleving 
 
 
(30) Vredesopbouw veronderstelt een flexibele aanpak inzake tijdshorizon, mogelijke partners en 
hulpinstrumenten. Zo impliceert vredesopbouw meestal kortetermijnacties die gepaard gaan met een 
middellangetermijnaanpak, en dit zowel  voor, tijdens als na een conflict. Vredesopbouw steunt op een 
klimaat van verdraagzaamheid en verzoening, en wil tegelijkertijd dit klimaat bevorderen. Een 
dergelijk klimaat hangt sterk samen met de graad van legitimiteit van de staat en met de 
geloofwaardigheid van de overheidsinstanties. De kans op politiek geweld neemt af naargelang de 
fundamentele mensenrechten van elk individu worden geëerbiedigd, en in de mate dat een rechtsstaat 
functioneert en dat de man en de vrouw in de straat worden betrokken bij het politiek proces. De 
kwaliteit van de instellingen en de gerichtheid van het beleid op duurzame armoedebestrijding van de 
overheid zijn dus van wezenlijk belang.  
 
(31) Maar in heel wat situaties vervult de overheid deze basisvoorwaarden niet en leidt dit tot 
ernstige spanningen die kunnen uitmonden in geweld. In door groepsconflicten verdeelde landen kan 
de civiele samenleving een cruciale rol vervullen bij het slaan van bruggen tussen gepolariseerde 
groepen en bij de promotie van dialoog en verzoening. Enerzijds kunnen onveiligheid en op de spits 
gedreven etnische, religieuze en culturele verschillen aanleiding geven tot een diep maatschappelijk 
wantrouwen. Anderzijds kunnen dezelfde sociaal-politieke conflicten de aanzet geven tot de opmars 
en inzet van nieuwe actoren en instituties ten bate van vrede zoals : mensenrechtennetwerken; 
verenigingen van vredesactivisten; vrouwenorganisaties; onafhankelijke mediaorganisaties; maar ook 
bepaalde maatschappelijke en religieuze prominenten, traditionele leiders en andere ‘stemmen voor 
vrede’ in vakbonden en beroepsverenigingen. 
 
(32) In zogenaamde ‘falende staten’ of politiek instabiele landen en in landen waarvan een deel van 
het grondgebied niet langer onder een centraal gezag valt, kan samenwerking op lokaal vlak met niet-
overheidsorganisaties het meest aangewezen zijn voor vredesopbouw en conflictbeheersing. Hoewel 
niet alle maatschappelijke krachten in een samenleving op vrede zijn gericht en gewelddadige crises 
bijzonder ontwrichtend zijn voor sociale weefsels, blijken toch steeds weer individuen en zelfs (kleine) 
sociale entiteiten bereid om een bijdrage te leveren tot vredesopbouw. Door het identificeren en 
ondersteunen van deze sleutelactoren kunnen donoren een bijdrage leveren tot vredesopbouw. En 
uiteraard kunnen donoren hun steun ontzeggen aan oorlogszuchtige krachten (zie verder hoofdstuk 3). 
 
(33) In wat volgt zal worden uitgelegd hoe donoren het partnerschap in conflictlanden of fragiele 
staten kunnen opbouwen met de overheid en met de civiele maatschappij of ook met lokale 
vredesinitiatieven, afhankelijk van hun potentieel tot vredesopbouw.  
 
(34) Donoren kunnen in dialoog met partneroverheden en door middel van een aanmoedigend en 
ondersteunend beleid, de noodzaak onderstrepen van goed bestuur, het principe van de rechtsstaat, de 
eerbiediging van de mensenrechten en de ontwikkeling van een sterke civiele samenleving, als 
basiselementen voor structurele stabiliteit. In de eerste plaats moet hulp georiënteerd worden op het 
versterken van de eigen capaciteit tot goed bestuur van de landen in kwestie. Gezien het delicate en 
complexe karakter van vraagstukken die te maken hebben met bestuur of beheer, is een engagement 
op lange termijn van de donoren ten gunste van capaciteitsopbouw van overheid en civiele 
samenleving in de partnerlanden een noodzaak.  
 
(35) Bij de keuze van partners moet voorzichtigheid aan de dag worden gelegd. Niet alle 
geledingen van de civiele maatschappij zijn immers gericht op het verwezenlijken van een zo breed 
mogelijke consensus. Niettemin is het voor vredesopbouw en duurzame ontwikkeling van het grootste 
belang dat een samenleving vorm kan geven aan gemeenschappelijke waarden en doelstellingen, en 
deze kan onderbouwen, en dat individuen in staat en bereid zijn om deel te nemen aan en om zich 
volwaardig te integreren in de samenleving. Donoren kunnen bijdragen tot de invulling van dit kader, 
door: 
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- steun te verlenen aan structuren van overheden en van andere instanties, inclusief het 
bedrijfsleven, die de mogelijkheden hebben om sociale netwerken en associaties tot stand te 
brengen of in stand te houden, die maatschappelijke participatie en integratie behartigen of die 
gemeenschappelijke waarden ondersteunen of aanmoedigen 

- de toegang tot informatie aan te moedigen, door middel van onderwijs, van informatiebureaus 
voor de burger, plaatselijke media enz. 

- steunverlening aan lokale NGO’s en aan organisaties op gemeenschapsniveau, met inbegrip 
van vrouwenorganisaties, opdat deze effectiever en professioneler kunnen inspelen op de 
noden en vragen van hun achterban 

 
 
2.1 Werken met de overheid – verbeteren van de kwaliteit van het bestuur en van de menselijke 

veiligheid 
 
(36) Donoren streven over het algemeen naar zoveel mogelijk samenwerking en steun ten aanzien 
van partnerregeringen. Toch is ten aanzien van sommige partners meer overtuigingskracht en dialoog 
vereist in het licht van het nemen van constructieve maatregelen gericht op beter bestuur. Criteria van 
algemene politiek die de bevordering van democratie, de rechtsstaat, de eerbiediging van de 
mensenrechten en goed bestuur beogen, dienen te worden geïntegreerd in een breder gamma van 
programma’s van ontwikkelingssamenwerking op dit vlak (zie onder meer hoofdstuk 3.4). 
 
(37) De meest fundamentele democratische basisbeginselen vereisen een brede instemming door 
overheid en civiele samenleving. Democratisering zoals hier bedoeld, is een complex, geleidelijk en 
participatief proces waarbij burgers, civiele maatschappij en overheid een geheel van normen, waarden 
en instituties instellen met het oog op een voorspelbare, representatieve en billijke organisatie van de 
samenleving. 
 
(38) De inspanningen van ontwikkelingssamenwerking ter bevordering van beter bestuur en 
beleidsparticipatie moeten passen binnen een langetermijnaanpak. Ze hebben baat bij een 
gecoördineerde, coherente en consistente strategie van bilaterale donoren en multilaterale 
agentschappen. De politiek-institutionele omstandigheden in het partnerland dienen het 
ontwikkelingsbeleid van de donor te sturen. Bijvoorbeeld, de ruimte voor constructieve dialoog met 
autoritaire en semi-autoritaire overheden kan dermate beperkt zijn, dat donoren zich genoodzaakt 
voelen hun hulp te beperken tot hervormingsgezinde, niet-gouvernementele organisaties. Wat landen 
in democratische transitie betreft, kan donorsteun eventueel het best gericht worden op de versterking 
van de actoren van de civiele maatschappij en van democratische politieke processen. Donoren moeten 
zich ook hoeden voor maatregelen die kunnen leiden tot politieke en economische instabiliteit.  
 
(39) Donoren kunnen door dialoog en samenwerking met partneroverheden de volgende 
doelstellingen ondersteunen, binnen een coherente vredesopbouwstrategie gericht op structurele 
stabiliteit: 

 
a) eerbiediging en bewustwording van de mensenrechten 
b) participatieve processen 
c) versterken van overheidsinstellingen 
d) versterken van systemen van justitie en veiligheid 
e) hervorming van de veiligheidssector 
f) ontwapening, demobilisatie en reïntegratie van ex-strijders 
g) reductie van middelen voor gewapende conflicten: landmijnen en kleine en lichte wapens 
 

(40) In deel II worden de betreffende geleerde lessen, ervaringen en strategieën van de Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking toegelicht. 
 
a) eerbiediging en bewustwording van de mensenrechten 
 

10 



Strategienota vredesopbouw, juli 2002 
 
(41) Wat de eerbiediging van mensenrechten betreft, dient de donorgemeenschap in de eerste 
plaats de internationale principes te ondersteunen die zijn vervat in het Handvest van de Verenigde 
Naties en uitgewerkt in de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens (1948) en de 
Verklaring van Wenen (1993). Ze dient ook de bepalingen van de internationale en regionale 
conventies die ze heeft onderschreven te eerbiedigen, zoals: 

- de Conventie voor de voorkoming en bestraffing van de misdaad van genocide (1948) 
- de VN-Conventie voor de eliminatie van alle vormen van discriminatie van vrouwen (1979) 

met inbegrip van de resoluties van de VN-Wereldvrouwenconferenties; richtinggevend is 
verder Resolutie 1325 (2000) van de VN-Veiligheidsraad over de genderdimensie van 
conflictpreventie en -resolutie, vredeshandhaving en vredesopbouw 

- de Conventie voor de Rechten van het Kind (1989) inclusief het protocol in verband met 
kindsoldaten 

- de Rode-Kruisconventies (1949) met betrekking tot het humanitair recht (met inbegrip van de 
additionele Protocollen (1977) voor de bescherming van personen die niet actief hebben 
deelgenomen aan conflicten en van de slachtoffers van conflicten) 

- de Conventie voor het statuut van vluchtelingen (1951) 
- de Conventie van de Internationale Arbeidsorganisatie over de rechten van inheemse en tribale 

volken in onafhankelijke staten. 
 
(42) Internationaal erkende mensenrechten en fundamentele vrijheden kunnen door middel van 
ontwikkelingssamenwerking, humanitaire hulp en politieke dialoog worden aangemoedigd en 
ondersteund. Actieve belangengroepen kunnen belangrijke dragers zijn van donorinitiatieven ten 
gunste van de mensenrechten, bijvoorbeeld door informatie te verspreiden en een achterban op te 
bouwen  voor de promotie van de mensenrechten ten aanzien van overheid  en publieke opinie. Verder 
kan doelgerichte steun aangewezen zijn voor associaties die zwakkere (inclusief sociaal-economische 
en etnisch-culturele) groepen en slachtoffers van onrechtvaardigheid en machtsmisbruik verdedigen of 
vertegenwoordigen (zoals vrouwengroepen, boerencoöperatieven, vakverenigingen en 
vakbondsorganisaties, verenigingen die opkomen voor de rechten van inheemse en tribale volken en 
van gemarginaliseerde minderheidsgroepen). 
 
(43) Donorhulp kan zich het best toespitsen op het bevorderen van een rechtsstaat én op het 
versterken van de aanspraken van burgers op hun rechten. Daarbij is zowel het functioneren van de 
instellingen (overheidsdepartementen, rechtbanken, penitentiaire diensten, politiediensten...) en een 
wettelijk kader dat de mensenrechten bevordert noodzakelijk, als een bevolking die geïnformeerd is 
over haar rechten en plichten en die een beroep kan doen op belangengroepen of op een vrije pers.  

 
 
b) participatieve processen 
 
(44) De aanmoediging van publieke deelname aan het overheidsbeleid is een essentieel element 
van vredesopbouw. Participatie komt de civiele maatschappij en de economische ontwikkeling ten 
goede. Ze geeft individuen, gemeenschappen en organisaties de mogelijkheid tot overleg met 
overheidsbesturen en openbare instellingen. Participatie maakt het voor de civiele maatschappij 
mogelijk om het overheidsbeleid te beïnvloeden en er controle op uit te oefenen. Participatie hangt ook 
samen met een vreedzame regeling van belangenconflicten. Het creëren van een kader en de 
institutionele capaciteit voor constructieve interactie tussen civiele maatschappij en overheid is 
onontbeerlijk voor duurzame vredesopbouw.  
 
(45) Decentralisatie kan daarbij een belangrijke rol spelen, hoewel het overhevelen van macht en 
bevoegdheden naar een lager beleidsniveau niet noodzakelijk betere vormen van bestuur met zich 
meebrengt. Wat decentralisatieprogramma’s betreft, kunnen donoren technische assistentie en 
expertise inzake decentralisatie en budgetoverdracht tussen centrale en gedecentraliseerde overheden 
steunen, of ook de technische en organisatorische capaciteit van onder meer plaatselijke besturen en 
regionale parlementen en lokale raden versterken. Decentralisatie mag evenwel niet leiden tot een 
capaciteitsverzwakking van de centrale overheid; centrale overheden dienen over de technische en 
menselijke middelen te beschikken om decentralisatie volwaardig te kunnen begeleiden. 

11 



Strategienota vredesopbouw, juli 2002 
 
 
(46) Donoren kunnen inspanningen steunen ten gunste van een betere vertegenwoordiging van 
gemarginaliseerde groepen in het openbaar ambt. Donoren kunnen in de context van projecten die 
gericht zijn op de levering van fundamentele sociale diensten zoals onderwijs, gezondheidszorg en 
infrastructuur, erop toezien dat deze diensten beschikbaar en op gelijkwaardige wijze toegankelijk zijn 
voor alle segmenten van de samenleving, en voor gemarginaliseerde groepen in het bijzonder. 
 
(47) Democratisering stelt de bevolking in staat haar noden en belangen kenbaar te maken aan de 
overheid en de rechten en belangen van gemarginaliseerde groepen, en van de meest kwetsbare, te 
beschermen. Een democratie stelt verder mechanismen ter beschikking voor de vreedzame oplossing 
van conflicten, met inbegrip van de verdeling van politieke en economische macht, en voor de 
overdracht van politieke verantwoordelijkheden. Donoren kunnen bijdragen tot vredesopbouw en 
stabilisering door steunverlening aan en versteviging van democratische instellingen, met inbegrip van 
politieke partijen en representatieve instituties. 
 
(48) De volgende acties bevorderen én democratisering én vredesopbouw: 

- steun aan grondwettelijke hervormingen, onder meer door adviesverlening aan regeringen 
inzake grondwettelijke en wettelijke kwesties 

- versterking van representatieve politieke instellingen of van het regelgevend kader voor de 
leefbaarheid van representatieve politieke partijen,  

- steun aan wetgevende stelsels en electorale processen, met inbegrip van 
informatieverstrekking aan de kiezers over hun rechten, verkiezingswaarneming, de analyse 
en de hervorming van verkiezingswetgeving 

- steun aan de organisatie en opvolging van verkiezingen en referenda, met inbegrip van 
capaciteitsondersteuning, zodat een land zijn eigen expertise kan opbouwen voor de 
organisatie en opvolging van verkiezingsprocessen 

- steun aan de organisatie en opvolging van andere democratische instellingen, zoals 
rechtbanken, wetgevende organen en de uitvoerende macht 

- steun aan decentralisatieprogramma’s en aan capaciteitsversterking van plaatselijke besturen 
- steun aan grotere maatschappelijke en politieke participatie van vrouwen 

 
 
c) versterken van overheidsinstellingen 
 
(49) De overheid voert haar beleid uit door middel van openbare instellingen. Die staan in voor het 
beheer van publieke goederen en sociale diensten. Partijdigheid en corruptie in openbare instellingen 
ondermijnen rechtstreeks de geloofwaardigheid van de staat. Gemarginaliseerde groepen kunnen 
erdoor worden aangezet toevlucht te nemen tot geweld, als ultiem middel voor de bewerkstelliging 
van verandering. 
 
(50) Een staat die op het eerste gezicht over aanzienlijke middelen beschikt, kan in werkelijkheid 
slecht zijn uitgerust voor het vervullen van zijn basistaken. Overheids-instellingen kunnen zich niet-
representatief of ontoerekenbaar opstellen. Ze kunnen worden gepercipieerd als instrumenten in 
handen van een kleine elite, omdat ze bijvoorbeeld een onrechtvaardig (niet-herverdelend) fiscaal 
beleid voeren. Daarom kan ondersteuning van de institutionele capaciteit die ervoor zorgt dat 
kerntaken doeltreffend en niet-discriminerend kunnen worden ingevuld, een belangrijke bijdrage tot 
vredesopbouw zijn. 
 
(51) Donoren kunnen in dat verband onder meer de volgende activiteiten ontplooien: 

- steunverlening aan de uitvoerende macht, met inbegrip van het lokale niveau en van 
gedecentraliseerde besturen, in het licht van een efficiëntere openbare dienstverlening en van 
een grotere transparantie, een rationeel overheidsbeheer en de uitroeiing van corruptie. 
Donorsteun moet gericht zijn op de instellingen die hervormingen werkelijk ter harte nemen 
en die bekommerd zijn om een deugdelijk (politiek en fiscaal) overheidsbeheer en om een 
gelijke toegang tot basisdiensten zoals onderwijs en gezondheidszorg; 
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- ondersteuning van de hervorming van het openbaar ambt (met inbegrip van decentralisatie) in 
het licht van grotere onpartijdigheid en een betere toegankelijkheid en legitimiteit van de 
instellingen, en van de uitroeiing van discriminatie en favoritisme 

- steun aan een grotere controle door burgerlijke instanties over politieke en economische 
aangelegenheden, en over de strijdkrachten (met inbegrip van militaire budgetten en 
uitgaven). 

 
 
d) versterken van systemen van justitie en veiligheid 
 
(52) In het licht van hun doeltreffendheid, moeten rechtssystemen en veiligheidssystemen de 
rechten van het individu erkennen en beschermen, en algemeen toegankelijk zijn. Zij dienen 
onpartijdig en politiek onafhankelijk op te treden. Ondoeltreffende systemen kunnen burgers ertoe 
aanzetten het recht in eigen handen te nemen. Internationale bijstand op het vlak van justitie en 
veiligheid kan een positieve bijdrage leveren als onderdeel van een conflictpreventie- en 
ontwikkelingsstrategie. 
 
(53) De betreffende internationale steun zal meer kans op slagen hebben indien de begunstigde 
overheid de noodzaak en de waarde erkent van doeltreffende rechtssystemen in het licht van goed 
bestuur, maatschappelijke stabiliteit en harmonie en deugdelijk economisch beheer. Dialoog met 
partnerregeringen kan noodzakelijk zijn om hen te overtuigen van de voordelen van internationaal 
aanvaarde justitiële normen. Justitie en veiligheid zijn basisverantwoordelijkheden van een staat en 
maken de kern uit van de soevereiniteit van een land. De in deze paragraaf bedoelde inspanningen 
mogen niet het overheidsmonopolie over recht en orde aantasten, maar dienen net het omgekeerde te 
bewerkstelligen: een ondersteuning van dat monopolie, binnen de bij wet vastgestelde krijtlijnen. 

 
(54) Een voorspelbaar en betrouwbaar rechtssysteem is een noodzakelijk onderdeel van 
democratisering, goed bestuur en eerbiediging van de mensenrechten. Het ontbreken van een 
onpartijdige justitie kan frustraties aanwakkeren die elk proces van vredesopbouw en conflictpreventie 
onmogelijk maken. Een justitie die als onvoorspelbaar, ontoegankelijk of arbitrair wordt 
gepercipieerd, kan verzet vanuit de samenleving losweken en aanleiding geven tot gewelddadige 
confrontatie met en onderdrukking door de staat. De handhaving van wet en orde dient gepaard te 
gaan met het engagement van de overheid om tegemoet te komen aan de basisbehoeften van de burger 
en om diens fundamentele rechten en vrijheden te vrijwaren. 
 
(55) Donoren kunnen het initiatief nemen tot steunverlening aan de ontwikkeling en 
instandhouding van mechanismen die de eerbiediging van fundamentele rechten en vrijheden 
verzekeren, de niet-discriminerende toegang tot legale en justitiële diensten verbeteren en de 
vreedzame beslechting van geschillen faciliteren. Donoren kunnen spanningen helpen ontzenuwen 
door maatregelen te steunen die garanderen dat alle individuen en groepen uit een samenleving gelijke 
toegang hebben tot systemen van juridische arbitrage, tot informele besluitvormingsprocessen en tot 
mogelijkheden voor compromisvorming. 
 
(56) Talrijke traditionele samenlevingen houden vaak complexe, doeltreffende maatschappelijke 
gedragscodes in stand die evenwel niet steeds tegemoet kunnen komen aan de eisen van een open 
samenleving. De mogelijke pluspunten en de doeltreffendheid van traditionele systemen mogen 
evenwel niet worden genegeerd. Donoren stellen zich dan ook het best open voor lokale  initiatieven 
die een versterking van traditionele structuren beogen, zoals dorpsrechtbanken en traditioneel 
leiderschap. 
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(57) Donoren  kunnen hun bijstand richten op: 

- officiële instellingen – rechtbanken, ombudsdiensten, commissies voor legale hervorming, 
civiele politie, gevangenisdiensten 

- traditionele gemeenschapsstructuren en –groepen, belast met de toepassing en naleving van 
wetten en de beslechting van geschillen 

- andere instanties actief in domeinen met een maatschappelijk conflictrisicogehalte, zoals het 
beheer van economische hulpmiddelen 

- de verbetering van de toegankelijkheid van justitiële systemen voor individuen en groepen, in 
het bijzonder voor gemarginaliseerden 

 
(58) Gezien de complexe en delicate kenmerken van talrijke ontwikkelingsaspecten in de justitiële 
sector, dienen donorinterventies met de nodige flexibiliteit gepaard te gaan. Donoragentschappen 
kunnen via hun samenwerkingskanalen innovatieve projecten steunen, zoals: 

- projecten die synergieën tussen formele en informele rechtssystemen bevorderen, en een 
grotere maatschappelijke aanvaarding en erkenning van de rechtsstaat willen bewerkstelligen 

- steun aan het toezicht op mensenrechtenschendingen 
- steun aan de professionele opleiding van juristen en beleidsverantwoordelijken.  

 
(59) In kader 5 wordt, bij wijze van illustratie, ingehaakt op de steun die de Belgische 
samenwerking verleent aan de heropbouw en hervorming, mede in het licht van maatschappelijke 
verzoening, van de justitiesector in Rwanda. 
 
 
e) hervorming van de veiligheidssector 
 
(60) Sociaal-politieke conflicten kunnen vaak een toename van de macht en de onafhankelijkheid 
van leger en politie ten opzichte van burgerlijke autoriteiten en bevolking tot gevolg hebben. Een 
hervorming van de veiligheidssector die ertoe leidt dat leger- en politie-eenheden meer rekenschap 
geven van hun daden en zich professioneler opstellen, en dat het toezicht van burgerlijke overheden is 
versterkt, kan een cruciale stap zijn in een proces van vredesopbouw. Dergelijke inspanningen in 
combinatie met activiteiten die gericht zijn op een versterking van justitie en civiele samenleving 
zullen het geïnformeerd debat en een bredere maatschappelijke betrokkenheid en participatie ten 
goede komen. 
 
(61) De ontwikkelingssamenwerking kan onder meer steun verlenen aan: 

- opleiding voor burgerlijke autoriteiten met betrekking tot veiligheidskwesties, toezicht op en 
bestraffing van het gedrag, de prestaties en de efficiëntie van penitentiaire diensten, politie en 
leger; 

- oprichting van onafhankelijke ombudsdiensten, burgerlijke toezichtsraden en andere vormen 
van civiele opvolgingsmechanismen ten aanzien van de veiligheidskrachten; 

- opleiding van leger en politie over hun positie en functie in een democratische samenleving en 
in het licht van de algemene naleving van gedrags- en deontologische  regels; 

- hervorming van militaire opleidingssystemen, met inbegrip van mensenrechteneducatie en 
gendertraining. 

 
(62) Een geslaagde hervorming van de veiligheidssector wordt in belangrijke mate bepaald door 
het bestaan van een justitieel stelsel dat in staat is misbruiken en wangedrag te onderzoeken en te 
bestraffen. Met andere woorden: justitiële en veiligheidssystemen zijn met elkaar verstrengeld. 

14 



Strategienota vredesopbouw, juli 2002 
 
 
Kader 3: Veiligheid en ontwikkeling 
 
Het veiligheidsconcept is geëvolueerd tot een concept dat verder reikt dan het strikt militaire 
(bescherming van territorium en soevereiniteit), en dat betrekking heeft op de verantwoordelijkheid, in 
het bijzonder van de staat, voor het verzekeren van het welzijn van de bevolking. 
 
De mate van interferentie van de klassieke veiligheidssector met politieke, justitiële en strafrechtelijke 
systemen en hun houding ten aanzien van de rechtsstaat, beïnvloeden het integrale veiligheidssysteem 
van een land. Het is op dit governance-aspect dat de aandacht van de internationale gemeenschap in 
het bijzonder is gericht, net als op de burgerlijke toezichthoudende en controlerende capaciteit binnen 
de overheid en de civiele maatschappij ten aanzien van deze ‘veiligheidsactoren’. 
 
Veiligheid is een essentiële component van goed bestuur en van initiatieven gericht op vrede en 
duurzame ontwikkeling. Steeds meer wordt de significante impact ingezien van de evolutie inzake 
veiligheid op de ontwikkelingsperspectieven van een land en op de mate van doeltreffendheid van 
internationale bijstand in andere domeinen. 
 
De legitieme noden van een land om te beschikken over een performant veiligheids-systeem dat 
beschikt over professionele strijdkrachten worden erkend. Daarom kan een strategie die eruit bestaat 
de aandacht uitsluitend te richten op de rationalisering van de veiligheidssector en op de vermindering 
van militaire en/of veiligheids-uitgaven in tegenspraak zijn met de noodzaak om voldoende veiligheid 
te garanderen  als ontwikkelingspijler. Een ondersteuning van de capaciteit van een staat zodat deze 
zijn legitieme plichten kan vervullen, kan bijdragen tot een herstel en het behoud van veiligheid. De 
stabiliteit in een samenleving kan baat hebben bij een heroriëntering van publieke uitgaven van de 
militaire sector naar de politie, zodat een voldoende veiligheidsniveau productieve economische 
activiteiten kan mogelijk maken. 
 
Tot besluit: een benadering van de veiligheidssector vanuit het oogpunt van goed beheer van publieke 
aangelegenheden erkent de legitieme veiligheidsnoden van een land waaraan effectief en doeltreffend 
moet worden tegemoetgekomen. Een civiele overheid moet kunnen toezien op de veiligheidskrachten 
en hun uitgavenpatroon. 
 
 
f) ontwapening, demobilisatie en reïntegratie van ex-strijders 
 
(63) De demobilisatie en de duurzame reïntegratie van ex-strijders in de samenleving en de 
verwijdering van wapens uit de omloop, zijn essentieel voor het welslagen van een vredesproces op 
lange termijn en voor de totstandkoming van een goed functionerend veiligheidssysteem.  
 
(64) De demobilisatie van militaire eenheden is het vertrekpunt van een proces dat geslaagd mag 
worden genoemd wanneer de gewezen strijders effectief in het burgerlijk leven zijn gereïntegreerd. 
Vertrouwen is een cruciale factor in het gehele reïntegratieproces. Reïntegratie wordt bevorderd 
wanneer ex-strijders kunnen worden overtuigd om hun wapens achter te laten en bij te dragen tot het 
beknotten van de illegale stroom kleine wapens. Effectieve demobilisatie en reïntegratie zijn echter in 
essentie te herleiden tot de noodzaak van nieuwe overlevingsmogelijkheden voor ex-strijders, met 
inbegrip van de vrouwen. Uiteindelijk impliceert dit de creatie van nieuwe jobs. Vermits kindsoldaten 
en andere ex-strijders geen andere professionele kwalificaties hebben, stelt deze uitdaging zich des te 
scherper. In veel gevallen hebben oud-strijders nooit deel uitgemaakt van een normale, vreedzame 
samenleving.  
 
(65) De uitdaging die zich stelt is dan ook feitelijke sociale en economische integratie, eerder dan 
reïntegratie. Een te technische aanpak van demobilisatie en reïntegratie minimaliseert ten onrechte de 
economische, sociale, politieke en psychologische obstakels voor duurzame reïntegratie. 
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(66) Een geslaagde reïntegratie hangt niet enkel af van persoonlijke veiligheid maar in belangrijke 
mate ook van duurzame materiële veiligheid voor alle betrokkenen, zowel ex-strijders als de 
ontvangende/integrerende gemeenschap. De realisering van de economische dimensie van 
demobilisatie en integratie vergt meer tijd dan de invulling van de politieke dimensie. Een gebrek aan 
tewerkstellings- en inkomensgenererende mogelijkheden voor de oud-strijders verhoogt het risico van 
overschakeling naar activiteiten zoals misdaad, wapen- en andere smokkel en privé- milities. In 
bepaalde situaties, en op basis van voldoende flexibiliteit en creativiteit, kunnen specifieke 
benaderingen een oplossing bieden (bv. overgangsprojecten in openbare werken, micro-
ondernemingen). Beroepsopleiding is vaak niet relevant voor of toegespitst op de lokale markt en kan 
het aantal jaren verloren onderwijs nooit compenseren. Oud-strijders moeten zich dikwijls inwerken in 
diverse domeinen, voordat ze een arbeidsplaats kunnen bemachtigen. Inkomensgenererende 
programma’s vereisen vaak een aanzienlijke beheersmatige, financiële en technische ondersteuning. 
De politieke bereidheid van de donoren en de staat om langetermijnsteun te verlenen en de privé-
sector te betrekken, is bijgevolg cruciaal. 
 
(67) Reïntegratie-inspanningen geven goede resultaten wanneer ze deel uitmaken van een breder 
lokaal ontwikkelingsprogramma dat strijders, hun familie en ontheemde personen in de samenleving 
integreert. Het succes hangt af van de aanwezigheid van gemeenschappelijke baten voor de 
betrokkenen en van brede en volgehouden steun aan het verzoeningsproces. Als deze voorwaarden 
niet zijn vervuld, kunnen oud-strijders het voorwerp zijn van discriminatie of van andere problemen. 
De internationale steun kan de actieve rol van de staat in dit domein onderbouwen, maar kan deze rol 
niet overnemen. Met het oog op duurzame resultaten is het van cruciaal belang dat het nationale of het 
lokale beleidsniveau verantwoordelijk is voor beleid en programmering. Indien geen ondersteunende 
diensten voorhanden zijn, kan een ‘vacuümsituatie’ ontstaan die kan leiden tot frustraties bij de 
gedemobiliseerden, waarbij eventuele destabiliserende gevolgen voor het gehele vredesproces niet 
mogen worden uitgesloten. 
 
 
g) reductie van de middelen voor gewapende conflicten: landmijnen en kleine en lichte wapens 
 
(68) De complexe problematiek van ontmijningsoperaties is een belangrijke uitdaging voor 
ontwikkelingssamenwerking: landmijnen en antipersoonsmijnen maken het bewerken van grote delen 
land onmogelijk, voeden vrees en wantrouwen bij de bevolking en kunnen worden gebruikt als stil 
dwangmiddel. De politieke en juridische fundamenten nodig om een einde te maken aan deze gesel 
zijn versterkt door de promotie, de inwerkingtreding en de ratificatie door een 140-tal staten van de 
Conventie van Ottawa van 1997 over het verbod op antipersoonsmijnen. België heeft bij de 
totstandkoming van de Conventie een voortrekkersrol gespeeld, en blijft één van de actiefste 
internationale actoren, zowel diplomatiek als op het vlak van ontwikkelingssamenwerking (zie 
hoofdstuk 5.3 en bijlage 2).  
 
(69) Dit neemt niet weg dat landmijnen nog veel worden gebruikt in conflictgebieden (bv. Angola, 
Afghanistan, Democratische Republiek Congo) en dat er ondanks opmerkelijke vooruitgang in de 
meeste regio’s nog veel werk te verrichten valt. De onwettige smokkel van landmijnen houdt aan en 
minstens 70 miljoen mijnen blijven verspreid over één op de drie landen in de wereld. 
 
(70) Enkele van de meest gruwelijke gewelddaden werden en worden gepleegd met kleine, 
rudimentaire wapens. Er bestaat een brede consensus over de noodzaak om al het mogelijke te doen 
om de proliferatie en de illegale verspreiding van kleine en lichte wapens te beperken. De 
internationale inspanningen die werden geleverd om een antwoord te vinden op dit probleem, werden 
gestuwd door de gerealiseerde vooruitgang inzake het verbod op antipersoonsmijnen. 
 
(71) Donoren hebben zich geëngageerd in een breed gamma van ondersteunende activiteiten, die 
tot doel hebben: een vermindering van de vraag naar kleine en lichte wapens; inspelen op de 
aanbodzijde van deze wapens; partnerlanden bijstaan in hun strijd tegen de commerciële circuits die 
aan de oorsprong liggen van de illegale handel in kleine en lichte wapens. 
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(72) Donoren kunnen bij wijze van illustratie, en vaak in samenwerking met regionale en 
internationale veiligheidsorganisaties, de volgende activiteiten ontplooien: 

- publieksgerichte voorlichtingsactiviteiten op nationaal, regionaal en internationaal niveau 
ondersteunen, met het oog op het verspreiden van informatie over kleine en lichte wapens 

- bijdragen tot de ontwikkeling van nationale en regionale consultatiemechanismen, met 
inbegrip van gedragscodes, in verband met productie, transit, transfers, de reductie van en 
controle op kleine en lichte wapens 

- ondersteuning van een intensievere samenwerking en coördinatie, van vorming en van 
informatie-uitwisseling tussen de vertegenwoordigers van justitie, de strijdkrachten en de 
douane 

- steunverlening aan programma’s voor inzameling en vernietiging van wapens en aan 
ontwapenings-, demobilisatie- en reïntegratieprocessen van oud-strijders die daarmee verband 
houden (micro-ontwapening) 

- steun aan vormingsprogramma’s over lichte wapens, verzoening en vredesopbouw in het licht 
van een niet-gewelddadige oplossing van geschillen. 

 
(73) Zie ook hoofdstuk 5.3 voor een verwijzing naar de strategie van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking in uitvoering van het VN-actieprogramma van juli 2001 voor de 
bestrijding van de illegale handel in kleine en lichte wapens. Het actieprogramma maakt duidelijk dat 
programma’s gericht op de beperking van de vraag naar kleine en lichte wapens grotere kans op slagen 
hebben indien ingebed in een bredere strategie van duurzame ontwikkeling. 
 
(74) Internationale steun aan ontwapeningsprocessen leidt niet altijd tot het verwachte succes, 
mede door het ontbreken van een veilig klimaat na de beëindiging van gewapende conflicten. 
Rekening houdend met aanhoudende spanningen tussen groepen, kan ontwapening enkel een 
langetermijnopdracht zijn die niet los kan worden gezien van bredere vertrouwenwekkende 
maatregelen. Technisch ingevulde ontwikkelingssamenwerking kan worden aangevuld met 
inspanningen die een verbetering van de politieke dialoog tussen verdeelde groepen beogen.  
 
 
2.2 Werken met niet-overheidsactoren – versterken van het maatschappelijk middenveld 
 
(75) Niet-overheidsactoren kunnen een belangrijke rol spelen op het vlak van vredesopbouw. 
Donoren kunnen daartoe bijdragen door ondersteuning van de volgende processen: 
 

a) versterking van de civiele samenleving voor vredesopbouw en verzoening 
(i) steun aan bepaalde traditionele instellingen 
(ii) aanmoediging van dialoog en samenwerking in verdeelde 

gemeenschappen 
(iii) ondersteuning van de vrijheid van en toegankelijkheid tot informatie 

voor alle leden van de samenleving 
b) justitie en verzoening na conflicten 
 

(76)  Uit deel II en bijlage 3 blijkt het belang dat de Belgische ontwikkelingssamenwerking hecht 
aan actoren van de civiele maatschappij als katalysatoren en facilitatoren van processen van 
vredesopbouw en verzoening.  
 
 
a) versterking van de civiele samenleving voor vredesopbouw en verzoening 
 
(77) De instellingen of geledingen van de civiele samenleving spelen een belangrijke rol bij het 
vertegenwoordigen of behartigen van uiteenlopende belangen in de samenleving. Wanneer deze 
instellingen echter op weerstand stuiten of op ontoereikende wijze beantwoord worden, kan dit 
aanleiding geven tot toenemende spanningen, onderdrukking en geweld. Steun aan de civiele 
samenleving moet daarom gericht blijven op het helpen verzoenen over langere termijn van 
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uiteenlopende groepsbelangen. ‘Burgerdiplomatie’ en vormen van vredeseducatie, op verschillende 
niveaus, kunnen daartoe een wezenlijk ondersteunend element zijn. 
 
(78) In gebieden die worden geteisterd door latent of manifest geweld kunnen leden van de civiele 
samenleving die het mikpunt zijn van geweld of intimidatie, weinig geneigd zijn tot het vervullen van 
een actieve vredesopbouwende rol. Informatie- en communicatienetwerken kunnen in dergelijke 
omstandigheden bijzonder kwetsbaar zijn. Spanningen binnen groepen kunnen verscherpen; 
bijzondere inspanningen kunnen vereist zijn voor het helpen beschermen van de mensenrechten van 
leden van minderheidsgroepen. Tegelijkertijd dient te worden aangestipt dat diezelfde omstandigheden 
ook de opkomst van nieuwe actoren en instellingen kunnen stuwen, zoals mensenrechtennetwerken, 
vrouwenorganisaties, vakverenigingen en vakbondsorganisaties en verenigingen van vredesactivisten. 
In bepaalde situaties kunnen traditionele vormen van autoriteit en van conflictbeheersing en –
oplossing een nieuw leven krijgen. 
 
(79) Hulporganisaties dienen zich bewust te zijn van  het gevaar dat hun steun aan bepaalde sociale 
instellingen en gezagsdragers verkeerd wordt begrepen of geïnterpreteerd. Ook dat aspect van de hulp 
moeten ze analyseren. Sommige traditionele groepen kunnen elitegericht of onderdrukkend zijn. 
Bepaalde NGO’s of andere lokale groepen kunnen instrumenten zijn in handen van de strijdende 
partijen. Deze andere, complementaire actoren van vredesopbouw dienen het voorwerp te zijn van 
eenzelfde kritische analyse als de andere, ‘reguliere’ partnerinstanties; op hun meest constructieve 
aspecten dient te worden voortgebouwd. 
 
(80) Drie categorieën van donorsteun kunnen worden geïdentificeerd: 

(i) steun aan bepaalde traditionele instellingen 
(ii) aanmoediging van dialoog en samenwerking in verdeelde samenlevingen 
(iii) ondersteuning van de vrijheid van en de toegankelijkheid tot informatie voor alle leden 

van de samenleving. 
 
 
(i) steun aan bepaalde traditionele instellingen 

 
(81) Traditionele gezagspatronen en mechanismen zijn vaak een weerspiegeling van systemen en 
instituties die in de loop der jaren zijn ontwikkeld, met het oog op de beheersing van spanningen 
tussen groepen en de verdeling van natuurlijke hulpbronnen. Informele mechanismen voor de 
beslechting van geschillen en traditionele autoriteiten kunnen soms een wezenlijke invloed uitoefenen 
op nationale politieke leiders, al is deze invloed niet altijd zichtbaar. 

 
(82) Traditionele gezagsstructuren hebben vaak een aanzienlijke invloed op samenlevingen en zijn 
potentieel belangrijke mechanismen van vredesopbouw in staten met een zwakke autoriteit. 

 
(83) Donoractiviteiten die gericht zijn op de steun aan traditionele initiatieven van vredesopbouw, 
bouwen het best voort op die traditionele gezagsinstellingen zoals gemeenschapsoudsten, religieuze 
leiders en stamraden, die op significante en constructieve wijze tot het proces van vredesopbouw en 
verzoening kunnen bijdragen. 

 
(84) Steun aan de ontwikkeling van de politieke ruimte waarbinnen inheemse groepen hun eigen 
oplossingen voor problemen kunnen uitwerken, is niet vanzelfsprekend. Daarvoor zijn vereist: een 
langetermijnengagement ten aanzien van traditionele instellingen en processen van conflictbeheersing; 
een grondige kennis van en gevoeligheid voor culturele factoren die relevant zijn voor 
conflictpreventie en –oplossing; en een bereidheid om een vertrouwensrelatie op te bouwen met 
plaatselijke partners, op basis van een betekenisvolle en langetermijnbetrokkenheid in het land. 
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(ii) aanmoediging van dialoog en samenwerking in verdeelde gemeenschappen 
 
 
Relaties tussen gemeenschappen 

 
(85) In verdeelde samenlevingen kunnen inspanningen die zijn gericht op een verbetering van de 
relaties tussen gemeenschappen, met inbegrip van handel, informatie-uitwisseling en dialoog, een 
belangrijke rol spelen bij het ontzenuwen van onderlinge spanningen, het afbreken van taaie sociale 
barrières en het aanmoedigen van verdraagzaamheid en begrip. De totstandkoming van sociale 
vertrouwensnetwerken draagt niet alleen bij tot maatschappelijke heropbouw, maar ook tot de groei 
van sociaal kapitaal, dat van belang is voor het voorkomen van een heropflakkering van gewelddadige 
conflicten. 
 
(86) Specifieke vormen van donorhulp omvatten programma’s ter ondersteuning van 
vredeseducatie en interculturele verstandhouding, ter promotie van meertaligheid en culturele 
expressie door minderheden en inheemse volkeren en ter ondersteuning van de identificatie van 
erfgoed, waarden en doelstellingen die gemeenschappelijk zijn voor verschillende maatschappelijke 
groepen. Deze hulp moet in de eerste plaats sociale of institutionele netwerken en organisaties 
ondersteunen die een stabiliserend effect in de samenleving kunnen teweegbrengen. 
 
(87) Donoren kunnen zowel in conflictgevoelige als in door oorlog verscheurde samenlevingen 
activiteiten ondernemen met expliciet op verzoening gerichte doelstellingen, die bruggen willen 
bouwen tussen rivaliserende groepen (bv. programma’s met het oog op de sociale en economische 
reïntegratie van potentieel destabiliserende individuen en groepen, zoals ex-strijders; bv. programma’s 
ter ondersteuning van ‘stabiliserende kernen’ zoals centra voor conflictpreventie en vredesopbouw, 
civiele vredesmonitoren, vrouwenorganisaties en vakverenigingen). 
 
(88) Vrouwen kunnen een belangrijke bemiddelende rol vervullen, in het bijzonder op micro- en 
mesoniveau, in het kader van zowel preventieve dialoog als van vredesonderhandelingen, heropbouw- 
en rehabilitatieprogramma’s. Ze kunnen hun specifieke ervaringen en percepties inpassen in 
inspanningen voor vredesopbouw en verzoening. Vaak kunnen vrouwenorganisaties bijdragen tot de 
preventie en beëindiging van vijandelijkheden door informele onderhandelingen te voeren, vorm te 
geven aan lobbygroepen en door campagnes en betogingen te organiseren. 

 
(89) Donoren kunnen verder steun verlenen aan groepen en netwerken van plaatselijke en nationale 
activisten of aan religieuze organisaties die zich inzetten ten gunste van vrede, door ondersteuning van 
de oprichting van discussie- en overlegfora, zodat leden van vijandig gezinde gemeenschappen met 
elkaar in dialoog kunnen treden – in de hoop dat constructieve persoonlijke of professionele relaties 
een positieve weerslag zullen hebben op de gehele samenleving. 

 
 

Bemiddeling en onderhandeling 
 
(90) Door versterking van de capaciteiten die verband houden met arbitrage, bemiddeling, 
onderhandeling en verzoening (bijvoorbeeld door middel van opleiding van personen die een 
sleutelfunctie vervullen in hun organisatie of gemeenschap, door ondersteuning van kerkelijke, 
vakbonds- en andere organisaties die zich inzetten voor sociale dialoog en verzoening), kunnen 
ontwikkelingsagentschappen bijdragen tot de erkenning van strategieën van conflictpreventie, -
beheersing en -oplossing als geschikt en legitiem. 
 
(91) Ontwikkelingsprojecten die betrekking hebben op concrete zaken zoals het beheer van water 
of land, gezondheid of vervoer, kunnen ook interessante perspectieven bieden voor samenwerking 
tussen verdeelde groepen. Donoren kunnen door het samenbrengen van technische specialisten en 
sociale partners uit gemeenschappen die onderling in conflict zijn, voor dialoog over onderwerpen van 
gemeenschappelijk belang, een gemeenschappelijk identiteitsbesef helpen opbouwen. Dit kan de 
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betreffende partijen in staat stellen, over de conflictgevoeligheden heen, gemeenschappelijke 
oplossingen te vinden voor gemeenschappelijke sociaal-economische problemen. Naast hun 
onmiddellijke ontwikkelingsimpact hebben deze projecten een ruimere vertrouwenwekkende impact 
op de samenleving. Ze stellen uiteenlopende groepen beter in staat gemeenschappelijke doelstellingen 
te identificeren en faciliteren zodoende reële participatieve ontwikkelingsprocessen 

 
(92) Ontwikkelingsagentschappen kunnen ontwikkelingsinitiatieven helpen onderbouwen die 
expliciet tot doel hebben gedachtewisseling en dialoog te faciliteren tussen leden van vijandige 
gemeenschappen. Dit type projecten moedigt constructieve contacten aan tussen individuen en 
gemeenschapsorganisaties in gebieden geteisterd door conflicten, opdat taaie sociale barrières kunnen 
worden afgebroken, en een gunstige omgeving voor vredesopbouw kan worden gecreëerd. 
Mensenrechten-, vakbonds-, religieuze en vredesopbouworganisaties kunnen hierbij een rol spelen. 

 
(93) Donoren kunnen door de steun die ze verlenen aan de onderwijssector en aan mechanismen 
van alternatieve geschillenbeslechting een cruciale, maar delicate rol vervullen in het aanmoedigen 
van niet-gewelddadige oplossingen voor conflicten tussen groepen en in het doorbreken van de 
vicieuze cirkels van etnisch, cultureel en sectair gedefinieerde vijandigheden. Ze kunnen onder andere 
steun verlenen aan de ontwikkeling van genuanceerde curricula en tekstboeken, en zodoende bijdragen 
tot de instandhouding en verspreiding van gemeenschappelijke waarden zoals verdraagzaamheid en 
pluralisme. Ze kunnen specifieke steun verlenen aan initiatieven voor vredesopvoeding met het oog op 
een beter begrip van de oorsprong en de geschiedenis van maatschappelijke relaties, en ter 
aanmoediging van samenwerking en verzoening tussen groepen. 
 
 
(iii) ondersteuning van de vrijheid van en de toegankelijkheid tot informatie voor alle leden van de 

samenleving 
 
(94) Een vrije pers vervult een belangrijke rol ter ondersteuning van democratische waarden en 
praktijken en van de eerbiediging van de mensenrechten en de burgerrechten. Omgekeerd geldt in een 
gespannen sociaal-politieke omgeving, dat de verspreiding van bewust vervormde of vooringenomen 
informatie spanningen kan doen ontvlammen. De media hebben uitzonderlijke materiële middelen ter 
beschikking om bevolkingsgroepen in conflictgevoelige omgevingen te bereiken en te beïnvloeden. Ze 
kunnen een cruciale rol vervullen als katalysator van dialoog in verdeelde samenlevingen. 
Onbelemmerde toegang tot vrije, eerlijke en volledige informatie kan in tijden van crisis op 
betekenisvolle wijze bijdragen tot het verminderen van spanningen. 

 
(95) Berichtgeving die tegelijkertijd eerlijk (weergave van de diverse standpunten), accuraat 
(weergave van de context, niet enkel van de feiten) en volledig is (weergave van de processen en 
doelstellingen die aan de basis liggen van bepaalde standpunten), kan een cruciale bijdrage leveren tot 
het neutraliseren  van conflictpotentieel. De media kunnen, als maatschappelijke educatieve actor, en 
door middel van onbevooroordeelde berichtgeving, een groot aantal sociale problemen aansnijden die 
het publiek aanbelangen en zodoende bijdragen tot vermindering van spanningen en opbouw van 
vertrouwen. 
 
(96) Onafhankelijke media kunnen zich opstellen als spreekbuis van de minstbegoeden en een 
publieke waakhondfunctie vervullen ten opzichte van de leidende klasse. In een context van 
vredesopbouw (met inbegrip van vredeseducatie) kunnen deze media erover waken dat de 
verschillende partijen in een conflict de argumenten van de andere kunnen ontvangen, zodat 
communicatielijnen worden geopend die in andere omstandigheden nauwelijks een kans zouden 
krijgen. 
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(97) Donoren kunnen onder meer technische en financiële steun verlenen aan: 

- de totstandkoming of de herziening van wetgeving met betrekking tot de onafhankelijkheid en 
de vrijheid van de media 

- de opleiding van plaatselijke redactieverantwoordelijken in verband met 
conflictberichtgeving, ter ondersteuning van de ontwikkeling van kwalitatieve en accurate 
berichtgeving 

- de totstandkoming en instandhouding van autonome (of onafhankelijke), nationale en 
plaatselijke media-instituten (met inbegrip van radiostations in landelijk gebied of op 
gemeenschapsniveau) ter ondersteuning van een engagement voor het naleven van 
hoogstaande professionele en ethische normen 

- plaatselijke berichtgeving van gebeurtenissen door de internationale media indien dit zonder 
deze steun financieel niet houdbaar zou zijn; 

- projecten en programma’s die het voor overheidsactoren mogelijk maken de rol van de media 
in een democratische samenleving te begrijpen, en deze rol te steunen, en die in het licht van 
deze doelstelling materiële, financiële en juridische bijstand aan de media verstrekken. 

 
(98) In landen met een beperkte toegang tot informatie, of waar de overheid of niet-neutrale 
controleorganen repressief ingrijpen, kan het voor donoren noodzakelijk zijn informele informatie- en 
communicatiekanalen te identificeren en te steunen.  

 
(99) Steunprogramma’s van donoren voor de media hebben baat bij continuïteit. Opleidingen van 
plaatselijke journalisten en producers verdienen opvolging, in het bijzonder in moeilijke conflictueuze 
omstandigheden. Technische assistentie voor onafhankelijke media wordt het best gekoppeld aan 
training. Donorsteun mag niet enkel journalisten ten goede komen, maar dient ook gericht te zijn op 
redacteuren en managers, en eventueel op politieke autoriteiten indien deze de eindcontrole over 
informatiestromen in handen hebben. 

 
(100) Mediaopleidingsprogramma’s en personeelsbeleid dienen een evenwichtige verdeling tussen 
man en vrouw na te streven. Bijzondere inspanningen in het licht van een betere vertegenwoordiging 
van vrouwen in de pers en de audiovisuele media, kunnen vrouwen in staat stellen specifieke 
mediacapaciteiten verder te ontwikkelen en hun een grotere zichtbaarheid en meer politieke invloed 
bezorgen. Door hun aanwezigheid in de informatiemedia, geven vrouwen zichzelf een 
maatschappelijke ‘stem’ en creëren ze meer ruimte voor de bespreking van aangelegenheden die 
vrouwen bijzonder aangaan. 
 
 
b) postconflictjustitie en verzoening 
 
(101) Justitie en verzoening zijn in al hun complexiteit een basisopdracht voor samenlevingen in 
transitie. Ondanks deze complexiteit, is het essentieel dat de betrokken protagonisten een afdoend 
evenwicht vinden tussen de verzuchting om justitie en de bereidheid tot verzoening. Enerzijds moeten 
op een specifieke nationale situatie geënte oplossingen worden gevonden. Anderzijds dienen deze 
oplossingen basisnormen van het internationaal recht te respecteren. 

 
(102) Met het oog op de ondersteuning van verzoening, dienen alle partijen die betrokken zijn bij 
het transitieproces, dus ook donoren, de slachtoffers een centralere plaats te geven. Erkenning van 
grove schendingen van de mensenrechten in het verleden door individuen en instellingen  – met 
inbegrip van de strijdkrachten – is noodzakelijk voor het herstel van de waardigheid en rechten van 
slachtoffers, en voor het verzoeningsproces op langere termijn. Meer aandacht moet gaan naar 
psychosociale trauma’s als gevolg van conflicten, en naar opvang en maatschappelijke reïntegratie van 
vrouwen en meisjes die het slachtoffer werden van verkrachting en/of andere vormen van seksueel 
geweld. De burgerrechten van intern ontheemde personen dienen te worden geëerbiedigd en 
verdedigd. Het vinden van oplossingen voor hun ellendige situatie dient nationale prioriteit te krijgen 
in het kader van de inspanningen voor de opbouw van vrede en verzoening. 
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(103) De bevordering van brede, open en continue communicatie is gewoonlijk cruciaal voor het 
welslagen van postconflictjustitie en verzoening,. Dit kan een doeltreffend tegengif zijn voor 
aanhoudende wrok en voortdurende beschuldigingen en voor een mogelijke heropflakkering van 
gewelddadige conflicten. Donorlanden en –organisaties kunnen een belangrijke rol spelen door morele 
en materiële steun. Concreet kunnen ze op onpartijdige media of andere actoren die risico’s nemen 
door de uitoefening van hun recht op vrije meningsuiting steunen en beschermen. 
 
(104) Verzoening vergt tijd. Het is van essentieel belang dat het proces voldoende tijd wordt 
gegund. Niet-voltooide verzoening draagt immers de kiemen in zich voor mogelijke nieuwe 
conflicten. Daarom moet verzoening als een kernelement van toekomstige conflictpreventie worden 
beschouwd. 
 
(105) Zie ook hoofdstuk 5.3 en bijlage 2 in verband met de ondersteuning door DGOS van een proces 
van verzoening en overgangsjustitie in Rwanda (gacaca). 
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Hoofdstuk 3. Enkele basisprincipes en richtlijnen 
 
 
(106) Op basis van de ervaringen van de ontwikkelingsgemeenschap, andere externe actoren en 
ontwikkelingslanden, kunnen de volgende, onderling samenhangende, principes voor doeltreffende 
actie in conflictsituaties worden genoteerd: 
 

3.1       erken het potentieel – en de beperkingen – van externe invloed 
3.2       zie erop toe dat externe interventies geen schade berokkenen (do no 
            harm) en de best mogelijke gevolgen ressorteren 
3.3       handel tijdig en soepel, en hanteer een langetermijnperspectief 
3.4       gebruik creatieve, katalyserende benaderingen voor constructief 
            engagement 
3.5       bouw ook in een omgeving van zwakke of falende staten 
            partnerschappen voor vrede op 
3.6       erken vrouwen als betrokkenen (stakeholders) en makelaars van vrede 
3.7       behandel de gevolgen van oorlog op kinderen en jongeren 
3.8       bouw de subregionale dimensie van conflicten en mogelijkheden voor     
            vredesopbouw in 
3.9       heb oog voor de impact van activiteiten van het  
            bedrijfsleven op conflictdynamieken 
3.10 temper negatieve politiek-economische krachten 

 
 
3.1 Erken het potentieel – en de beperkingen – van externe invloed 
 
(107) Externe invloeden kunnen tot op zekere hoogte, en zowel in positieve als negatieve zin, 
verhoudingen en relaties tussen partijen in conflict wijzigen. Coherente en alomvattende 
beleidsinterventies, die diplomatie, veiligheidsrelaties, financiën, handel en 
ontwikkelingssamenwerking insluiten, zijn cruciaal. Een tijdige en coherente aanpak van de 
diepgewortelde oorzaken van conflicten  draagt in beginsel bij tot  het voorkomen ervan. Wat geldt 
voor armoedebestrijding en ontwikkelingssamenwerking in het algemeen geldt eveneens voor 
vredesopbouw: plaatselijk ownership is essentieel en onvervangbaar. Externe actoren dienen een 
realistische bescheidenheid aan de dag te leggen en voorrang te verlenen aan domeinen binnen 
dewelke met beperkte middelen het grootste verschil kan worden gemaakt. 
 
(108) De verantwoordelijken van ontwikkelingssamenwerking en andere externe actoren dienen: 

- in en aan conflicten te werken, eerder dan rond conflicten heen; en vredesopbouw als 
belangrijke focus te hanteren bij de benadering van conflictsituaties 

- de verhoogde risico’s die verband houden met dit type van activiteiten te aanvaarden en 
beheren 

- de beperkingen van de potentiële invloed van externen te erkennen. De meeste 
conflictsituaties hebben een krachtige interne dynamiek en een lange voorgeschiedenis van 
wrok en beschuldiging 

- de noodzaak in te zien van de aanwezigheid, bij alle partijen, van de politieke wil om tot 
oplossingen te komen 

- zich innovatiever op te stellen door de toekenning van steun die systemen bevordert die een 
vreedzame beheersing van conflicten mogelijk maken en een tegenwicht vormen voor 
roofzuchtig overheidsgedrag en voor systemen die gebaseerd zijn op nepotisme en eenzijdige 
voordelen. 
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3.2 Zie erop toe dat externe interventies geen schade berokkenen (do no harm) en de best mogelijke 

gevolgen ressorteren 
 
(109) Alle vormen van hulp worden onvermijdelijk een deel van de politieke dynamiek en brengen 
politieke veranderingen teweeg. Het leidend uitgangspunt dat verantwoordelijken van 
ontwikkelingssamenwerking moeten hanteren, is geen schade te berokkenen en erover te waken dat, 
onvrijwillig, bestaande of potentiële conflicten worden geaccentueerd. Inactivisme is even 
onaanvaardbaar als schadelijke hulp. Donoren moeten zich proactief en innovatief in verschillende 
conflictsituaties opstellen en sleutelfiguren aanmoedigen om vrede op te bouwen en menselijke 
veiligheid te bevorderen. Ze dienen op coherente wijze met andere externe actoren samen te werken, 
zoals hun eigen departementen buitenlandse zaken of defensie, internationale organisaties, NGO’s en 
agentschappen die belast zijn met humanitaire assistentie en noodhulp. Bij hun inspanningen bij het 
helpen sturen van een samenleving, weg van mogelijke gevaren en in een positiever richting, stellen 
donoren zich het best open en soepel op ten gunste van verscheidene, soms evoluerende, opties.  
 
(110) Daarbij dienen externe actoren zich rekenschap te geven van specifieke pijnpunten van 
conflictsituaties, zoals het gewicht van percepties (dikwijls even belangrijk als de feiten), het belang 
van het procesmatige (en niet enkel van de resultaten) en het spanningsveld tussen 
ontwikkelingsefficiëntie en de tijd vereist voor vrede, stabiliteit en plaatselijk ownership, de relatieve 
verdeling van voordelen ten opzichte van het totale voordelenpakket, de identiteit van de niet-
begunstigden. Ten slotte: ‘geen schade berokkenen’ staat niet gelijk met het niet nemen van 
doordachte risico’s.  

 
 
3.3 Handel tijdig en soepel, en hanteer een langetermijnperspectief 
 
(111) De bevordering van vrede is een dynamisch proces dat een engagement op langere termijn  
vergt. Duurzame vrede kan noch snel noch middels standaardformules worden verwezenlijkt. 
Vredesopbouw gebeurt procesmatig en vergt een langetermijnvisie, zelfs in complexe crises die op 
korte termijn dringende actie vereisen. 
 
(112) Ervaring en analyse wijzen echter voortdurend op het spanningsveld tussen de nood aan een 
snel en flexibel handelen in complexe conflictsituaties en aan de garantie dat interventies op lange 
termijn bijdragen tot positief herstel. Met het oog op het verkrijgen van de meest accurate informatie 
als basis voor preventieve actie, dient zoveel mogelijk te worden geleerd over potentiële 
kwetsbaarheden, en dit door: een versterking van de analytische capaciteit en van informatiesystemen; 
het gebruik van technieken zoals analyse van de factoren inzake kwetsbaarheid en risico; onderzoek 
van politiek-economische en transnationale dimensies van conflictoorzaken; vredes- en 
conflicteffectrapportering; scenario-opbouw; dialoog met andere actoren. 
 
(113) Voorkomen is goedkoper dan genezen.  Donoren hanteren voor hun beleidsanalyse en –
respons in steeds meer departementen een zogenaamde conflictpreventielens, in het licht van een 
grotere coherentie en effectiviteit. Met deze metafoor wordt bedoeld dat donoren de kanalen zoeken 
die hun toelaten overwegingen van conflictpreventie te introduceren in diverse relevante 
beleidsdomeinen, variërend van ontwikkelingssamenwerking tot handel, investerings- en buitenlandse 
politiek. Ze bouwen met andere woorden een preventiecultuur op. 

 
(114) Donoren erkennen dat alle vormen van hulp conflictsituaties kunnen beïnvloeden en vrede 
kunnen aan- of ontmoedigen. Bij vredesopbouw op nationaal/regionaal en projectniveau, moet beter 
geanalyseerd worden hoe ontwikkelingsprogramma’s ingrijpen op verdeelde samenlevingen, om zo 
beter te anticiperen of op te volgen. 
 
(115) Wat het nationale niveau betreft, is het actieterrein van donoren in eerste instantie gericht op 
democratie, veiligheid en goed bestuur. Donoren richten hun steun het best op het helpen versterken 
van democratische systemen, met het oog op het bevorderen van structurele stabiliteit die 
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onontbeerlijk is voor duurzame ontwikkeling. Bijzondere aandacht dient besteed te worden aan de 
verdeling en overdracht van macht en de bescherming van minderheden en gemarginaliseerde 
groepen. Donoren dienen verder van alle mogelijkheden die zich aandienen gebruik te maken om de 
overheidscapaciteit te ondersteunen, zodat op gepaste wijze met conflicten kan worden omgegaan. Dit 
kan door de staat te steunen voor een waaier van opdrachten en activiteiten en door middel van 
partnerschap met organisaties uit de civiele samenleving. 
 
 
3.4 Gebruik creatieve, katalyserende benaderingen voor constructief engagement 
 
(116) Hulp heeft zowel een aanmoedigende als een ontmoedigende impact op gewelddadige 
conflicten, of dit nu gewild is of niet. Hoe kan externe hulp vredesdynamieken aanmoedigen en 
voorwaarden creëren ten gunste van een vreedzame oplossing van conflicten? 
 
(117) Donoren beschikken onder meer over volgende alternatieve of complementaire benaderingen 
voor constructieve, matigende invloed op een conflict en voor ondersteuning van vredesopbouw: 
 

a) coherent en constructief engagement op de lange termijn 
b) onderhandelde indicatoren 
c) afgestemde hulpvormen en partnerschappen, eerder dan conditionaliteit 
d) sancties 
 

 
a) coherent en constructief engagement op de lange termijn 
 
(118) Dit stelt donoren en andere externe actoren in staat een beleidsdialoog te initiëren en een brede 
waaier van andere vredesstimulansen in te zetten. Langetermijnengagement kan verkeerd worden 
geïnterpreteerd en houdt risico’s in. Bijvoorbeeld: continu engagement kan de indruk geven van 
stilzwijgende steun aan onaanvaardbare praktijken, zelfs al is de hulp bedoeld als een poging om deze 
praktijken af te zwakken of te stoppen. In bepaalde gevallen kan elke activiteit zinloos lijken, alvast op 
korte termijn. Dilemma’s ontstaan over de vraag ‘hoe’, en in extreme omstandigheden ‘of’ met 
regeringen moet worden gehandeld die de rechtsstaat negeren, ernstige en systematische 
mensenrechtenschendingen plegen, de burgerbevolking viseren en oorlog aanmoedigen of voeren in 
buurstaten. In sommige gevallen loont het dergelijke risico’s te nemen. Externe actoren moeten 
accuraat communiceren over hun beoordelingen, bekommernissen en doelstellingen, niet het minst ten 
aanzien van de eigen publieke opinie.  

 
 

b) onderhandelde indicatoren 
 
(119) Donoren en multilaterale organisaties moeten zoveel mogelijk in samenspraak met 
partnerlanden ijkpunten opstellen omtrent beoogde resultaten inzake hervormingen van openbaar 
bestuur.   
 
 
c) afgestemde hulpvormen en partnerschappen, eerder dan ‘conditionaliteit’ 
 
(120) Indien hulp gebonden wordt aan specifieke voorwaarden moeten die ook verduidelijkt en 
meegedeeld worden aan de partner. Om misverstanden te vermijden, moet hulpconditionaliteit  helder 
en transparant worden uitgelegd. De ervaringen met veel vormen van hulpconditionaliteit zijn eerder 
negatief. Abrupte en radicale vormen van conditionaliteit – zoals het beëindigen van hulp – hebben 
dikwijls geen of verkeerde effecten op het conflictgebeuren indien ze niet aansluiten bij dynamieken 
en hervormingen die door het land zelf worden gestuurd (zie ook bijlage 1). 
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(121) De beleidsnota Kwaliteit in Solidariteit legde reeds de nadruk op het afstemmen van de 
hulpvormen en partnerschappen op de mogelijkheden op het terrein, eerder dan op het rigoureus 
‘conditionaliseren’ van de hulp. In conflictgebieden dient die afstemming te gebeuren op basis van :  

- een heldere analyse en duidelijke voorwaarden 
- coördinatie onder donoren om te verhinderen dat ‘partnerruil’ ontstaat (wat de ene 

donor ontzegt, wordt door een andere opgevuld); 
- overeenstemming dat het stopzetten van hulp een uitzonderlijke beslissing is; 
- grondige gemeenschappelijke opvolging en evaluatie; 
- een bredere strategie van inzet van vredesbevorderende middelen; 
- verankering in de civiele samenleving, waarbij het nagestreefde doel berust op een 

stevige binnenlandse basis; 
- overeenstemming met humanitaire principes; 
- consistente toepassing. 

 
 
d) sancties 
 
(122) Sancties zijn in het verleden dikwijls ongericht ingezet en onzorgvuldig toegepast, waardoor 
de impact ervan als beleidsinstrument in conflictsituaties beperkt was in termen van hun effect op de 
doelgroep en de veelal negatieve weerslag op het sociaal en economisch welzijn van mensen die niet 
geviseerd werden. ‘Intelligente’ sancties viseren de  verantwoordelijken van wandaden. ‘Intelligente’ 
sancties zijn onder meer: het bevriezen van individuele bankrekeningen, de afwijzing van inreisvisa, ... 

 
 
3.5 Bouw ook in een omgeving van zwakke of falende staten partnerschappen voor vrede op 
 
(123) Vredesopbouw berust op vertrouwen en samenwerking tussen groepen. Bredere en diepere 
partnerschappen vergemakkelijken het werk. Een legitiem overheidsgezag en een dynamische civiele 
samenleving zijn onderling verweven en wederzijds versterkend. In realiteit worstelen veel staten met 
een legitimiteitscrisis, en dit niet enkel in zgn. ‘falende staten’ of politiek instabiele landen. 
 
(124) Veel regeringen houden tijdens conflicten op te functioneren of doeltreffend te functioneren, 
in het bijzonder in gebieden die door extreem geweld worden geteisterd. Ook na beëindiging van het 
ergste geweld kunnen regeringen verzwakt blijven of kunnen nieuwe, onervaren regeringen aantreden. 
Zulke zwakke regimes en de weinig functionele instellingen worden geconfronteerd met uiterst 
ingewikkelde problemen. Geschikt en ervaren personeel is gevlucht of werd vermoord; archieven en 
infrastructuur werden vernietigd; het beleid moet als het ware vanuit het niets worden heropgebouwd. 
Gelijktijdig moeten dringende noden worden aangepakt: het hervestigen van vluchtelingen; het 
heropbouwen van noodzakelijke infrastructuur; het activeren van sociale programma’s; het opnieuw 
aanzwengelen van de economie.  
 
(125) Er ontstaan in zulke situaties dus dilemma’s. Zo is er de nood in crisissituaties aan dringende 
actie. En anderzijds is er de vraag naar dialoog met overheid en civiele maatschappij om ownership te 
bevorderen. Ook is er steeds de vraag om de bestuurscapaciteit van overheden te versterken. Zelfs in 
extreme situaties moeten de mogelijkheden daartoe onderzocht worden. Anderzijds zijn er extreme 
situaties waarin repressieve regimes de geboden hulp kunnen aanwenden voor repressieve doeleinden. 
Donoren kunnen door hun inbreng ongewilde legitimiteit verstrekken aan het repressief regime in 
kwestie, of althans de perceptie van steun aan dat regime voeden. Daartegenover staat dat een 
volledige terugtrekking door de donoren, met inbegrip van het droogleggen van de NGO-kanalen, 
evenzeer een negatieve impact kan hebben en kan worden geïnterpreteerd als een teken van 
onverschilligheid. De overheid kan zich vergrijpen aan ernstige schendingen van de mensenrechten, 
die mogelijk tot het uiteenvallen van de staat kunnen leiden. Humanitaire bijstand aan noodlijdende 
mensen kan door de staat worden geweigerd. 
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(126) Donoren en alle externe actoren dienen zich rekenschap te geven van deze dilemma’s. De 
ervaring leert evenwel dat donoren mogelijkheden en kanalen moeten vinden die hun in staat stellen te 
blijven samenwerken met onderdrukkende staten. In situaties van binnenlandse repressie en conflicten 
luidt de vraag niet zozeer of humanitaire hulp moet worden verleend, maar wel hoe dit dient te 
gebeuren zodat de mogelijke negatieve effecten worden gereduceerd. Humanitaire bijstand mag niet 
worden afgemeten aan partijdige of eng gedefinieerde politieke bekommernissen. Sancties en 
negatieve vormen van hulpconditionaliteit geven over het algemeen de beste resultaten indien ze 
gebaseerd zijn op grondige analyse en  wanneer ze steunen op een stevige binnenlandse basis voor de 
gewenste beleidsdoelstellingen. 
 
(127) Wat er ook van zij, het is in bepaalde conflictsituaties moeilijk, en soms onmogelijk, om 
normale relaties in stand te houden. Ervaring en realiteitszin leren evenwel dat externe partners, met 
inbegrip van multilaterale instellingen, een sleutelrol kunnen spelen bij het katalyseren van een 
partnerschap tussen overheid en organisaties uit de civiele samenleving, met inbegrip van 
oppositiebewegingen en door de overheid verboden groeperingen. De intensiteit en de aard van het 
partnerschap moeten van land tot land worden bekeken, afhankelijk van de specifieke situatie. 
 
(128) Een effectief partnerschap voor conflictpreventie van donoren en ontwikkelingslanden is 
onlosmakelijk verbonden met een grotere coherentie en meer coördinatie tussen deze donoren. 
Donorpartnerschappen zoals de Comprehensive Development Frameworks, de UN Development 
Assistance Frameworks en andere, bieden een interessant kader voor het aansnijden van 
conflictverwante thema’s en voor doeltreffende coördinatie. 
 
 
3.6 Erken vrouwen als betrokkenen (stakeholders) en makelaars van vrede 
 
(129) Oorlog heeft een uitgesproken genderdimensie en is gekenmerkt door een duidelijke 
‘arbeidsverdeling’. De meeste strijders zijn mannen, de meeste betrokken instellingen worden door 
mannen gedomineerd, en definities van ‘mannelijkheid’ en ‘vrouwelijkheid’ worden gecreëerd en 
gemobiliseerd. Vrouwen worden de ‘dragers’ van de cultuur waarvoor hun mannen vechten. Vrouwen 
zorgen er ook voor dat de economie verder draait en dat de samenleving blijft functioneren. Dit 
verklaart dat vrouwen vaak het mikpunt zijn van gewapende conflicten en het slachtoffer worden van 
operaties die de vernietiging beogen van integrale gemeenschappen en culturele identiteiten. Vrouwen 
tornen op tegen een evoluerende en moeilijke omgeving. Dikwijls nemen ze beslissingen of nemen ze 
deel aan de besluitvorming, terwijl dit voorheen tot het gereserveerde domein van de mannen uit hun 
samenleving behoorde. Vrouwen ontwikkelen zodoende vrij belangrijke strategieën om om te gaan 
met moeilijke situaties. Deze verantwoordelijkheden dienen te worden erkend en geïncorporeerd in 
postconflictrehabilitatie en onderhandelingen. 
 
(130) Enerzijds hebben conflicten een verschillende impact op mannen, vrouwen, jongeren en 
kinderen; anderzijds zijn allen oorlogsslachtoffer. De effecten op langere termijn van de 
traumatiserende ervaringen zijn evenwel niet dezelfde voor mannen en vrouwen. Enerzijds zijn 
burgers sterker betrokken bij oorlogen; anderzijds lopen mannen nog steeds het grootste gevaar op 
moord of verdwijning. Het zijn in eerste instantie mannen en jongens die bij de gevechten betrokken 
zijn en, al dan niet onder bedreiging, gewelddaden plegen. Zowel mannen als vrouwen kunnen worden 
getraumatiseerd, verkracht, getreiterd, verwond en gemarteld, en worden onderworpen aan arbitraire 
gevangenschap, seksuele slavernij en onderwerping. Ze zijn dikwijls het mikpunt van verschillende 
soorten geweld, gedetermineerd door hun geslacht. 
 
(131) Vrouwen vervullen complexe en belangrijke rollen, als bruggenbouwers en ‘makelaars’ van 
vrede. Hun bijdrage tot vrede wordt vaak niet opgemerkt of erkend, en zeker niet op het officiëlere 
niveau. Het is van belang dat volwaardiger gebruik wordt gemaakt van het grote potentieel van 
groepen, netwerken en werkwijzen van vrouwen op het vlak van vredesopbouw. 
 

27 



Strategienota vredesopbouw, juli 2002 
 
 
(132) Initiatieven van vrouwen voor vrede en conflictbeslechting zijn doorgaans collectief van aard 
en gebaseerd op het principe van samenwerking. Ze zijn dikwijls gebaseerd op het beginsel van 
gemeenschapsactie die etnische, linguïstische, religieuze en andere barrières overstijgt. Dit staat niet 
los van het feit dat belangrijke doelstellingen van vrouwen verband houden met de invulling van de 
praktische noden van gezin en samenleving, en met de instandhouding van veiligheid en 
overlevingsmogelijkheden. Voor hun programmering van postconflict- en verzoeningsfasen bouwen 
donoren het best op een sociale en genderanalyse alsook op de individuele en collectieve ervaringen 
van vrouwen met het bevorderen van het samenleven binnen en tussen gemeenschappen in tijden van 
conflict. 
 
(133) Het algemeen geweldniveau, met inbegrip van familiaal en seksueel geweld, neemt sterk toe 
in gemilitariseerde en onveilige samenlevingen en is een dagelijkse factor van onveiligheid voor 
vrouwen, mannen en kinderen. Geweld, en in het bijzonder seksueel geweld, kan de rol en de positie 
in huishouden en samenleving ondermijnen, en het vertrouwen aantasten. 
 
(134) Een exclusieve focus op vrouwen als slachtoffers van gewapende conflicten kan tot gevolg 
hebben dat de rol van vrouwen als potentiële vredesbouwers in heropbouw- en verzoeningsprocessen 
wordt overschaduwd. Ten onrechte: vrouwen en hun organisaties hebben overal ter wereld dialoog en 
verzoening geïnitieerd in gemeenschappen en dorpen. Hun overlevingservaring in periode van oorlog 
verschaft hun specifieke perspectieven en inzichten die niet mogen verloren gaan. 
 
(135) Hun meningen over vrede en veiligheid zijn van essentieel belang voor het proces van 
vredesopbouw, op alle niveaus. Donoren moeten daarom: 

- vrouwenorganisaties tijdens conflicten steunen zodat zij kunnen worden betrokken bij 
processen van bemiddeling en onderhandeling en bij pogingen tot institutionalisering van het 
vredesproces 

- de capaciteitsopbouw van vrouwen in het openbaar leven ondersteunen 
- de vertegenwoordiging van vrouwen in vredesprocessen ondersteunen 
- tijdens het postconflict wederopbouw- en verzoeningsproces, de gelijke toegang van vrouwen 

bevorderen tot bestaande voorzieningen, zoals eigendomstitels (land), onderwijs, 
gezondheidsdiensten, justitie 

- methoden verfijnen voor het behandelen van vrouwen (en mannen), jongeren en kinderen die 
het slachtoffer zijn geweest van seksueel geweld en misbruik in conflictsituaties 

- specifieke programma’s overwegen voor de aanpak van het psychologische en emotionele 
trauma van alle aspecten van geweld tegen vrouwen en mannen. 

 
 
3.7 Behandel de gevolgen van oorlog op kinderen en jongeren 

 
(136) Conflict kan voor altijd de aspiraties en capaciteiten van een kind veranderen, door hem of 
haar te onderwerpen aan de terreur van fysiek, psychologisch, seksueel en maatschappelijk geweld. De 
frustraties van jonge mensen, over zowel hun huidige perspectieven als hun toekomstverwachtingen, 
kunnen aanleiding zijn voor nieuw geweld, en voor een verkwisting van hun energie in dubieuze 
activiteiten die hun worden voorgesteld in ruil voor winstgevende voordelen.  
 
(137) Kinderen en jongeren zijn een rechtstreeks mikpunt van gewapende conflicten, en vormen een 
belangrijk deel van de vluchtelingenpopulatie. Hulpprogramma’s houden echter niet altijd rekening 
met hun rechten en toekomstperspectieven. Veiligheid en welzijn van jongeren en kinderen zijn een 
bestanddeel van de integrale veiligheidsomgeving en van het mensenrechtenstelsel; uiteindelijk draait 
het rond daden van overheidsbeheer. Kinderen en jongeren die vervreemd zijn van hun sociale en 
familiale milieu hebben nood aan inschakeling via gespecialiseerde programma’s  (psychosociale 
verzorging, bescherming, opsporing en hereniging van familie, onderwijs, vorming en toegang tot 
informatie, gezondheid en bescherming van kinderrechten). 
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(138) De belangrijke vooruitgang die op internationaal rechtelijk vlak werd geboekt inzake de 
problematiek van door oorlog getroffen kinderen en jongeren (zoals de VN- Conventie voor de 
Rechten van het Kind van 1989, en het Optionele Protocol voor de bestrijding van het gebruik van 
kindsoldaten in gewapende conflicten), enerzijds, en de doelstellingen inzake hervorming van de 
veiligheidssector, anderzijds, kunnen elkaar wederzijds versterken. Het blijft natuurlijk problematisch 
dat heel wat rebellenlegers en zelfs reguliere legers zich niet gebonden weten of verplicht voelen door 
deze internationale normen en kinderen blijven rekruteren en inzetten in gevechten. Vandaar het 
belang om conflicten te beëindigen. Er moet voldoende aandacht gaan naar opleiding en het creëren 
van werkgelegenheid.  
 
(139) Ook binnen specifiek op kinderen gerichte initiatieven moet aandacht worden besteed aan de 
verschillen tussen jongens en meisjes, opdat aan specifieke behoeften kan worden tegemoetgekomen.  
 
 
3.8 Bouw de subregionale dimensie van conflicten en mogelijkheden voor vredesopbouw in 
 
(140) Op het eerste gezicht ‘beperken’ de meeste gewelddadige conflicten zich tot het intrastatelijke 
niveau. De oorzaken en/of de gevolgen van deze conflicten zijn evenwel vaak grensoverschrijdend. 
Dit houdt verband met het poreuze en artificiële karakter van talrijke officiële grenzen. Die houden 
weinig rekening met grensoverschrijdende etnische, culturele, historische of religieuze verhoudingen. 
Bijvoorbeeld: etnisch gedefinieerde verwantschappen, spanningen en conflicten beperken zich niet 
noodzakelijk tot de grenzen van een staat. Het geweld dat Rwanda en Burundi treft sinds het begin van 
de jaren negentig heeft zich wederzijds versterkt, en ligt mede aan de basis van de oorlog in de regio 
van de Grote Meren. Deze regionale oorlog, en de acute onveiligheidssituatie in de grensstreken 
binnen de regio, versterken op hun beurt de (potentiële) instabiliteit in Rwanda, Burundi en het oosten 
van de Democratische Republiek Congo. 
 
(141) Binnenstatelijke en subregionale instabiliteit versterken elkaar. Vluchtelingenstromen wekken 
spanningen op in grensstreken en zijn enorm belastend voor economie en ecologie. Economische en 
ecologische uitputting maken op hun beurt de vicieuze geweldcirkel rond. De grensoverschrijdende 
verspreiding van onder meer etnische spanningsvelden, wapens, minerale rijkdommen (bv. diamanten 
in ruil voor wapens) en ziekten zijn andere uitingen van een subregionale conflictdimensie. 
 
(142) Het samenwerkingsbeleid van donoren blijft in belangrijke mate geënt op samenwerking van 
staat tot staat. De operationele aandacht voor het subregionaal politiek, economisch en 
veiligheidskader is eerder beperkt. Gezien genoemde subregionale dimensie van binnenstatelijke 
spanningsvelden, in het bijzonder in Afrika, impliceren een optimalere ontwikkelingssamenwerking, 
conflictpreventie en vredesopbouw een tweesporenbeleid en een aanpassing door de donoren van hun 
organisatie- en programmatielogica. 

 
(143) Wat de programmatie betreft, dienen enerzijds zowel nationale als subregionale programma’s 
te worden opgezet. Anderzijds dient de verwantschap tussen binnenstatelijke en subregionale 
spanningsvelden te worden vertaald in parallelle, op elkaar inhakende ontwikkelings- en 
conflictpreventieprogramma’s. 
 
(144) Het tweesporenbeleid beoogt het best het parallel verminderen of verwijderen van de 
binnenstatelijke en subregionale conflictoorzaken. Zo zullen democratiseringsprogramma’s die onder 
meer de rechten van minderheden wensen te waarborgen in één land, slechts beperkte impact hebben 
indien democratische beginselen in de buurlanden worden genegeerd. Een vergelijkbare 
cirkelredenering gaat op, bijvoorbeeld voor de hervorming van de veiligheidsdiensten. Zolang 
subregionale spanningen voortduren, zal een staat weinig geneigd zijn, zijn leger af te slanken of te 
ontwapenen. In dat verband zijn regionale vertrouwenwekkende veiligheidsmaatregelen aanbevolen 
(terugtrekking van legers uit grensstreek, intensievere, eventueel gezamenlijke, grenscontroles met 
betrekking tot wapenhandel en diamantsmokkel…). 
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(145) Subregionale samenwerkingsverbanden kunnen worden gesteund, als aanzet tot het versterken 
van vertrouwen. Samenwerking met betrekking tot thema’s van gemeenschappelijk belang, zoals de 
instandhouding van zoetwatervoorraden, door deskundigen die behoren tot groepen die elkaar vijandig 
gezind zijn, kan op termijn leiden tot intensievere vormen van economische coöperatie en van 
economische en politieke integratie. Het steunen van grensoverschrijdende netwerken, bijvoorbeeld 
van ambtenaren, van politieagenten of van niet-gouvernementele organisaties, is een andere mogelijke 
bijdrage tot minder wantrouwen en meer begrip. 
 
(146) De subregionale dimensie van conflicten en mogelijkheden voor vredesopbouw staat niet los 
van de, positieve en negatieve, rol van het bedrijfsleven en van de politieke economie van conflicten. 
 
3.9 Heb oog voor de impact van activiteiten van het bedrijfsleven op conflictdynamieken 
 
(147) Steeds meer mogelijkheden dienen zich aan voor een onderbouwd partnerschap met het 
bedrijfsleven, op plaatselijk, nationaal en internationaal niveau. Zo kunnen bedrijven bijdragen tot het  
maximaliseren van een positieve economische en sociale ontwikkelingsimpact. Anderzijds kunnen 
bedrijven ook een rol spelen bij het voeden van gewelddadige conflicten. Daarom is een  dialoog soms 
noodzakelijk tussen buitenlandse regeringen  en ondernemingen die door hun activiteiten 
gewelddadige conflicten verergeren. 
 
(148) Zoals blijkt uit het Global Compact-initiatief van VN-Secretaris-Generaal Kofi Annan meent 
een groeiende groep zakenmensen dat het winstoogmerk onvoldoende basis biedt voor duurzame 
economische ontwikkeling, maar dat ook maatschappelijke verantwoordelijkheid en respect voor het 
milieu belangrijke pijlers zijn. Een verlicht bedrijfseconomisch eigenbelang kan ondernemingen ertoe 
aanzetten zich als verantwoorde burgers op te stellen en zich te bekommeren om de mogelijke 
negatieve impact van hun activiteiten op conflicten. Donoren doen er goed aan deze ontwikkelingen te 
steunen door acties te ondernemen, zoals het stimuleren van het bewustzijn voor conflictpreventie van 
het nationaal en internationaal zakenleven. Partnerschappen tussen overheden, bedrijfsleven en 
organisaties uit de civiele samenleving kunnen een positieve dynamiek teweegbrengen, zoals mocht 
blijken tijdens de beraadslagingen over conflictdiamanten (Kimberley-proces). 
 
 
3.10 Temper negatieve politiek-economische krachten 
 
(149) Externe partners, zowel publieke als privé-partners, dienen bij te dragen tot het bestrijden van 
onder meer: 

- illegale exploitatie van natuurlijke rijkdommen; 
- verrijking die teert op het ontstaan en aanhouden van gewelddadige conflicten en van 

illegitiem, repressief of afwezig staatsgezag; 
- corrupte handelspraktijken 

die des te gemakkelijker in conflictsituaties kunnen gebeuren, en deze conflicten voeden. In dat 
verband kunnen, bijvoorbeeld op het niveau van de Verenigde Naties, embargo’s worden afgekondigd 
(zoals voor conflictdiamanten), of andere internationale instrumenten worden toegepast. Donoren 
dienen zich rekenschap te geven van de politieke economie van gewelddadige conflicten, zoals onder 
meer tot uiting kwam in het rapport van het VN-expertenpanel over de illegale exploitatie van 
natuurlijke rijkdommen in de DR Congo. Machtige groepen en netwerken bepalen de conflictlogica en 
–dynamiek omdat ze economisch belang hebben bij het voortduren van deze conflicten. Er dient 
aandacht te worden besteed aan corrupte en op etnische basis discriminerende economische praktijken 
die in bepaalde omstandigheden conflicten kunnen aanwakkeren. 
 
(150) De internationale gemeenschap dient na te gaan op welke wijze ze deze negatieve politiek-
economische krachten kan (helpen) neutraliseren, zowel preventief als sanctionerend. 
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DEEL II: GELEERDE LESSEN EN STRATEGIEËN VAN DE BELGISCHE 
SAMENWERKING 

 
 
(151) Het eerste deel van deze strategienota verduidelijkte het begrippenkader met de algemene 
basisbeginselen en richtlijnen die oriënterend zijn voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking. In dit 
tweede deel worden de strategische keuzen met betrekking tot vredesopbouw voor de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking gepresenteerd. Vredesopbouw is geen totaal nieuw werkdomein voor de 
hulpgemeenschap, ook niet voor ABOS/DGOS.  DGOS en andere bilaterale hulporganismen, multilaterale 
instellingen, of ook niet-gouvernementele partners, hebben nuttige ervaringen opgebouwd en lessen geleerd 
in conflictpreventie en vredesopbouw. Om de strategieën voor de toekomstige vredesopbouw (hoofdstuk 5) 
beter te onderbouwen, belicht hoofdstuk 4 eerst de belangrijkste lessen uit het verleden van ABOS/DGOS. 
Bijlage 2 gaat meer in detail in op de werking en de ervaringen van ABOS en DGOS met conflictpreventie 
en vredesopbouw van de afgelopen zeven jaar. 
 
 
 
Kader 4: Terminologische opmerkingen vooraf: dienst vredesopbouw, budgetlijn vredesopbouw, 
budgetlijn lokale NGO’s 
 
1) deze strategienota spreekt van een “dienst vredesopbouw”: in het DGOS-organogram is deze terug 
te vinden als “cel conflictpreventie” binnen de directie Strategieën 
 
2) het budget of de “budgetlijn vredesopbouw” is formeel bekend als “begrotingsallocatie 
conflictpreventie, vredesopbouw en mensenrechten” 
 
3) het budget of de “budgetlijn lokale NGO’s” is formeel bekend als “begrotingsallocatie directe 
samenwerking met lokale niet-gouvernementele organisaties” 
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Hoofdstuk 4. Geleerde lessen 
 
 
(152) In 1996 sloot ABOS zich aan bij die groep van donorlanden die een speciale dienst hadden 
opgericht voor opvolging van thema’s van conflictpreventie en ondersteuning van programma’s 
inzake vredesopbouw. Een jaar later werd een specifieke budgetlijn opgericht die het mogelijk maakte 
om subsidies toe te kennen aan specifieke projecten in het domein van de vredesopbouw die met de 
bestaande hulpinstrumenten niet konden worden gesteund. Geleidelijk breidde het werkdomein uit, en 
op basis van de ervaringen van de afgelopen zeven jaar kunnen volgende lessen worden getrokken. 
(Toelichting bij de werking van deze dienst en de opgedane ervaringen is opgenomen als bijlage 2).  

 
 

1.de organisatie van de dienst Vredesopbouw binnen een hulpadministratie:  
 

• Deze dienst mag enerzijds niet vervreemden van de praktijk in conflictgebieden en moet 
voeling met de problematiek van conflictpreventie en vredesopbouw onderhouden via 
projecten en concrete conflictdossiers.  

• Anderzijds moet de dienst kunnen inspelen op de vragen en behoeften van de operationele 
diensten van DGOS bij het programmeren en uitvoeren van hulpprogramma’s in fragiele 
partnerlanden.  

 
 

2. de selectie van speciale programma’s en aandachtspunten: 
 
• Om de beperkte middelen en capaciteit optimaal aan te wenden specialiseerde de dienst 

Vredesopbouw zich geleidelijk in een aantal thema’s en concentreerde hij zijn werking 
geografisch.  

• De landen waarin projecten en programma’s werden ondersteund, werden verminderd. 
Partnerlanden kregen voorrang, en daarbinnen kreeg de regio van de Grote Meren meer 
aandacht. De conflictdynamiek in deze regio stelt enorme uitdagingen voor het 
programmeren en uitvoeren van bilaterale en andere hulpprogramma’s. In deze en andere 
instabiele partnerlanden is het nagenoeg onmogelijk om een volwaardig partnerschap op 
te bouwen voor duurzame armoedebestrijding. Flexibiliteit en creativiteit zijn vereist bij 
het samenstellen van een hulpmenu dat aangepast is aan de conflictdynamiek.  

• De belangrijkste thema’s die in het verleden werden behandeld, hadden betrekking op: 
 democratische cultuur en ondersteuning van parlementen 
 justitie en verzoening (Rwanda, en in zekere mate ook Burundi) 
 ontwapening, demobilisatie en reïntegratie van ex-strijders 
 kinderen in conflicten 
 strijd tegen antipersoonsmijnen 
 strijd tegen de verspreiding van kleine en lichte wapens.  
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3. de opbouw van ‘strategische partnerschappen’ 
 

• Steeds meer partners in de internationale gemeenschap zijn actief op het vlak van 
conflictpreventie en vredesopbouw. Zo zijn er raakvlakken tussen DGOS met andere 
directies binnen de FOD Buitenlandse Zaken, met andere donoren, met multilaterale 
organisaties,.. Maar ook in het kader van de Europese Unie dienen zich mogelijkheden 
aan tot samenwerking rond vredesopbouw (zie kader 5 en bijlage 1).  

• Steeds vaker specialiseren ook niet-gouvernementele organisaties – zowel in Noord als 
Zuid – zich in conflictpreventie en vredesopbouw.  

• Om de impact te vergroten, was een keuze nodig op basis van comparatieve voordelen en 
de beheerscapaciteit van de partner. Daaruit groeiden enkele ‘strategische 
partnerschappen’ die de basis leggen voor toekomstige strategieën (zie ook punt 3 in 
bijlage 2).  

 
 
 
Kader 5: Het Europees Partnerschapsakkoord van Cotonou en Vredesopbouw 
 
In het grootste samenwerkingsprogramma – dat tussen de Europese Unie (EU) en de 77 partnerlanden 
van Afrika, de Caraïben en Stille Zuidzee (ACS) – is een specifiek artikel opgenomen voor 
conflictpreventie en vredesopbouw (art. 11). Tijdens zijn Voorzitterschap van de Raad van de EU 
(juli-december 2001) heeft België ervoor gezorgd dat deze basisprincipes gepreciseerd werden in 
operationele conclusies (zie bijlage 1).  

 
 
 
 
 

33 



Strategienota vredesopbouw, juli 2002 
 
 

Hoofdstuk 5. Strategieën en actieplan 
 
 
 
(153) Structurele stabiliteit biedt de basis voor duurzame ontwikkeling. Deel I schetste de 
samenhang tussen deze structurele stabiliteit en dynamische sociale en representatieve politieke 
structuren. Zulke structuren kunnen de onvermijdelijke maatschappelijke spanningen opvangen en 
beletten dat veranderingsprocessen ontsporen tot geweld. Armoedebestrijding levert slechts duurzame 
resultaten indien deze basis van structurele stabiliteit ook wordt versterkt. In het verleden is ook 
gebleken dat buitenlandse hulp deze basis kan ondergraven en niet steeds rekening houdt met de 
impact op maatschappelijke spanningen en tegenstellingen. Algemeen gesproken moeten donoren bij 
het programmeren van de hulp en het opbouwen van een partnerschap voor duurzame 
armoedebestrijding meer gevoelig zijn voor een rechtenbenadering van duurzame ontwikkeling en 
meer alert zijn voor de politieke context en de impact op bestaande machtsverhoudingen van de hulp.  
 
(154) Dit hoofdstuk behandelt vooral die strategieën van de Belgische samenwerking om 
vredesopbouw beter te ondersteunen in fragiele partnerlanden of in conflictlanden. In deze nota 
worden dus niet die projecten en programma’s toegelicht die eveneens de basis van structurele 
stabiliteit helpen verstevigen in de andere partnerlanden. Maatschappijopbouw via de talrijke 
programma’s met Belgische niet-gouvernementele organisaties (indirecte samenwerking) of steun aan 
institutionele hervormingsprogramma’s met de partnerlanden en met de Belgische Technische 
Coöperatie (goed voor één tiende van de bilaterale samenwerking) worden niet in deze nota belicht 
(zie kader 6). Ze komen wel aan bod in de strategienota’s van de partnerlanden.  
 
(155) De Dienst Vredesopbouw is het aanspreekpunt en de spil binnen DGOS bij het uitstippelen 
van de strategieën en programma’s inzake vredesopbouw. Dit zijn de prioritaire domeinen:  

 
5.1 het bevorderen van structurele stabiliteit in de programmering van de bilaterale 

samenwerking (mainstreaming), 
5.2 het uitwerken of begeleiden van speciale programma’s Vredesopbouw, met inbegrip van 

het beheren van twee speciale budgetlijnen, 
5.3 het uitstippelen van strategische en prioritaire programma’s, 
5.4 het consolideren of uitbouwen van strategische partnerschappen voor het verhogen van de 

impact door een meer geïntegreerde en meer coherente aanpak 
5.5 en het versterken van de capaciteit binnen DGOS 
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Kader 6: Ondersteuning van kwaliteit van bestuur, conflictpreventie en duurzame ontwikkeling 
 
In het kader van de bilaterale samenwerking met verschillende partnerlanden werken DGOS en de 
Belgische Technische Coöperatie samen bij het verbeteren van de kwaliteit van bestuur. De reikwijdte 
hiervan beperkt zich thematisch niet tot ‘vredesopbouw’ of geografisch tot conflictlanden. Immers, 
inspanningen van donoren en multilaterale organisaties voor het versterken van de kwaliteit van het 
bestuur en van de instellingen kunnen bijdragen tot structurele stabiliteit. Het bevorderen van een 
rechtsstaat, het verbreden van deelname aan het bestuur en de besluitvorming, het verruimen van de 
ontwikkelingskansen door betere overheidsdiensten (toegang tot rechtspraak, veiligheid, 
gezondheidsdiensten, onderwijs,..) kunnen de kans verminderen op gewelddadige crises.  
 
Dit noodzaakt evenwel een nieuwe aanpak van zowel donoren als multilaterale organisaties. Het 
veronderstelt een betere analyse van het beleid en de armoedestrategieën van partnerlanden. Het 
veronderstelt een ruimere dialoog die het projectmatige overstijgt. Het vereist bijvoorbeeld een veel 
nauwere samenwerking en coördinatie tussen donoren onderling, alsook de inzet van nieuwe 
hulpvormen zoals de ‘sectorbrede aanpak’ of ook de ‘budgetsteun’.  
 
Door technische assistentie en samenwerking – onder meer via BTC – kan DGOS bijdragen tot het 
versterken van de rechtsstaat, het verbeteren van het macrofinancieel en fiscaal beheer en het 
moderniseren van het openbaar ambt, onder meer met het oog op een efficiënte decentralisering en de 
strijd tegen corruptie. Dergelijke programma’s zijn uiteraard sterk gebonden aan de partnerlanden en 
dienen het voorwerp uit te maken van de landenstrategienota’s.  
 
 
 
 
5.1 Vredesopbouw in de Belgische partnerlanden : aanpassen van de hulpprogramma’s (mainstreaming) 
 
(156) Om de doeltreffendheid van de Belgische hulp te verhogen, heeft de Wet op de Internationale 
Samenwerking van 25 mei 1999 het aantal partnerlanden van de Belgische samenwerking beperkt tot 
25. De selectie van deze partnerlanden gebeurt niet enkel op basis van criteria van goed bestuur of 
naleving van de mensenrechten. De wet laat ook de mogelijkheid open voor bilaterale samenwerking 
met fragiele staten of landen die geteisterd worden door gewelddadige conflicten of burgeroorlogen. 
Enkele partnerlanden zijn crisisgevoelig. Daarmee is geen makkelijke keuze gemaakt, want werken in 
zulke landen is steeds moeilijk en vereist een aangepaste respons.   
 
(157) In conflictlanden of in fragiele staten zijn de regeringen of regimes meestal niet in staat om 
een volwaardig partnerschap uit te bouwen ter ondersteuning van duurzame armoedebestrijding. 
Dikwijls worden mensenrechten systematisch geschonden – meestal door alle betrokken partijen – of 
worden bevolkingsgroepen gemarginaliseerd, en zijn er ernstige disfuncties zoals corruptie en slecht 
bestuur. Veelal zijn er geen gezamenlijke plannen voor armoedebestrijding tussen partnerland en de 
internationale gemeenschap, laat staan dat de overheid daarover een interne maatschappelijke inspraak 
organiseert. In sommige landen is er zelfs nauwelijks sprake van een ‘staat’. De basis voor een 
volwaardig partnerschap dat gericht is op duurzame ontwikkeling ontbreekt dus in zulke landen. 
Gewelddadige conflicten of politiek-sociale crisissen dwingen met andere woorden om de 
basisbeginselen van overleg, partnerschap en ownership met partnerlanden aan te passen aan de 
specifieke vereisten van zulke conflicten.   
 
(158) Landenstrategienota’s kunnen worden beschouwd als een onderdeel van de dialoog over een 
gemeenschappelijke strategie voor duurzame ontwikkeling. Het opstellen ervan veronderstelt overleg 
over de vorm en inhoud van samenwerking tussen het partnerland met de hulpgemeenschap. Zulke 
nota’s zijn meer nog een proces dan een product, een proces dat de basis legt voor het programmeren 
van de Belgische hulp met het partnerland. De Wet op de Internationale Samenwerking verplicht 
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DGOS om periodiek zulke strategienota’s op te stellen, omdat ze de basis leggen voor een planmatige, 
op resultaten gerichte aanpak. In deze nota’s is een appreciatie van de kwaliteit van het bestuur, de 
aard van de relatie tussen overheid en het maatschappelijk middenveld, en een inzicht in de naleving 
van de mensenrechten van wezenlijk belang. Deze informatie is noodzakelijk voor het bepalen van de 
hulpstrategieën en voor programmeren van de hulp, ongeacht of partnerlanden nu al dan niet 
geconfronteerd worden met collectief geweld. 
 
(159) In hun samenhang geven deze gegevens relevante informatie over de betrokkenheid en de 
plaats van het maatschappelijk middenveld bij het beleid van armoedebestrijding, over de politieke 
bereidheid van het partnerland om op een inclusieve wijze vorm te geven aan de realisatie van de 
Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN, en over de institutionele en andere obstakels 
(corruptie, wanbeleid, slechte openbare dienstverlening,…) die verhinderen om deze doelstellingen te 
realiseren. Zulke analyses en informatiebasis oriënteren op hun beurt de programmering van de hulp: 
de keuzen van hulpmiddelen, van sectoren, van partners en van het volume van de ingezette middelen. 
In dit verband is er veeleer sprake van het  afstemmen van de Belgische hulp op de sociaal-politieke en 
economische verhoudingen in het partnerland, dan van het opleggen van voorwaarden of 
‘conditionaliseren’ van de hulp (zie ook hoofdstuk 3.4). 
 
 
 
Kader 7: Mensenrechten, sancties en ‘conditionaliteit’ 
 
De ervaringen met ongerichte sancties of met het stopzetten van hulp als reactie op grove schendingen 
van de mensenrechten zijn eerder negatief en dragen er vaak toe bij dat de situatie verergert. België 
opteert meer voor een constructieve betrokkenheid met vredeskrachten en een creatief inbouwen van 
stimulansen voor vrede. De huidige praktijk van de Belgische jaarlijkse mensenrechtenverslagen in de 
partnerlanden levert onvoldoende relevante informatie en inzicht om de belangrijkste beleidsvragen en 
operationele kwesties op te lossen.  
 
Om een rechtenbenadering te versterken, moet de hulpgemeenschap de aard en het volume van haar 
hulpprogramma’s aanpassen. Om zulke aanpassingen door te voeren, heeft men behoefte aan meer 
analytische informatie dan de huidige verslaggeving onder de Wet van 7 februari 1994 om het beleid 
van ontwikkelingssamenwerking te toetsen aan de eerbied voor de rechten van de mens (de 
zogenaamde Wet-Vanvelthoven). Een analyse van de kwaliteit van het bestuur, van de 
beleidsoriëntaties van het partnerland, van de aard en de oorzaken van de mensenrechtenschendingen, 
van de domeinen waarop sociale en maatschappelijke veranderingen zich voordoen en van het 
‘democratisch gehalte’ , biedt een kader voor het identificeren van die strategische domeinen waarin 
hulp het meest doeltreffend kan worden ingeschakeld, en voor het bepalen van de hulpinstrumenten 
(projecten, begrotingshulp, technische ondersteuning, dialoog,...) en de partners (overheid, 
maatschappelijk middenveld, bedreigde minderheden, of combinaties).  
 
Anders gesteld: een inventaris van schendingen van mensenrechten levert nog geen antwoord op de 
vraag naar het waarom van deze schendingen noch op de vraag naar hoe de hulpgemeenschap ze kan 
doen stoppen. Worden mensenrechten – met inbegrip van de sociale, culturele en economische 
basisrechten – met voeten getreden omdat de machthebbers zich autoritair vastklampen aan privileges, 
de status-quo en aan macht? Of zijn er schendingen van de mensenrechten, omdat de instellingen 
slecht functioneren en het land kampt met ernstige structurele problemen, vaak een gevolg van 
armoede? Of is het een combinatie van beiden waarbij er in de meeste partnerlanden in mindere of 
meerdere mate een politieke bereidheid is tot democratiseren en tot een beleid om armoede te 
bestrijden? 
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Voorbeeld: het lot van gedetineerden in veel ontwikkelingslanden is zeer slecht: nauwelijks voedsel, 
ruimte, begeleiding, … Maar is dat te verwonderen in landen waar de meerderheid van de bevolking in 
grote armoede leeft? Het uitbouwen van een gevangeniswezen dat de rechten van de gevangenen 
respecteert, is zelden een prioriteit in partnerlanden, en ook voor de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking is het onbegonnen werk om haar inspanningen vooral daarop te richten. 
In specifieke gevallen wordt een dergelijke steun wel geboden, en dit ter ondersteuning van de 
overgang naar een meer structurele oplossing van het probleem (bijvoorbeeld in Burundi, Rwanda, 
Peru – waar het telkens voor een groot deel om gedetineerden gaat in verband met de conflictsituatie). 
 
 
(160) De samenhang  tussen dimensies zoals sociale vrede, respect voor een rechtsstaat en 
mensenrechten, sociaal-economische ontwikkeling, dynamische en representatieve politieke 
instellingen bepaalt de graad van structurele stabiliteit. Ook in landen die geen acute crises doormaken 
of waar geen manifeste gewelddadige conflicten de samenwerking bemoeilijken, is het aangewezen 
om dieper in te gaan op de kwaliteit van het bestuur, de aard van het democratiseringsproces, de 
betrokkenheid van maatschappelijke groepen en het respect voor de naleving van de rechten en 
vrijheden van de mens. De afgelopen jaren is er vanuit de hoek van de Internationale Financiële 
Instellingen steun gekomen voor de samenhang tussen overheid en maatschappelijk middenveld. 
Bijvoorbeeld: de Poverty Reduction Strategy Papers – gevraagd door Wereldbank en IMF onder meer 
in het kader van de schuldvermindering via het zogenoemde HIPC-initiatief – vragen van de 
partnerlanden een zo inclusief mogelijk overleg met politieke en maatschappelijke krachten in hun 
land. Nochtans blijven deze verbreding van dit partnerschap en de versterking van het ownership in 
vele gevallen theorie. 
 
(161) Er zijn in een aantal partnerlanden mogelijkheden om de maatschappelijke basis voor 
armoedebestrijding te verbreden. Daartoe werd onder meer de Budgetlijn Lokale NGO's in het leven 
geroepen die in 2002 in zeven partnerlanden in werking trad (Rwanda, Burundi, DR Congo, Zuid-
Afrika, Senegal, Ethiopië, Palestijnse Gebieden). De budgetlijn kan worden aangewend om op een 
meer flexibele wijze, rechtstreeks (door middel van de attaché internationale samenwerking), samen te 
werken met het maatschappelijk middenveld. Zulke partnerschappen met civiele actoren kunnen de 
bilaterale samenwerking inzake armoedebestrijding met de overheid aanvullen. Maar ze kunnen ook 
nodig zijn in het kader van vredesopbouw, of bij het bevorderen van een mensenrechtencultuur in een 
context van gespannen relaties tussen overheid en het maatschappelijk middenveld. 
 
(162) Meer specifiek voor partnerlanden in conflict moet aangegeven worden hoe partnerschappen 
kunnen opgebouwd worden die rekening houden met de aard van het conflict en de mogelijkheden op 
het terrein voor vredesopbouw. De ingezette middelen en de aard van de partnerschappen moeten 
gemodelleerd worden op de mogelijke coalities met vredeskrachten. Een dergelijke doorlichting vanuit 
het perspectief van de vredesopbouw binnen DGOS is tot dusver enkel toegepast op de Belgische 
regionale strategie ten aanzien van de complexe oorlog in de Regio van de Grote Meren. 
 
(163) In het Belgisch regeringsbeleid ten aanzien van de Grote Meren wordt bijvoorbeeld afgezien 
van begrotingshulp voor landen die de vredesakkoorden niet naleven. Met landen die de menselijke 
veiligheid van andere buurlanden ernstig schaden, kan evenmin een volwaardig partnerschap worden 
uitgewerkt rond een programma van duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding. Dat houdt 
bijvoorbeeld in dat er geen ‘gemengde commissies’ worden gehouden met zulke partnerlanden. (Dat 
betekent evenwel niét dat andere vormen van dialoog of speciale programma’s met zulke 
partnerlanden zijn uitgesloten). Immers, op deze wijze willen de Belgische hulp en het buitenlands 
beleid in het algemeen de Afrikaanse inspanningen versterken bij het zoeken naar een duurzame 
oplossing voor de complexe oorlog in het ruimere kader van de door de Afrikaanse diplomatie 
onderhandelde akkoorden van Lusaka en Arusha.  

37 



Strategienota vredesopbouw, juli 2002 
 
 
 
Kader 8: Vredesopbouw in de Belgische partnerlanden. Elementen van een actieplan 
 
• De Dienst Vredesopbouw werkt gebruiksvriendelijke richtlijnen uit voor het opstellen van 

toekomstige landenstrategienota’s waarin de aanwijzingen worden gegeven voor het analyseren 
van de samenhang tussen democratisering, mensenrechten, kwaliteit van het bestuur en de rol van 
het maatschappelijk middenveld alsook voor de repercussies voor strategieën voor 
armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling. 

 
• Bij het opstellen van deze richtlijnen wordt rekening gehouden met de genderdimensie en met 

goede praktijken van toonaangevende donoren en internationale instellingen (bijvoorbeeld, de 
Europese Commissie hanteert in haar eigen landenstrategienota’s hulpmiddelen zoals 
‘conflictindicatoren’). 

 
• De dienst Vredesopbouw ondersteunt de operationele diensten bij het analyseren van 

conflictdynamieken en het samenstellen van toekomstige landenstrategieën en programma’s voor 
de fragiele of conflictuele partnerlanden. Wat samenwerking in conflictgebieden betreft, kan een 
systeem voor conflictimpact en voor opvolging van de wisselwerking tussen humanitaire en 
‘structurele’ hulpverlening met de directie verantwoordelijk voor humanitaire hulp worden 
getoetst. 

 
• Er wordt eveneens overleg georganiseerd met mensenrechtenorganisaties en andere 

gespecialiseerde instellingen over het versterken van een rechtenbenadering van de planning en 
programmering in de Belgische ontwikkelingssamenwerking. 

 
• De Dienst Vredesopbouw stelt richtlijnen op voor de Budgetlijn Lokale NGO’s en piloteert dit 

instrument in een aantal landen (7 in 2002) om in een tweede fase een aangepaste regelgeving te 
veralgemenen. 

 
 
 
5.2 Uitvoeren van prioritaire programma’s en projecten inzake vredesopbouw 
 
(164) De Dienst Vredesopbouw verleent diensten binnen DGOS die moeten leiden tot meer en 
betere resultaten op het vlak van vredesopbouw (zie punt 5.5). Daarnaast legt de Dienst 
Vredesopbouw – meestal samen met andere diensten van DGOS of van de FOD Buitenlandse Zaken – 
zich toe op enkele prioritaire programma’s. Maar alvorens deze programma’s toe te lichten in punt 5.3. 
worden hier de twee budgetlijnen besproken die de dienst beheert : 
 

a) de Budgetlijn Vredesopbouw, die specifiek gericht is op subsidies voor ‘vredesprojecten’ die 
door derden worden ingediend, 

b) en de Budgetlijn Lokale NGO’s, die in een beperkt aantal partnerlanden beheerd wordt door 
de attachés van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. 

(165) Deze budgetlijnen zijn complementair en financieren programma’s inzake conflictpreventie en 
vredesopbouw die als zodanig niet met de klassieke hulpinstrumenten kunnen worden ondersteund. 
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Kader 9: Artikel 3 van de Wet op de Belgische internationale samenwerking 
 
De Belgische internationale samenwerking heeft als hoofddoel duurzame menselijke ontwikkeling te 
realiseren door middel van armoedebestrijding (…). 
 
De Belgische internationale samenwerking draagt in dit kader bij tot de algemene doelstelling van 
ontwikkeling en versterking van de democratie en van de rechtsstaat met inbegrip van het principe van 
goed bestuur, alsook het respecteren van de menselijke waardigheid, van de rechten van de mens en 
van de fundamentele vrijheden, met een bijzondere aandacht voor het bestrijden van elke vorm van 
discriminatie om van sociale, etnische, religieuze, levensbeschouwelijke redenen dan wel op basis van 
het geslacht. 
 
 
 
a) budgetlijn Vredesopbouw 
 
(166) De Budgetlijn Vredesopbouw is opgericht omdat de bestaande budgettaire instrumenten 
onvoldoende wendbaar of flexibel konden ingezet worden in conflictuele of labiele situaties. Ook 
deden nieuwe organisaties een beroep op de Belgische ontwikkelingsadministratie voor het 
subsidiëren van activiteiten die voorheen niet in aanmerking werden genomen.  De afgelopen vijf jaar 
werkte DGOS samen met Belgische en buitenlandse niet-gouvernementele organisaties, met 
basisorganisaties uit het Zuiden, met regionale instanties, of ook met multilaterale organisaties, en in 
mindere mate met regeringen uit partnerlanden (zie ook bijlage 3).  

 
(167) De subsidies waren bestemd voor zeer uiteenlopende initiatieven zoals vorming van 
verkiezingswaarnemers, onderzoek naar innovatieve ontmijningstechnologieën, versterken van het 
maatschappelijk weefsel in conflictzones, opvang en repatriëring van kindsoldaten, 
traumabehandeling, versterken van een objectieve berichtgeving, ‘terreindiplomatie’ enz.  
 
 
Kader 10: Voorbeelden van gesubsidieerde acties op de Budgetlijn Vredesopbouw 
 
Mensenrechten en democratisering: steun aan mensenrechtenorganisaties, monitoren van naleving van 
de mensenrechten en het humanitair recht, verbetering van wettelijk instrumentarium en juridische 
assistentie met betrekking tot naleving van mensenrechten, versterken van een vrije pers, versterking 
van democratische instellingen 
 
Conflictbeheersing: ondersteunen van gerichte initiatieven van terreindiplomatie, versterken van 
traditionele mechanismen voor conflictbeheersing 
 
Postconflictverzoening en -heropbouw: strijd tegen straffeloosheid, opbouw van de rechtsstaat, 
nationale verzoening (waarheidscommissies enz.) 
 
Herstel van de ‘menselijke veiligheid’: ondersteuning van demobilisatie, ontwapening en reïntegratie 
van ex-strijders (waaronder kindsoldaten) als onderdeel van vredesakkoorden; programma’s voor 
praktische ontwapening (het verminderen van de kleine en lichte wapens in omloop); de hervorming 
van de veiligheidsdiensten in een democratisch kader 
 
Humanitaire ontmijning: versterken van plaatselijke capaciteit en instellingen voor ontmijning; 
opleiding en uitrusting van lokale ontmijners, onderzoek naar en ontwikkeling van aangepaste 
ontmijningstechnologieën  
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(168) Met de werking en de ervaringen met deze budgetlijn is de basis gelegd voor uitbreiding van 
de beschikbare middelen. Voor 2002 is de begroting opgetrokken van 12,5 miljoen EUR in 2000 tot 
15 miljoen EUR (2001 was een uitzonderlijk jaar dankzij de grootschalige steun, 5,5 miljoen EUR, 
voor de Zuid-Afrikaanse vredessoldaten in het geteisterde Burundi). Voor een deel van de 
voorgestelde programma’s en projecten geldt dat er een bijzondere tijdsdruk is gezien de context 
waarop ze inspelen. Veelal is de tijdshorizon van de samenwerking beperkt van 1 tot 3 jaar. In de 
toekomst wordt eveneens geplafonneerd op 1,5 miljoen EUR op jaarbasis, tenzij in uitzonderlijke 
situaties met bijzondere motivatie. 
 
(169) Om versnippering tegen te gaan, wordt het werkdomein strakker afgebakend. De belangrijkste 
basisbeginselen en selectiecriteria voor de Budgetlijn Vredesopbouw worden hier toegelicht. Meestal 
moeten deze criteria in hun samenhang worden beoordeeld. Vooreerst geldt voor deze budgetlijn het 
substitutiebeginsel. De basisregel is dat een project gesubsidieerd wordt op die budgetlijn die het best 
alle doelstellingen respecteert. Voor een aantal projectvoorstellen is het overduidelijk dat enkel de 
Budgetlijn Vredesopbouw in aanmerking komt. In andere gevallen bestaat soms twijfel. Enkele 
voorbeelden: 

(i) Zo kan DGOS bijvoorbeeld een ontmijningsprogramma uitwerken met een partnerland 
in het kader van de bilaterale samenwerking, met betrokkenheid van de Belgische Technische 
Coöperatie. In een dergelijk geval wordt op de budgetlijn van de bilaterale samenwerking 
gefinancierd. Maar het kan ook om een speciaal samenwerkingsprogramma gaan met een 
multilateraal agentschap of een NGO, waarbij de Budgetlijn Vredesopbouw wordt 
aangesproken. 
(ii) Belgische NGO’s die langdurig actief zijn in conflictgebieden en er het maatschappelijk 
middenveld helpen versterken, kunnen blijven een beroep doen op de budgetfaciliteit van de 
‘programmafinanciering’. Voor meer op zichzelf staande of urgente acties – waarvoor geen 
voorzieningen werden vastgelegd in de programma’s van deze NGO’s – kunnen aanvragen 
ingediend worden op de Budgetlijn Vredesopbouw. 

(170) Het is dus met andere woorden niet de bedoeling alle vredesinitiatieven onder te brengen op 
de budgetlijn vredesopbouw. 

 
(171) Bij de selectie van projecten speelt het criterium van geografische concentratie mee. Wegens 
de beperkte opvolgings- en analysecapaciteit van DGOS en met het oog op optimale coherentie wordt 
de voorkeur gegeven aan de Belgische partnerlanden, in het bijzonder die in Subsaharaans Afrika 
(met nadruk op de Regio van de Grote Meren).  
 
(172) Er zijn enkele landen waarvoor een gemotiveerde uitzondering wordt gemaakt: 
 

(i) Colombia is geen partnerland, maar grenst aan twee Belgische partnerlanden die ernstig 
bedreigd zijn door het uitdijend geweld in hun buurland. Bovendien is er een 
maatschappelijk en politiek draagvlak in België voor steun aan het vredeswerk en voor 
mensenrechtencampagnes in Colombia. Vandaar dat DGOS ook projecten 
Vredesopbouw ondersteunt in Colombia.  

(ii) Gezien het uitzonderlijke karakter van de crisis, de nood aan heropbouw en de rol van 
de Ontwikkelingsorganisaties bij de wederopbouw van Afghanistan is ook dat land 
tijdelijk opgenomen. 

 
(173) Verder is de Regio van de Grote Meren de belangrijkste geografische concentratie voor deze 
budgetlijn, en dat wegens de hoge politieke prioriteit. In bepaalde omstandigheden wordt, inspelend op 
politieke vraagstukken, de regio ruim geïnterpreteerd (dus met inbegrip van landen zoals Angola of 
Congo-Brazzaville).  

40 



Strategienota vredesopbouw, juli 2002 
 

 
(174) De grootste gebruikers van de Budgetlijn Vredesopbouw zijn gespecialiseerde multilaterale 
organisaties, Belgische niet-overheidsorganisaties en buitenlandse partners, zowel uit Noord als Zuid. 
Aangezien de concurrentie zeer groot is, wordt bijzondere aandacht besteed aan volgende 
kwaliteitscriteria: de kwaliteit van de dossiers, de beheerscapaciteit van de partners (onder meer de 
capaciteit op het vlak van financieel beheer en op het vlak van de vredesopbouw) en uiteraard de 
mogelijke impact van het project. Ook is een beperkt gedeelte van het budget voorbehouden voor 
innovatieve proefprojecten of -partners. Zulke initiatieven kunnen soms de basis leggen voor een 
langduriger en meer structurele samenwerking. In complexe conflictsituaties kunnen multilaterale 
organisaties schaal en volume inbrengen. In andere gevallen dan weer kan soms enkel met plaatselijke 
organisaties worden samengewerkt.  
 
(175) Deze budgetlijn is vooral bedoeld voor het terrein: voorrang wordt gegeven aan initiatieven 
‘in de frontlinie’. Daarbij is er vooral belangstelling voor die partners en die initiatieven die lokale 
capaciteiten en instellingen versterken. Om te beletten dat een disproportioneel deel naar onderzoek, 
conferenties, publicaties, vorming en begeleiding in het Noorden zou gaan, is het percentage dat 
bestemd is voor zulke initiatieven vastgelegd op vijf. Indien projectvoorstellen convergeren met de 
vredes- of democratiseringsprogramma’s waarin DGOS haar inspanningen concentreert, worden zulke 
voorstellen uiteraard interessanter.  

 
 

Kader 11: Budgetlijn Vredesopbouw. Elementen van een actieplan 
  
• Er zal een eenvormig systeem voor het indienen van projectvoorstellen worden uitgewerkt en 

besproken met partners en potentiële geïnteresseerden dat zowel criteria, vormvereisten, 
procedures, inhoudelijke en financiële rapportage als evaluatie dekt. 

 
• Er wordt systematisch overleg gepleegd met de relevante diensten van DGOS en de FOD (bv. 

informatie en adviesverzoeken en -verlening over programma- en projectvoorstellen in verband 
met vredesopbouw), maar ook wordt rond de Regio van de Grote Meren en bepaalde 
aandachtslanden die niet noodzakelijk partnerlanden zijn, zoals Colombia en Afghanistan, het 
overleg ruimer opgevat door gespecialiseerde niet-gouvernementele organisaties en/of academici 
erbij te betrekken. 

 
• Om de impact van de gesubsidieerde projecten en programma’s beter in te schatten, wordt werk 

gemaakt van aangepaste evaluaties en methodologieën. 
 
• Bij de dossierbehandeling wordt bijzondere aandacht besteed aan het aspect van de 

capaciteitsoverdracht, alsook voor de rol van de vrouw, of de impact van het project op de 
verhouding tussen mannen en vrouwen. 

 
• Waar mogelijk zal aandacht worden besteed aan synergieën tussen projecten en programma’s 

gefinancierd op de budgetlijn Vredesopbouw en via andere kanalen van de Belgische 
samenwerking.  

 
• Met een aantal gespecialiseerde diensten van multilaterale agentschappen en niet-gouvernementele 

organisaties kan met betrekking tot de Regio van de Grote Meren een meer langdurige en 
intensievere samenwerking en wisselwerking worden voortgezet of uitgewerkt (zie ook punt 5.3). 
 
 

b) budgetlijn lokale NGO’s 
 
(176) Het afgelopen decennium groeide de aandacht voor de rol van het maatschappelijk 
middenveld in landen van het Zuiden, voor de rol van de staat, en voor het belang van een dynamische 
wisselwerking tussen beide. Zowel multilaterale hulporganisaties als individuele donoren wijzen op 
het belang van deze wisselwerking voor onder meer het bepalen van strategieën van 
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armoedebestrijding, en het versterken van een rechtenbenadering van duurzame ontwikkeling en 
democratisering. 
 
(177) Anderzijds is de donorgemeenschap in toenemende mate geconfronteerd met de nefaste 
impact van gewelddadige conflicten, en met de enorme uitdagingen van postconflictheropbouw. 
Sommige landen zijn gekenmerkt door een zwakke of ‘falende’ staat, of worden bestuurd door 
autoritaire regimes. In zulke gevallen ontbreekt dikwijls een solide en legitieme basis voor 
volwaardige samenwerking met de overheid rond duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding.  
 
(178) Om in deze uiteenlopende situaties optimaal in te spelen op de mogelijkheden en uitdagingen 
van onder meer vredesopbouw met inbegrip van sociale dialoog en vredeseducatie, democratisering of 
armoedebestrijding, werken steeds meer donoren en multilaterale instellingen rechtstreeks samen met 
organisaties van het maatschappelijk middenveld in het Zuiden. Nieuwe inzichten en nieuwe 
uitdagingen leidden immers tot het aanboren van nieuwe samenwerkingsvormen naast de klassieke 
samenwerking met multilaterale instellingen, met regeringen in het kader van de bilaterale 
samenwerking, en met NGO’s in het Noorden.  
 
(179) Er zijn dus verschillende redenen voor een donor om op directe wijze samen te werken met 
NGO’s uit het Zuiden: 
 

(i) NGO’s zijn in bepaalde sectoren soms doelmatiger, flexibeler en efficiënter dan de 
overheid en bereiken soms beter de doelgroep van de armen. Hun engagement is 
doorgaans duurzaam. Dat zijn enkele redenen waarom Belgische NGO’s (in het kader 
van de zgn. programmafinanciering) ook samenwerken met niet-overheidspartners uit 
het Zuiden; 

(ii) organisaties uit de civiele maatschappij zijn potentieel krachtige facilitatoren en 
katalysatoren op het vlak van sociale dialoog en vredeseducatie; 

(iii) steun aan NGO’s versterkt de civiele maatschappij, wat op termijn kan bijdragen tot 
meer democratie en tot een meer rechtvaardig en transparant overheidsbeleid, 

(iv) donors en overheden in partnerlanden kunnen lessen trekken uit de aanpak en de 
innovaties van NGO’s, 

(v) in een aantal conflict- of postconflictregio’s behoren geledingen van het 
maatschappelijk middenveld soms tot de laatste steunpunten voor vredesinitiatieven of 
ook voor humanitaire acties. 

 
(180) De Belgische ontwikkelingsadministratie heeft in 2001 een nieuwe budgetlijn in het leven 
geroepen om rechtstreekse samenwerking, via de attaché internationale samenwerking, met niet-
gouvernementele partners mogelijk te maken.  
 
(181) Dit zijn enkele aanknopingspunten voor DGOS om op een directe wijze samen te werken met 
NGO’s uit het Zuiden:  

 
(i) Vooreerst is er een trend om de civiele samenleving en de privé-sector uit het Zuiden 

nauwer te betrekken bij de beleidsdialoog en bij het opstellen van een nationale agenda 
voor armoedebestrijding. Door het promoten van deze deelname poogt men om de hulp 
en het overheidsbeleid in het partnerland meer te oriënteren op duurzame ontwikkeling 
en de strijd tegen de armoede. Zowel UNDP als Wereldbank, maar ook individuele 
donoren, oriënteren zich meer op deze maatschappelijke groepen voor het opstellen van 
zogenaamde Comprehensive Development Frameworks, of de Poverty Reduction 
Strategy Papers, of ook bij het uitstippelen van de beleidsdialoog omtrent 
armoedebestrijding met partnerlanden (zoals in het geval van de samenwerking tussen 
Europa en de ACS-landen), en soms ook voor het opstellen van strategienota’s. Dit 
gebeurt evenwel nog steeds te arbitrair en weinig gecoördineerd. 

(ii) Verder zijn er conflictgebieden, postconflictlanden of ‘falende staten’ waar de relatie 
met het maatschappelijk middenveld en de overheid problematisch is, en waar het 
bijzonder moeilijk is om met de overheid een beleid uit te stippelen voor 
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armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling. In de Regio van de Grote Meren ligt een 
klemtoon van de Belgische samenwerking op het instandhouden van de ‘forces vives’, 
het aanreiken van een overlevingsplatform aan maatschappelijke krachten die dragers 
kunnen zijn van toekomstige dynamieken van vredesopbouw, heropbouw en 
democratisering.  

 
 
(182) Wegens het nieuwe karakter van deze budgetlijn heeft de Dienst Vredesopbouw een 
proefprogramma gestart in vier partnerlanden van de Belgische samenwerking: Rwanda, Burundi, de 
Democratische Republiek Congo en Zuid-Afrika. Deze lijst werd in 2002 uitgebreid met Ethiopië, 
Senegal en de Palestijnse Gebieden.  
 
(183) Bij het samenstellen van een programma en het selecteren van niet-overheidspartners wordt 
rekening gehouden met antwoorden op volgende vragen: hoe verlopen de verhoudingen tussen staat en 
civiele maatschappij? Treedt de overheid repressief op tegen mensenrechtenorganisaties, de pers of het 
maatschappelijk middenveld? Wat is de bewegingsvrijheid voor sociale, culturele, en economische 
belangenverdediging door deze groepen? Wat is de graad van georganiseerdheid van dit middenveld? 
Hoe ‘democratisch’ zijn de maatschappelijke organisaties gestructureerd en hoe participatief 
functioneren ze? Hoe sterk is de betrokkenheid van vrouwen? In sommige partnerlanden van de 
Belgische samenwerking voert de overheid een restrictief of zelfs repressief beleid ten aanzien van het 
maatschappelijk middenveld. In andere partnerlanden is er een politiek-juridisch kader dat een 
wisselwerking met de civiele samenleving toelaat of zelfs bevordert. 

 
(184) De mogelijkheden van samenwerkingsvormen worden evenzeer bepaald door de capaciteit 
van de donor. Daarbij speelt uiteraard het financieringsmechanisme een rol, maar ook de plaats die 
deze vorm van samenwerking inneemt in het ontwikkelingsgebeuren. Deze samenwerking maakt de 
meeste kans in een gedecentraliseerd kader, met solide kennisbasis van de niet-gouvernementele 
sector door de Belgische vertegenwoordiging in het partnerland. 
 
 
Kader 12: Budgetlijn lokale NGO’s. Elementen van een actieplan 
 
• In het kader van de Budgetlijn Lokale NGO’s wordt de samenwerking met lokale partners 

versterkt. Daarbij gaat ook aandacht naar de mogelijkheden voor het versterken van de 
capaciteiten en de mogelijkheden tot onderlinge samenwerking tussen partners uit het Zuiden, 
zoals reeds wordt gepiloteerd door Zuid-Afrikaanse gespecialiseerde NGO’s. 

 
• De eerste resultaten van de werking van deze nieuwe budgetlijn worden geïnventariseerd en 

besproken met de relevante diensten in DGOS en met gespecialiseerde partners uit de sector, 
eveneens met het oog op het versterken van de comparatieve voordelen van NGO’s in het 
Noorden en van niet-overheidspartners uit het Zuiden. 

 
• Gezien de complexiteit wordt het huidig programma van ‘directe financiering van indirecte 

actoren’ slechts geleidelijk uitgebreid, bouwend op de geleerde lessen. 
 
• De Dienst Vredesopbouw werkt samen met verantwoordelijken voor de bilaterale samenwerking 

voor het opstellen van een landenspecifieke analyse, doelstellingen voor deze hulpvorm en de 
concrete uitwerking voor het aanwenden van de Budgetlijn Lokale NGO’s in de desbetreffende 
partnerlanden. 
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5.3 Strategische en prioritaire programma’s 
 
(185) Om haar impact te vergroten inzake vredesopbouw concentreert de Belgische samenwerking 
haar inspanningen op enkele domeinen en in enkele geografische regio’s. Daartoe werkt ze eveneens 
samen met een aantal strategische partners (punt 5.4). Voortbouwend op de ervaringen uit het verleden 
wordt de volgende jaren (verder) werk gemaakt van de volgende programma’s en acties in fragiele 
staten of conflictlanden: 
 

a) parlementen, armoedebestrijding en een democratische cultuur 
b) verzoening en overgangsjustitie (Rwanda; Regio van de Grote Meren) 
c) ontwapening, demobilisatie en reïntegratie van ex-strijders 
d) kinderen in conflict 
e) strijd tegen antipersoonsmijnen 
f) strijd tegen de verspreiding van kleine en lichte wapens 

 
 
a) parlementen, armoedebestrijding en een democratische cultuur 
 
(186) Parlementen in de partnerlanden kunnen en moeten een rol spelen bij het verbreden van de 
deelname van de bevolking bij het uitstippelen van een beleid dat gericht is op strijd tegen armoede en 
voor duurzame ontwikkeling. DGOS werkt samen met de Europese Unie (in het kader van het 
Cotonou-Verdrag), met AWEPA, met International IDEA, met het Belgisch parlement en met het 
Ontwikkelingsprogramma van de VN. Deze inspanningen zullen worden toegespitst op het versterken 
van de parlementaire capaciteiten in het Zuiden voor meer duurzame en inclusieve vormen van 
armoedebestrijding. Met UNDP werkt DGOS samen bij het inventariseren van ervaringen en het 
uitproberen van nieuwe projecten in dit domein. In een eerste fase wordt een conferentie 
georganiseerd met UNDP en haar partners om zo de geïnteresseerde donoren en hulporganismen en 
deelnemers uit het Zuiden in staat te stellen om de geleerde lessen te verwerken uit de 
samenwerkingsprogramma’s met parlementen. 
 
(187) Wat de bevordering van democratische cultuur met inbegrip van legitiem en goed bestuur op 
zich betreft, zullen via de BTC-programma’s gericht op decentralisatie of op hervorming van het 
openbaar ambt verder worden ondersteund.  
b) verzoening en overgangsjustitie (Rwanda; Regio van de Grote Meren) 
 
(188) Rwanda illustreert wellicht op de meest schrijnende wijze hoe moeilijk heropbouw is na grove 
mensenrechtenschendingen zoals genocide. België engageert zich in de opbouw van een rechtsstaat en 
de strijd tegen de straffeloosheid. Wat de genocide-gacaca’s betreft, draagt DGOS enerzijds bij tot het 
voorbereiden van deze volkstribunalen. Anderzijds wordt in nauw overleg met de internationale 
gemeenschap steun verleend aan plaatselijke en internationale niet-gouvernementele organisaties en de 
Rwandese autoriteiten (in het kader van de bilaterale samenwerking) bij de realisatie van dit proces. 
Om de risico’s die inherent zijn aan dit proces te beperken en optimaal de basis te versterken voor 
heropbouw en verzoening maakt DGOS werk van neutrale opvolging en monitoring van de genocide-
gacaca’s.  
 
(189) Dit programma vult andere programma’s aan die de Rwandese justitie met inbegrip van een 
belangrijke verzoeningsdimensie ondersteunen en die via BTC of gespecialiseerde NGO’s lopen (zie 
ook kader 13). 
 
(190) België heeft zich geëngageerd om ook ten aanzien van Burundi en de Democratische 
Republiek Congo een belangrijk programma inzake de heropbouw en toegankelijkheid van justitie en 
inzake justitie en verzoening te steunen, op basis van de situatie, geschiedenis en behoeften ter plaatse 
en gebruikmakend van de verschillende partners en hulpinstrumenten. 
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Kader 13: Heropbouw en hervorming van justitie in Rwanda 
 
De opbouw in Rwanda van een rechtsstaat met een toegankelijke en operationele justitie is één van de 
prioriteiten van de Belgische internationale samenwerking. 
 
Wat de rechtstreekse bilaterale samenwerking betreft, werd of wordt sinds de heroriëntatie van de hulp 
na de genocide van april-juli 1994 steun verleend aan: 
- de verbetering van de beheerscapaciteit van het Rwandese ministerie van Justitie, door financiële en 
technische assistentie; 
- het beheer van de parketten en de gerechtelijke politie: steun aan aanpassing van wetgeving, voor 
materiële werkomstandigheden, voor betere juridische documentatie, informatie en bestaffing, voor 
initiatieven van het ministerie van Justitie inzake mensenrechten; 
- het nationaal centrum voor juridische opleiding: steun aan voortgezette opleiding van magistraten en 
ander gerechtelijk personeel, van wie een groot deel geen basisopleiding genoot; 
- initiatieven van de Rwandese overheid inzake traditionele rechtspraak (gacaca) voor de berechting 
van de meer dan 100.000 gevangenen die worden beschuldigd van betrokkenheid bij de genocide. 
 
In multilateraal verband werd steun verleend aan onder meer de mensenrechten-monitoring door het 
bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten (1995-1996), en aan het Internationaal 
Straftribunaal voor Rwanda. 
 
De steun aan niet-gouvernementele organisaties in deze sector (hoofdzakelijk  via de budgetlijn 
vredesopbouw) verliep via volgende partners: 
- Avocats sans Frontières/Advocaten zonder Grenzen: onder meer verdediging van vermeende 
verdachten van deelname aan de genocide; toezicht op de rechten van beklaagden en van slachtoffers 
van de genocide; logistieke en technische steun aan opstarten van gacaca-programma; 
- RCN Justice & Démocratie: onder meer vorming van de gacaca-rechters; logistieke en technische 
ondersteuning van rechtbanken en overheid (klassieke justitie en gacaca-rechtspraak) met het oog op 
de verhoging van de kwantiteit, de kwaliteit en de efficiëntie van de rechtspraak met betrekking tot de 
verdachten van deelname aan de genocide. 
 
In 2001 werden (via de budgetlijn lokale NGO’s) de volgende initiatieven gesteund: 
- gedecentraliseerd vormingsprogramma inzake persoonsrecht en sociaal-juridische assistentie aan 
vrouwen en kinderen, door de NGO Haguruka; 
- onderzoek, informatie en documentatie inzake mensenrechten, door LIPRODHOR 
- monitoring van de gacaca-processen door een forum van NGO-collectieven, CLADHO, CCOAIB, 
LDGL, IBUKA, PRO FEMMES These Hamwe;  
- audiovisuele documentaires rond gacaca, door de NGO Kemit. 
 
 
c) ontwapening, demobilisatie en reïntegratie van ex-strijders 

 
(191) Heel wat vredesakkoorden zijn stukgelopen op ondoordachte of overhaaste vormen van 
demobilisatie van ex-strijders. Te weinig werd dan rekening gehouden met aspecten van machtsdeling, 
inclusieve oplossingen voor álle partijen in een conflict, grondige ontwapening (met inbegrip van 
bijvoorbeeld veilig wapen- of stockbeheer, of vernietiging van ingezamelde wapens), reïntegratie van 
de strijders in hun gemeenschappen en capaciteit en bereidheid tot verzoening van de ontvangende 
samenleving.  
 
(192) In de Regio van de Grote Meren woedt Afrika’s meest complexe oorlog. De veelheid aan 
reguliere legers en rebellen, en de grillige oorlogsdynamiek maken dat de vredesakkoorden niet op een 
samenhangende wijze worden uitgevoerd. Hoewel er nog geen alomvattend begin is gemaakt met 
demobilisatie van soldaten en rebellen, worden toch reeds voorbereidende inspanningen gedaan voor 
DDRRR (ontwapening, demobilisatie, repatriëring, reïntegratie en heropbouw). DGOS – door haar 
samenwerking met en steun aan uiteenlopende partners zoals UNICEF, de Wereldbank, UNDP en 
bepaalde betrokken ministeries –  is goed geplaatst om de opportuniteiten op het terrein beter te 
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appreciëren en een evenwichtige aanpak te promoten in de gehele regio. Dat houdt onder meer in dat 
gezamenlijke inspanningen vereist zijn om op het geëigende ogenblik een hefboomfunctie te vervullen 
voor het mobiliseren van meer mensen en middelen voor ‘DDRRR’. 
 
(193) Om de menselijke veiligheid te garanderen van die maatschappelijke of politieke krachten die 
de vredesakkoorden in praktijk moeten omzetten, verleent DGOS bij hoogdringendheid haar financiële 
steun aan de Zuid-Afrikaanse beschermingseenheid in Burundi. 
 
 
d) kinderen in conflict 
 
(194) De problematiek van kinderen in conflictgebieden wordt in de eerste plaats behandeld in het 
kader van het Belgisch beleid in de Regio van de Grote Meren, en in partnerschap met UNICEF. Deze 
VN-instelling is eveneens met Belgische steun actief in landen zoals Uganda en Soedan. 
 
(195) Vooral de kwestie van de kindsoldaten met inbegrip van de genderdimensie krijgt de 
aandacht, waarbij aspecten van opvang, reïntegratie, traumabehandeling en alternatieve 
toekomstperspectieven worden opgevolgd. Inspanningen zullen eveneens georiënteerd worden op 
mogelijke kleinschalige pilootprojecten, mits deze een toegevoegde waarde hebben (voorbereiden van 
opvangstructuren op het terrein of in de gemeenschappen, mogelijkheden tot uitbreiding of duplicatie). 
 
 
e) strijd tegen antipersoonsmijnen 
 
(196) Gezien de enorme hypotheek die antipersoonsmijnen leggen op duurzame ontwikkeling in 
grote delen van partnerlanden zoals Laos en Cambodja besteedt DGOS jaarlijks gemiddeld 2,5 miljoen 
EUR aan ontmijning. Daarbij wordt samengewerkt met de Belgische FOD Landsverdediging, en met 
andere donoren en multilaterale organisaties in Laos en Cambodja. Versterken van de institutionele 
capaciteit tot ontmijning in het partnerland, is één van de doelstellingen. 
 
(197) In de regio rond Kisangani wordt een project van de NGO Handicap International gesteund, 
dat de opleiding van lokale ontmijners en de sensibilisering van de lokale bevolking voor de gevaren 
van antipersoonsmijnen combineert. Door dit project werd de aandacht van de internationale 
gemeenschap gevestigd op de gevaren van antipersoonsmijnen en niet-ontplofte springtuigen in deze 
regio. De Verenigde Naties (United Nations Mine Action Service, UNMAS) hebben ten gevolge van 
de positieve weerslag van dit project een identificatiezending naar de Democratische Republiek Congo 
uitgevoerd. 
 
(198) Daarnaast wordt verder werk gemaakt van de uitwerking van aangepaste technologieën en het 
ter beschikking stellen ervan voor de partners in het Zuiden. Het overleg met de verantwoordelijke 
diensten binnen de FOD Buitenlandse Zaken en met Landsverdediging moet een optimale aanwending 
van de middelen garanderen. 

 
 

f) strijd tegen de verspreiding van kleine en lichte wapens 
 
(199) Er mag geen verwarring ontstaan over oorzaken en gevolgen van de proliferatie van kleine en 
lichte wapens. Zelden zijn kleine en lichte wapens de oorzaak van geweld. Maar deze wapens verlagen 
de drempel tot geweld, verlengen de duur van een gewelddadig conflict, vernietigen 
ontwikkelingskansen en bemoeilijken de vreedzame heropbouw en verzoening. De ‘politieke 
economie’ in oorlogsgebieden is veelal van die aard dat ze wapens aantrekken, en dat allerhande 
trafieken ontstaan die min of meer ondergronds de conflicten voeden en verlengen. Inzicht in deze 
dynamieken moet verder opgebouwd worden, alsook mechanismen in regionaal en internationaal 
verband voor het aan banden leggen van zulke destabiliserende handelspraktijken. 
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(200) Het Actieprogramma van de VN inzake Kleine en Lichte Wapens (juli 2001) roept de donoren 
op om de inspanningen op het vlak van praktische ontwapening op te voeren. De Belgische 
samenwerking neemt actief deel aan de opvolgingsinitiatieven met nadruk op Afrika. De Belgische 
inspanningen concentreren zich op de Regio van de Grote Meren, West-Afrika en zuidelijk Afrika. De 
Belgische samenwerking heeft in West-Afrika in enkele partnerlanden terreinervaring opgebouwd op 
het vlak van praktische ontwapening. Dat houdt in dat menselijke veiligheid, duurzame ontwikkeling 
en het inzamelen van kleine wapens in bepaalde regio’s worden bevorderd. De nuttige lessen en 
ervaringen van deze terreinwerking in West-Afrika worden gedeeld met andere instellingen en 
partners. 
 
(201) Waar vredesakkoorden zijn afgesloten en de strijdende partijen overgaan tot demobilisatie 
moet meteen worden geïnvesteerd in het ontwapenen en veilig stockeren – en liefst vernietigen – van 
wapens. Dit zijn dikwijls zeer ingewikkelde, riskante en grootschalige operaties waarvoor de 
internationale gemeenschap tijdig voorbereidingen moet treffen. Daarom werkt de Belgische 
samenwerking met gespecialiseerde diensten van UNDP (BCPR) en Wereldbank om de internationale 
gemeenschap aan te sporen meer mensen en middelen in te zetten. Daarbij wordt financiële steun 
verleend voor studiewerk en pilootprojecten in de Regio van de Grote Meren.  
 
(202) Eveneens volgt de Dienst Vredesopbouw de ruimere problematiek op van de menselijke 
veiligheid en het beheer van de veiligheidssector, in samenspraak met organisaties en donoren zoals 
UNDP en het Britse Department for International Development (DfID).  
 
 
5.4 Versterken van de strategische partnerschappen voor vredesopbouw 
 
(203) Samenwerking, overleg, en coördinatie zijn vereisten voor een meer doeltreffende 
vredesopbouw en conflictpreventie. Om haar impact te verbeteren of het werkdomein te verruimen, 
werkte DGOS de afgelopen vijf jaar samen met een brede waaier van gouvernementele en niet-
gouvernementele organisaties (zie bijlage 2, § 3). Enkele van deze partnerschappen worden versterkt 
op basis van de resultaten en de doelstellingen van het Belgisch beleid.  
(204) Maar alvorens deze strategische opties toe te lichten, is er één partnerschap dat onder de 
aandacht moet gebracht worden, namelijk met het Ontwikkelingscomité (DAC) van de OESO. Het  
Netwerk Conflict, Vrede en Ontwikkelingssamenwerking van het DAC behandelt enkele van de 
thema’s die ook voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking van belang zijn. 
 
(205) Binnen dit netwerk worden analyse en onderzoek gebundeld en worden er richtlijnen 
opgesteld over onder meer : 
 

(i) integreren van conflictpreventie en vredesopbouw in ontwikkelingsbeleid en –praktijk, 
(ii) aanpakken van politieke economie van oorlog met inbegrip van relatie tussen 

gewelddadige conflicten en ‘corporate governance’, corruptie, en trafiek van goederen, 
grondstoffen en wapens, 

(iii) verbeteren van kwaliteit van overheidsbestuur op vlak van menselijke veiligheid. 
 

(206) Naast de samenwerking met DAC onderhoudt de Dienst Vredesopbouw diverse vormen van 
meer operationeel partnerschap, waarbij onderscheid kan gemaakt worden tussen:  
 

a) de samenwerking in Belgische en Europese context,  
b) de samenwerking die zich grotendeels afspeelt op het terrein. 

 
(207) Schaalvergroting, betere uitwisseling van kennis of informatie, taakverdeling, het 
economiseren van ingezette middelen en harmoniseren van procedures, een grotere coherentie, … het 
zijn zovele redenen om samen te werken en de impact te verhogen. De vorm van samenwerking 
varieert naargelang de partner en de doelstellingen. 
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a) strategische Belgische en Europese partnerschappen 
 
(208) De Directie-Generaal Internationale Samenwerking is sinds midden 1999 één van de zes 
directoraten-generaal van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking. Dat stelt nieuwe uitdagingen en creëert mogelijkheden. Zo kan 
verbeterde samenwerking of samenspraak tussen verschillende directies leiden tot een meer coherent 
beleid en een meer geïntegreerde aanpak. Verschillende dimensies van het buitenlands beleid, zo 
vraagt het Ontwikkelingscomité van de OESO, moeten beter op elkaar worden afgestemd om zo met 
meer resultaat bij te dragen tot structurele stabiliteit.  
 
(209) De Dienst Vredesopbouw zal in overleg met de betrokken diensten van DGOS samenspraak 
en waar mogelijk ook functionele samenwerking tussen DGOS met de andere directoraten-generaal 
van de FOD Buitenlandse Zaken en met BTC bevorderen op dossiers zoals goed bestuur, 
decentralisatie, ontmijning, demobilisatie, vredesopbouw in de Regio van de Grote Meren, 
parlementen en armoedebestrijding, jaarlijkse mensenrechtenrapportage enz. 

 
(210) Regelmatig overleg over de invulling van de Budgetlijn Vredesopbouw (DGOS) en de 
Budgetlijn Preventieve Diplomatie (onder de bevoegdheid van de minister van Buitenlandse Zaken) 
schept de gelegenheid voor uitwisseling van operationele informatie en van geleerde lessen.  
 
(211) Tijdens het productieve Belgische voorzitterschap van de Europese Unie werd in nauwe 
samenwerking met de verschillende diensten van buitenlandse zaken en DGOS alsook met 
gespecialiseerde NGO’s, het European Centre for Development Policy Management en het 
secretariaat van de ACS-landen een doorbraak gecreëerd op twee fronten die hun weerslag hebben op 
vredesopbouw. Enerzijds werden Raadsconclusies geïnitieerd voor het betrekken van het 
maatschappelijk middenveld bij het partnerschapsakkoord tussen de EU en de ACS-landen (het zgn. 
Cotonou-verdrag). Anderzijds bewerkstelligde het Belgische voorzitterschap een consensus over een 
betere aanpak van conflicten in ACS-landen door beter gebruik te maken van de instrumenten van het 
Cotonou-akkoord (zie ook bijlage 1).  

 
 
b) strategische partnerschappen op het terrein 
 
(212) De lakmoestest voor de werking van de Dienst Vredesopbouw dient uiteraard toegepast te 
worden op haar werking en de resultaten op het terrein: in fragiele partnerlanden, of in de 
conflictzones waar DGOS operationeel is. Om haar impact op het terrein te verzekeren of te 
verbeteren, werkt de Dienst Vredesopbouw verder samen met de BTC en de attachés internationale 
samenwerking.  
 
(213) De Dienst Vredesopbouw bouwt strategische partnerschappen uit met enkele multilaterale 
agentschappen, andere bilaterale donoren en lokale, Belgische of buitenlandse niet-
overheidsorganisaties, en dit op basis van hun comparatief voordeel. 
 
(214) Met twee gespecialiseerde programma’s binnen multilaterale organisaties werd een aanvang 
genomen tot strategische planning en samenwerking op langere termijn, in het bijzonder in verband 
met de Regio van de Grote Meren: 
 

(i) het Bureau for Conflict Prevention and Recovery (BCPR) van UNDP 
(ii) de Children and Armed Conflict-verantwoordelijken van Unicef. 
 

(215) Met twee andere wordt dit overwogen: 
 

(iii) het Peace and Security-programma van Unifem 
(iv) de Afrika-divisie (voor DDRRR) en het Conflict Prevention and Reconstruction Team 

van de Wereldbank. 
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(216) Met enkele gelijkgezinde donoren wordt overlegd over samenwerking om schaalvergroting en 
taakverdeling te bewerkstelligen. DGOS is een actieve deelnemer in het gespecialiseerde netwerk van 
donoren met een werking in conflictgebieden – het zogenaamde Conflict Prevention and Post-Conflict 
Reconstruction Network (CPR). DGOS zoekt naar samenwerking op het terrein inzake vredesopbouw 
met andere geïnteresseerde partners uit de donorgemeenschap. Daartoe is een eerste stap gezet door de 
Belgische agendering van het thema van de crisis in de Regio van de Grote Meren binnen het CPR-
Netwerk. DGOS stelt binnen het netwerk haar expertise, haar netwerk en haar aanwezigheid op het 
terrein ter beschikking.  
 
(217) Wat Belgische en internationale niet-gouvernementele organisaties betreft, wordt onderzocht in 
welke mate vormen van strategisch partnerschap mogelijk zijn. 
 
Kader 14: Strategische partnerschappen. Elementen van een actieplan 
 
• De mogelijkheden van en de noodzaak tot overleg en samenwerking binnen DGOS en met BTC, 

de diensten van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken en andere overheidsdiensten 
worden opgevolgd door de Dienst Vredesopbouw, met het oog op een coherent beleid inzake 
vredesopbouw. 

 
• De resultaten van het Belgisch Voorzitterschap van de Raad Ontwikkelingssamenwerking (tweede 

helft 2001) op het vlak van conflictpreventie en vredesopbouw, en op het vlak van versterking van 
het maatschappelijke en politieke draagvlak voor armoedebestrijding worden door DGOS 
geconsolideerd. 

 
• De Dienst Vredesopbouw versterkt het strategisch partnerschap met de gespecialiseerde diensten 

van multilaterale partners waarmee DGOS nu reeds samenwerkt in conflictgebieden, en exploreert 
de uitbouw van andere partnerschappen. Dat houdt onder meer in dat de strategische planning op 
welbepaalde werkdomeinen wordt toegespitst, met een geografische klemtoon op de Regio van de 
Grote Meren. 

 
• De Dienst Vredesopbouw onderzoekt de toegevoegde waarde van een partnerschap voor 

vredesopbouw met niet-gouvernementele organisaties voor sectoren zoals justitie en verzoening, 
parlementen in transitie en menselijke veiligheid, in de eerste plaats in de Regio van de Grote 
Meren. 

 
• Eveneens worden de mogelijkheden voor strategische samenwerking met andere donoren verder 

verkend, onder meer via het CPR-Netwerk, om te beginnen in de regio van de Grote Meren.  
 
 
5.5 Versterken van de capaciteit binnen DGOS 
 
(218) Het voorkomen van gewelddadige conflicten, of het sneller en beter inspelen op crises, is een 
wezenlijk onderdeel van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.  Deel I beschreef de 
basisprincipes en aandachtspunten voor het uitstippelen van strategieën van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking. Daarin werd onder meer gesteld dat een rechtenbenadering – een 
benadering waarbij de aanspraken van mensen op eerbiediging van de mensenrechten als uitgangspunt 
geldt – essentieel is. Inderdaad, om armoede duurzaam te bestrijden is het noodzakelijk om de armen 
te versterken in hun aanspraken op rechten en vrijheden. Elke vorm van sociale verandering brengt 
spanningen en conflicten mee, en die kunnen zelfs leiden tot geweld. En elke vorm van hulp wijzigt 
sociale, politieke, en economische machtsverhoudingen en spanningsvelden. Deze politieke dimensies 
van armoede en ontwikkelingssamenwerking – en bij uitbreiding ook van het buitenlands beleid – 
moet zorgvuldiger worden gekend en bestudeerd door ontwikkelingsadministraties.  
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(219) DGOS en haar partners moeten een gevoeligheid ontwikkelen voor die ‘politieke’ dimensie of 
voor de impact van hulp op bestaande machtsverhoudingen en spanningsvelden. En dat zowel in 
conflictlanden als in ‘normale’ partnerlanden. Voor wie creëert de hulp voordelen? Welke groepen 
worden eventueel verder gemarginaliseerd, of welke nieuwe ongelijkheden of ontsporingen brengt ze 
teweeg? Inzicht in deze dynamieken en vertrouwdheid met deze processen is nodig voor het adequaat 
programmeren van hulp (zie hoofdstuk 5.1), voor het identificeren van hulpinstrumenten (projecten, 
technische assistentie, programma- of begrotingshulp…) en voor het kiezen van partners (overheden, 
lokale autoriteiten, gemeenschapsorganisaties, niet-gouvernementele organisaties, actoren uit de privé-
sector...).  
 
(220) Verder is een goede basiskennis van andere beleidsniveaus – zoals handel, financiën, 
buitenlandse zaken en defensie – essentieel voor het uitstippelen van coherente strategieën voor 
conflictpreventie en vredesopbouw. Binnen het samenwerkingsverband van de Europese Unie zijn er 
mogelijkheden om op meer samenhangende wijze structurele stabiliteit of vredesopbouw te 
versterken. Vooral het kader van het Cotonou-verdrag biedt voor de ontwikkelingssamenwerking een 
belangrijk platform daartoe. Maar vooral moeten de kansen gegrepen worden om het Europese 
potentieel inzake vredesopbouw op het terrein, dit wil zeggen in de conflictregio’s, te realiseren. De 
sterke Belgische aanwezigheid in een aantal conflictlanden moet daarbij een hefboomfunctie 
vervullen. 
 
(221) En uiteraard is er de nood aan een betere analyse van en meer inzicht in conflictdynamieken in 
fragiele staten of in gewelddadige crises in partnerlanden. Veel eigentijdse conflicten zijn immers zeer 
complex en slepen lang aan. Die complexiteit slaat zowel op de verwarrende hoeveelheid partijen die 
kunnen betrokken zijn bij het geweld (meestal combinatie van reguliere legers en rebellen), als op de 
slachtoffers (groter aantal burgerslachtoffers dan in de ‘klassieke’ oorlogen). Indien er internationale 
hulp wordt gemobiliseerd, gaat het veelal om een combinatie van internationale, regionale, nationale 
en niet-gouvernementele organisaties. Andere conflicten trekken dan weer weinig internationale 
aandacht, onder meer wegens het gebrek aan mediabelangstelling of het ontbreken van een perspectief 
op een snelle vredesregeling. 
 
(222) Een gedegen analyse van partners op het terrein is onmisbaar. Een betere inschatting van de 
risico’s die eigen zijn aan het werken met en in conflicten geeft inzicht in de mogelijkheden om beter 
en sneller in te spelen op vredesprocessen en –kansen. Een vertrouwdheid met de externe partijen en 
hun comparatieve voordelen bij het bewerkstelligen van duurzame vrede helpt het opbouwen van 
coalities en het bundelen van internationale vredesinspanningen. Wat zijn hun capaciteiten en troeven? 
Genieten ze steun van de lokale bevolking? Kunnen ze een rol spelen als vredesbouwers? Een 
dergelijke kennis moet resulteren in het aanpassen van de programmering van DGOS in conflictuele 
partnerlanden (zie ook hoofdstuk 5.1). 
 
(223) Voor de kennisopbouw binnen de ontwikkelingsadministratie en voor dienstverlenende 
ondersteuning binnen de FOD Buitenlandse Zaken, vervult de Dienst Vredesopbouw een spilfunctie. 
Hij functioneert eveneens als het institutioneel geheugen, en kan de geleerde lessen, de analytische 
hulpinstrumenten en de juiste experts en partners inschakelen of ter beschikking stellen van andere 
diensten en directies binnen de FOD Buitenlandse Zaken. Deze dienst beheert bovendien twee 
specifieke budgetlijnen (zie ook hoofdstuk 5.2), waarvan één uitdrukkelijk is toegespitst op subsidies 
voor vredesopbouw. Hij bouwt strategische partnerschappen uit (zie ook hoofdstuk 5.4) en stelt ook 
deze ervaring en operationele capaciteit ter beschikking van de diensten van DGOS die op één of 
andere wijze in aanraking komen met deze problematiek, om ze in staat te stellen optimaal erop in te 
spelen. Conflictpreventie en Vredesopbouw zijn immers niet het exclusieve werkdomein van deze 
gespecialiseerde dienst binnen de directie Strategieën. In het vakjargon heet het dat de thematiek van 
de vredesopbouw gemainstreamd moet worden binnen DGOS en dat een ‘preventiecultuur’ moet 
worden opgebouwd. Deze mainstreaming kwam uitvoerig aan bod in de in dit hoofdstuk opgenomen 
actieplannen. 
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Kader 15: Versterken van de capaciteit binnen DGOS. Elementen van een actieplan 
 
• De Dienst Vredesopbouw werkt in samenspraak met de verantwoordelijke diensten voor opleiding 

en vorming binnen de FOD Buitenlandse Zaken een basispakket uit over ‘conflict, vrede en 
ontwikkelingssamenwerking’. Er worden aan de gebruikers, mede op basis van de ‘geleerde 
lessen’, aangepaste vormingssessies opgesteld met de relevante diensten en directies. Nauwe 
samenwerking wordt nagestreefd met de relevante experts en betrokkenen binnen de administratie 
(onder meer de cel gender van DGOS) en BTC.  

 
• De Dienst Vredesopbouw zoekt en verkent actief binnen DGOS, met inbegrip van de directie 

belast met humanitaire hulpverlening, die partnerlanden, regio’s of projecten en programma’s die 
een meer ‘conflictgevoelige aanpak’ vergen. Ze consulteert de cel gender van DGOS in verband 
met de genderdimensie hiervan. Ze gaat na welke aanpassingen aan werkmethoden, 
hulpinstrumenten of partnerschappen  nodig zijn, en versterkt onder meer de analysecapaciteit van 
de betrokken diensten daartoe. 

 
• Wat adviesverlening en programma- en projectopvolging in verband met vredesopbouw betreft, 

wil de Dienst evolueren tot aanspreekpunt binnen DGOS. 
 
• Geleidelijk stelt de Dienst Vredesopbouw aangepaste analytische en andere instrumenten op die 

aangereikt worden aan de operationele diensten voor het verbeteren van het inzicht in de impact 
van de Belgische hulp op conflicten of spanningen in de regio’s waar ze actief is. Zulke vredes- en 
conflicteffectrapporteringen leveren informatie op voor de programmering en planning. De 
nuttigheid van deze informatie wordt eerst uitgetest in proefprogramma’s. 

 
• Er zal een methodologie worden opgesteld om de impact beter te evalueren van de activiteiten op 

de Budgetlijn Vredesopbouw en de Budgetlijn lokale NGO’s, en om de geleerde lessen op een 
gebruiksvriendelijke wijze ter beschikking te stellen. Wat de eerste budgetlijn betreft, zal de 
Dienst Vredesopbouw deelnemen aan opvolgingszendingen van multilaterale agentschappen, van 
programma’s met een potentieel belangrijke vredesopbouwcomponent (vooral voor de Regio van 
de Grote Meren). 

 
• De Dienst Vredesopbouw stimuleert en begeleidt samenwerking tussen DGOS met de andere 

Directoraten-Generaal van de FOD Buitenlandse Zaken met het oog op optimale samenhang 
inzake conflictpreventie, vredesopbouw en eerbiediging van de mensenrechten, en dat 
voornamelijk in de partnerlanden van de Belgische samenwerking en binnen het kader van het 
Europese Cotonou-verdrag. 

 
• De Dienst Vredesopbouw ondersteunt en versterkt de capaciteit van die diensten en directies die 

strategische partnerschappen opzetten (in het kader van Cotonou,  van de VN, van OESO-DAC, 
en op het terrein….) of speciale programma’s uitvoeren (parlementaire samenwerking, genocide-
gacaca in Rwanda, enz….).  
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BIJLAGE 1: DAC-RICHTLIJNEN VERTAALD IN EU-RAADSCONCLUSIES 

 
 
Tijdens het Belgische EU-voorzitterschap werd overeenstemming bereikt (op het niveau van de 
Permanente Vertegenwoordigers) over de ‘Conclusies van de Raad betreffende de verbetering van het 
EU-ontwikkelingsbeleid ten aanzien van door een crisis of conflict getroffen ACS-landen’. Deze 
werden formeel aangenomen door de Raad ‘Ontwikkeling’ van 30 mei 2002.  
 
Met deze Conclusies wordt het artikel 11  van de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst van Cotonou 
geoperationaliseerd. Dat artikel bepaalt: “De partijen voeren in het kader van het partnerschap een 
actief, veelomvattend en geïntegreerd beleid inzake vredesopbouw, conflictpreventie en 
conflictoplossing”. 
 
Deze Conclusies zijn gelijklopend met de DAC-richtlijnen voor het werken in conflictzones en met de 
richtlijnen van deze strategienota. Ter illustratie schetsen we de belangrijkste elementen ervan. De 
parallellen met elementen opgenomen in Deel I van deze strategienota vallen op:  
 
(§ 5.) (Wij merken op dat) conflictsituaties per definitie zeer complex zijn en vereisen dat donoren 
grondige conflictanalyses maken en regelmatig evalueren welk effect hun acties en hulp hebben op 
elke concrete conflictsituatie. 
 
(§ 8.) (…) de verscheidenheid van crisissen en conflictsituaties (dient) als een eerste uitgangspunt te 
worden aanvaard. Dit betekent dat algemene beleidsvoorschriften of standaardinterventiemethoden 
waarschijnlijk van weinig praktisch nut zullen zijn. Elk geval moet apart worden bekeken. 
 
(§ 9.) (Wij gaan uit van) vier belangrijke prioriteiten bij het operationaliseren (van Cotonou) in 
verband met door een crisis of conflict getroffen landen: 

 
(i) (10-13) bevorderen van een strategie van constructieve betrokkenheid; (hiervoor) zijn 

onder meer nodig: een langetermijnengagement en –visie, afweging van sancties en 
stimulansen naargelang de omstandigheden in het land of de regio in kwestie (…) 
(Wij merken op dat) onvoldoende gerichte sancties geen effectief middel zijn om 
gewenste beleidswijzigingen tot stand te brengen (…) Vroegtijdige actie, met name 
effectieve ontwikkelingssamenwerking, kan een belangrijke rol spelen bij de preventie 
van gewelddadige conflicten. Daardoor ontstaan mogelijkheden voor het gebruik van 
politieke en economische hulpbronnen voor economische en sociale ontwikkeling en goed 
bestuur (…) 
(Wij onderstrepen) het belang van regionale strategieën naast landstrategieën (…) 

 
(ii) (14-15) versterken van een alomvattende politieke dialoog; 

(…) alomvattende politieke dialoog in conflictsituaties betekent ook dat alle bij het 
conflict betrokken partijen -plaatselijke (overheids- en niet-overheidsinstanties), regionale 
en internationale- aan de dialoog deelnemen. Ervaringen (…) leren echter dat een 
alomvattende politieke dialoog alleen effectief, transparant en onpartijdig kan zijn indien 
(…) de regering niet wordt gemarginaliseerd en alle partijen worden betrokken, indien 
wedijver tussen de actoren niet wordt aangewakkerd, indien de alomvattendheid van de 
dialoog gepaard gaat met een kritisch inzicht in de legitimiteit van de actoren, indien de 
politieke dialoog wordt gekoppeld aan de bereidheid van de partijen bij het conflict om 
resultaten te boeken in een officieel vredesproces (…) 
De politieke dialoog kan nog effectiever worden gemaakt door tegelijkertijd gerichte steun 
te geven op de gebieden die een kritische plaats in de politieke dialoog innemen, zoals 
mensenrechten, democratie, rechtsstaat en goed bestuur. 

 
(iii) (16-18) (…) strategische aanpak voor de versterking van de capaciteiten van de 

verschillende partnerschapsovereenkomsten 
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(Terwijl de EU ernaar moet streven) de legitimiteit van bepaalde bij conflicten betrokken 
regeringen te versterken, moet ze ook een langetermijnperspectief voor institutionele 
ontwikkeling in haar analyses en acties integreren.(…) gezocht moet worden naar 
mogelijkheden om geleidelijk weer democratische, verantwoordelijke en effectieve staten 
op te bouwen. De particuliere sector kan (…) een stabiliserende factor zijn bij zowel het 
voorkomen van conflicten als het wederopbouwen van samenlevingen. Voorts moet 
voorkomen worden dat essentiële hulp voor de kwetsbaarste bevolkingsgroepen (…) door 
de autoriteiten wordt misbruikt, onder meer om ze legitimiteit te geven. 
Jegens niet-overheidsactoren (…) is een soortgelijke strategische aanpak geboden, die hun 
onafhankelijkheid van de overheid onverlet laat. 

 
(iv) (19) toespitsen van instrumenten en beheersprocedures op de specifieke behoeften van elk 

land en verbetering van de snelheid en flexibiliteit van de beleidsreactie via de nodige 
institutionele aanpassingen 
(…) voor verbetering van de ontwikkelingsbeleidsreactie beter geen nieuwe instrumenten 
kunnen worden gecreëerd, maar creatief gebruik moet worden gemaakt van de bestaande 
(22) (…) (flexibele programmering op basis van systemen voor voortschrijdende 
programma’s; (…) aangepaste en flexibele financiële systemen (…) (met inbegrip van) 
plaatselijk beheerde fondsen en mechanismen voor rechtstreekse financiering van niet-
overheidsvredesbevorderaars (…) (meer gebruik van) plaatselijke deskundigheid (…) 
teneinde het institutioneel geheugen te verbeteren en bij te dragen tot plaatselijke 
verantwoordelijkheid en capaciteitsopbouw (...).  

 
Bovenstaande ‘Overwegingen betreffende de verbetering van het EU-ontwikkelingsbeleid ten aanzien 
van door een crisis of conflict getroffen ACS-landen’ worden vertaald in ‘Operationele conclusies’ in 
verband met de coherentie, complementariteit en coördinatie – en andere basisbeginselen – bij het 
operationaliseren van artikel 11 van de Cotonou-overeenkomst (§ 21-22): 
 

(i) (…) opdat de EG en de lidstaten conflicten in landen op geïntegreerde wijze aanpakken 
(ii) (operationele coördinatie tussen Commissie, lidstaten, andere belangrijke 

ontwikkelingsactoren) 
(iii) (de EU moet beschikken over) voldoende capaciteit voor een politieke analyse van 

specifieke conflictsituaties en de dynamiek daarvan, met name in niet-traditionele sectoren 
(zoals de hervorming van de veiligheidssector of DDRR) 

(iv) (bevordering van de) opstelling van regionale strategieën gericht op vredesbevordering 
(…) 

(v) (verbetering van de bestaande capaciteit voor het) controleren en evalueren van conflicten 
(…) 

(vi) uitbreiding van de mogelijkheden voor vredesopbouw in belangrijke en ingewikkelde 
conflicten 

(vii) (gebruik van) mogelijke toegevoegde waarde van de EU bij de aanpak van 
conflictsituaties (langdurige aanwezigheid ter plaatse, brede geografische aanwezigheid, 
op dialoog gebaseerde partnerschapsbenadering, multilateraal karakter) 

(viii) (per geval internationale/ontwikkelingsgemeenschapscomités) 
(ix) (bevorderen van een) strategie van constructieve betrokkenheid via een 

langetermijnengagement en -visie, het afwegen van positieve en negatieve stimulansen 
(waaronder gerichte of "intelligente" sancties in extreme gevallen) naargelang van de 
specifieke omstandigheden in land of regio, en door middel van een alomvattende 
politieke dialoog met alle partijen bij het conflict, teneinde de voorwaarden voor vrede te 
scheppen 
(zie toelichting van § 10-18, hoger in de tekst) 

(x) (flexibele programmering) (zie toelichting van § 19, hoger in de tekst) 
(xi) (flexibele financiële systemen) (idem) 
(xii) (plaatselijke deskundigheid) (…) (plaatselijke middelen) (idem) 
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BIJLAGE 2: GELEERDE LESSEN EN ERVARINGEN 
 
 
1. Dienst Vredesopbouw 
 
 
a) dienst Vredesopbouw binnen ABOS/DGOS 
 
(1) Om de administratieve vernieuwingen voor vredesopbouw te sturen, belastte ABOS reeds in 
1996 een personeelslid met de opvolging van de problematiek van conflictpreventie, 
maatschappijopbouw en mensenrechten. Vanaf 1997 startte ABOS vervolgens met een speciale 
subsidieregeling voor projecten in dit werkdomein. Binnen een cel vredesopbouw werden het beheer 
van deze projecten en de inventarisatie en vulgarisatie van geleerde lessen gecoördineerd. Gezien het 
toenemende belang van deze problematiek breidde de cel in 1999 en 2000 uit en werd het takenpakket 
verruimd, zodat voortaan met reden mag worden gesproken van een dienst vredesopbouw. De dienst – 
die sinds juni 2001 bestaat uit vier medewerkers – is zelf verantwoordelijk voor het beheer van alle 
projecten die gesubsidieerd worden op het specifieke Budget voor Vredesopbouw. Verder heeft hij in 
de loop der jaren ondersteuning of advies geboden aan andere diensten binnen DGOS, en ruimer ook 
binnen de Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken. Geleidelijk specialiseerde deze dienst 
zich in bepaalde deelthema’s (§ 2), en groeide een samenwerking met strategische partners in de 
donorgemeenschap (§ 3). 

 
(2) De Dienst Vredesopbouw is ondergebracht bij de Directie Strategieën van DGOS en is 
uitgegroeid tot een aanspreekpunt over vredesopbouw en ontwikkelingssamenwerking binnen DGOS. 
De afgelopen jaren heeft hij contacten gehad en samengewerkt met een ruim aantal experts, politici en 
niet-gouvernementele organisaties die zich toeleggen op uiteenlopende aspecten van conflictpreventie 
en vredesopbouw. Hij trad eveneens dienstverlenend op bij bepaalde projecten in conflictgebieden. 
Verder bouwde de dienst contacten uit met een wereldwijd netwerk van donoren én andere partners – 
variërend van organisaties van het maatschappelijk middenveld tot multilaterale organisaties – 
waarmee op min of meer regelmatige basis ervaringen en kennis worden uitgewisseld.  
 
(3) De strategienota die voorligt, is het werk van de Dienst Vredesopbouw. Ze kwam tot stand 
door inventarisatie van geleerde lessen, door de werking met projecten en door dialoog met een aantal 
van zijn partners. De dienst heeft daarbij een beroep kunnen doen op informele werksessies over een 
eerste ontwerp met de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling op 11 december 2001 en met de 
Commissie Vrouwen en Ontwikkeling op 4 februari 2002.  
 
 
b) capaciteitsversterking binnen ABOS/DGOS 
 
(4) De Dienst Vredesopbouw heeft een deel van de ‘geleerde lessen’ over het werken in 
conflictzones of fragiele staten en regio’s ter beschikking gesteld van de ontwikkelingsadministratie. 
Soms ging het over specifieke projecten of deelthema’s.  In andere gevallen – zoals dat van de 
programmering in de Regio van de Grote Meren – om ondersteuning van diensten bij het samenstellen 
van een hulppakket. 

 
(5) De ervaringen van DGOS met gespecialiseerde Belgische en buitenlandse NGO’s of 
wetenschappelijke en andere instellingen van de afgelopen vijf jaar, de concrete werking rond de 
gesubsidieerde projecten, het overleg met experts of lokale organisaties op het terrein dienen dus als 
basis voor deze capaciteitsopbouw binnen DGOS én als basis voor deze strategienota. 
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c) programmering van de hulp in de partnerlanden 
 
(6) Hoe kan de internationale gemeenschap haar hulp aan- en inpassen in fragiele landen of 
conflictzones? Dat is de uitdaging voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking in een aantal van 
haar partnerlanden. In de drie partnerlanden van de Regio van de Grote Meren – Rwanda, Burundi en 
de Democratische Republiek Congo – is België geconfronteerd met Afrika’s meest complexe oorlog. 
Voor de Belgische regering vorm deze regio een politieke prioriteit. De opgebouwde knowhow over 
het werken in conflictgebieden binnen DGOS werd ingezet bij het uitstippelen samen met ministeries 
van financiën, defensie en buitenlandse zaken van een Belgisch beleid voor de Grote Meren en bij de 
programmering van de hulp. Dat beleid legt de nadruk op een sterkere aanwezigheid in conflictzones, 
een nadrukkelijker diplomatieke opvolging en steun van diverse vredesprocessen, en een coherente 
aanpak door de verschillende landen die actief zijn in deze regio.   

 
(7) Om in zulke gelaagde conflictdynamiek de kans op impact te verhogen, zijn het engagement, 
de inzet van en de samenwerking met andere, grotere bilaterale en multilaterale instanties onmisbaar. 
Wat de Regio van de Grote Meren betreft - maar ook met betrekking tot niet-partnerlanden zoals 
Colombia en Afghanistan - stimuleert de Belgische ontwikkelingssamenwerking betere samenspraak, 
samenwerking en coördinatie op het terrein (zie verder § 3). Eveneens is er uitwisseling van informatie 
en overleg met gespecialiseerde organisaties van het maatschappelijk middenveld in België en Europa.  
 
(8) De Dienst Vredesopbouw bouwt zelf expertise op in bepaalde thema’s of regio’s, of 
inventariseert de relevante knowhow binnen DGOS, die nuttig of nodig kan zijn bij programmering of 
voor capaciteitsopbouw binnen andere DGOS-geledingen en -programma’s. Een werkdomein bij 
uitstek waar nuttige ervaringen werden opgebouwd, is dat van de behandeling en subsidiëring van 
programma’s en projecten op de budgetlijnen Vredesopbouw en ‘lokale NGO’s’. 
 
 
d) budgetlijnen ‘Vredesopbouw’ en ‘Lokale NGO’s’ 
 
(9) De Dienst Vredesopbouw is verantwoordelijk voor het beheer van twee budgetlijnen: één die 
gericht is op de ondersteuning en subsidiëring van vredesopbouw, en één die gericht is op 
rechtstreekse steun aan niet-gouvernementele organisaties in partnerlanden. Wat de budgetlijn 
Vredesopbouw betreft, bestudeerde de Dienst Vredesopbouw tot dusver meer dan driehonderd 
projectdossiers of aanvragen voor subsidies voor activiteiten die variëren van seminaries, onderzoek, 
publicaties, capaciteitsversterking, netwerking, ontmijning, ontwapening, terreindiplomatie, versterken 
van traditionele verzoeningsmechanismen of van sociale weefsels… In totaal kregen via de budgetlijn 
vredesopbouw, van 1997 tot 2001, 173 projecten financiële steun van DGOS voor een totaalbedrag 
van 56.261.663 EUR (zie overzicht in bijlage 3). 

 
(10) Belgische en buitenlandse NGO’s of dienstenorganisaties, universiteiten, multilaterale 
organisaties, en soms ook overheden, dienden projecten of programma’s in ter versterking van 
vredesdynamieken. De Dienst Vredesopbouw behandelde die dossiers die inspelen op open of latente 
conflicten en die niet in aanmerking kwamen voor financiële steun onder de normale subsidieregels 
van ABOS/DGOS. Er moest dus een speciale budgetlijn worden opgericht met eigen procedures en 
criteria. Zo laat deze budgetlijn op relatief korte termijn de behandeling toe van dringende dossiers. 
Verplichtingen die gelden onder andere subsidieregels – zoals de verplichting tot 
langetermijnplanning, of duurzaamheid in het kader van de zogenaamde programmafinanciering voor 
de Belgische NGO’s, of ook nog het resultaatgerichte beheer in de projectcyclus – gelden niet of niet 
in dezelfde mate. Een andere karakteristiek is de relatief korte termijn waarbinnen een project of 
programma in principe moet worden gerealiseerd. 
 
(11) Het bestaan van deze budgetlijn belet niet dat via andere budgetlijnen of met andere partners 
eveneens projecten op het vlak van vredesopbouw kunnen worden gerealiseerd. Twee voorbeelden: de 
programma’s van de bilaterale samenwerking door middel van de Belgische Technische Coöperatie in 
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de justitiële sector in Rwanda, of de programmafinanciering met de Belgische NGO’s op het vlak van 
‘maatschappijopbouw’ in conflictgebieden. 
 
(12) Enkele van de selectiecriteria voor de budgetlijn Vredesopbouw die werden gehanteerd, 
hadden betrekking op de geografische spreiding (projecten in de partnerlanden, en dan vooral in 
Subsaharaans Afrika, met nadruk op de landen in de regio van de Grote Meren). Ook kregen projecten 
voorrang die aantoonbaar de capaciteit of de organisaties op het terrein versterkten inzake 
conflictbeheersing en vredesopbouw. Bij de beoordeling van projecten wordt rekening gehouden met 
het aspect gender en de specifieke rol die vrouwen kunnen spelen in bepaalde conflictsituaties.  
 
(13) Deze begrotingslijn stelde DGOS eveneens in staat om nieuwe vormen van samenwerking en 
partnerschap te piloteren. Zo is het niet steeds duidelijk welke de te verwachten resultaten zijn van 
projecten in snel wijzigende situaties, en evenmin of een bepaalde aanpak ook aanslaat bij 
doelgroepen. Werken met kindsoldaten in Uganda, traumabehandeling in Rwanda, vredesmedia in 
Angola en de Democratische Republiek Congo: het is maar een greep uit de voorbeelden. Hoewel 
deze projecten werden opgevolgd en administratief afgewerkt, is er tot dusver geen specifieke 
evaluatie georganiseerd om de impact van dergelijke projecten te meten. 
 
(14) Sinds 2001 beheert de Dienst Vredesopbouw ook nog een nieuwe budgetlijn ‘lokale NGO’s’ 
die DGOS in staat stelt om directe steun te verlenen aan organisaties van de civiele samenleving in de 
partnerlanden. In een eerste experimentele fase is deze budgetlijn geactiveerd in Burundi, Rwanda, de 
DRC en Zuid-Afrika. 
  
(15) Ten slotte steunde de Dienst Vredesopbouw in beperkte mate onderzoek naar bepaalde 
conflictthema’s, stimuleerde ze uitwisseling van informatie en gaf ze in sommige gevallen ook de 
opdrachten voor onderzoek naar deelthema’s. Voorwaarde was wel dat zulke activiteiten ook nuttig 
waren voor de praktijk op het terrein en dat de activiteiten aansloten op de prioritaire beleidspunten. 
Geleidelijk bouwde de Dienst Vredesopbouw bepaalde specialismen op in het brede domein van de 
conflictpreventie en de vredesopbouw. Ook kwamen speciale programma’s en actiegerichte 
samenwerkingsverbanden tot stand. Deze programma’s, specialismen en partners komen in de 
volgende punten aan bod.  

 
 
2. Speciale programma’s en aandachtspunten 

 
(16) De Budgetlijn Vredesopbouw steunde projecten van hoofdzakelijk niet-gouvernementele en 
multilaterale organisaties die subsidiedossiers indienden bij DGOS. Dit waren evenwel niet de enige 
projecten of programma’s inzake vredesopbouw die ABOS/DGOS ondersteunde. Via de rechtstreekse 
bilaterale samenwerking (DGOS/BTC) en via multilaterale organisaties buiten de budgetlijn 
Vredesopbouw, worden ook specifiek op vredesopbouw gerichte inspanningen en initiatieven 
ondersteund. Voorbeelden zijn: programma’s voor de bevordering van sociale dialoog (ILO), voor de 
ondersteuning van parlementen (UNDP) en voor de opvolging van de mensenrechtensituatie in 
conflictgebieden (UNHCHR). Getracht wordt een zo groot mogelijke complementariteit te bereiken 
tussen de diverse projecten en programma’s, ongeacht het financieringskanaal. Het justitie- en 
verzoeningsprogramma met Rwanda, waarbij België samenwerkt met minstens een zestal partners, en 
het parlementenprogramma (financiering via multilateraal kanaal en budget vredesopbouw; 
samenwerking met internationale organisaties en NGO’s) illustreren dit. 
 
(17) De Belgische samenwerking heeft de voorbije jaren voor een aantal thema’s (niches) een 
eigen specialisatie ontwikkeld. Dit stelt haar beter in staat programma’s en projecten op te starten of 
op te volgen en complementariteit te bereiken tussen de eigen interventies, en ten opzichte van die van 
de andere donoren. Dit stelt de Belgische samenwerking ook beter in staat specifieke initiatieven te 
ontplooien, zowel ten aanzien van de partneroverheden en –organisaties als van andere donoren. De 
bewaking van deze coherentie en van mogelijkheden voor overleg, initiatief en coördinatie is een taak 
maar ook een uitdaging voor de Dienst Vredesopbouw. 
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(18) Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste thema’s van conflictpreventie en 
vredesopbouw waarrond de Belgische samenwerking actief was en is: 

 
a) versterking van de transparantie, de legitimiteit en het deugdelijk bestuur van 
openbare instellingen 
b)democratische cultuur en ondersteuning van parlementen 
c) justitie en verzoening in Rwanda 
d) ontwapening, demobilisatie en reïntegratie van ex-strijders 
e) kinderen in conflicten 
f) strijd tegen antipersoonsmijnen 
g) strijd tegen de verspreiding van kleine en lichte wapens 

 
(19) Eerstgenoemd thema, dat betrekking heeft op de kwaliteit van bestuur, is bij uitstek een 
basissector van de rechtstreekse bilaterale samenwerking. Wat de andere thema’s betreft, heeft ook de 
Dienst Vredesopbouw ervaring opgedaan met de financiering (budgetlijn vredesopbouw) en opvolging 
van verschillende programma’s en projecten. 
 
 
a) versterking van de transparantie, de legitimiteit en het deugdelijk bestuur van openbare instellingen 
 
(20) De Belgische rechtstreekse bilaterale samenwerking (via de BTC) spitst zich in toenemende 
mate toe op de ondersteuning van publieke instellingen, met inbegrip van hun relatie tot de civiele 
samenleving. Begin 2002 worden in tien landen 15 institutieversterkende programma’s en projecten 
van partneroverheden ondersteund op het vlak van justitie (bv. Rwanda, Burundi), decentralisatie, 
hervorming van het openbaar bestuur (bv. Vietnam), de mensenrechten (bv. Peru) en de proliferatie 
van kleine en lichte wapens (bv. Mali). Begin 2002 hebben governance-programma’s betrekking op 
11% van de programma- en projectenportefeuille van BTC. 
 
 
b) democratische cultuur en ondersteuning van parlementen 
 
(21) Reeds geruime tijd steunt ABOS/DGOS uitwisseling en samenwerking tussen parlementen in 
conflict- of postconflictlanden in Afrika en Europa. Daartoe wordt financiële steun verleend aan 
AWEPA, de Associatie van Europese Parlementairen voor Afrika. Aanvankelijk concentreerde 
AWEPA zich op solidariteit met de bevrijdingsstrijd in zuidelijk Afrika. Na de onafhankelijkheid van 
Namibië en de democratisering in Zuid-Afrika verruimde ze haar werking. Eén belangrijk programma 
situeert zich in de conflictregio van de Grote Meren, dat zich uitstrekt tot Congo Brazzaville en 
Angola. Activiteiten variëren van seminaries, uitwisseling van parlementsleden en terreindiplomatie 
tot gerichte acties ter versterking van de parlementaire werking. AWEPA doet voor haar werking een 
beroep op Belgische en Europese parlementsleden, alsook op het secretariaat van het Belgisch 
parlement.  

 
(22) Sinds 1995 is België eveneens lid van IIDEA, het International Institute for Democracy and 
Electoral Assistance. Deze in Stockholm gevestigde internationale instelling telt onder haar leden 
zowel democratieën uit Noord als Zuid, alsook, als geassocieerde leden, enkele gereputeerde 
internationale NGO’s. Het is een nieuwe, ‘globale’ instelling, die als missie heeft het verbeteren van 
verkiezingsprocessen in de context van het versterken van een democratische cultuur en bestuur. Door 
haar uniek lidmaatschap en uitstekende contacten over de hele wereld versterkt IIDEA de kennisbasis 
en het normatieve kader onder meer inzake verkiezingspraktijken, maar ook bijvoorbeeld op het vlak 
van conflictbeheersing.  
 
(23) Met het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties, UNDP, werkt DGOS aan een 
‘Globaal Meerjarenprogramma’ ter versterking van parlementaire democratie in voornamelijk landen 
in transitie. Tot dusver is nog geen systematisch werk verricht inzake de samenhang tussen hulp voor 
parlementen in ontwikkelingslanden, democratisering en armoedebestrijding. Daarom werd een aantal 
pilootprojecten georganiseerd, expertise opgebouwd op dit werkdomein en de capaciteit van UNDP 
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versterkt, opdat ze met meer kennis van zaken - en dus met een grotere impact - zou kunnen 
functioneren. De pilootprojecten gaan van capaciteitsopbouw (bijvoorbeeld over budgetbeheer en 
budgetcontrole door parlementen) en institutionele versterking (verbeteren van de secretariaatsfuncties 
van parlementen, verbeteren van de werkomgeving van verkozenen…) tot verbetering van de relatie 
met de politieke achterban, het bevorderen van een meer inclusieve vertegenwoordiging op politiek 
vlak en de versterking van de vertegenwoordiging van vrouwen in parlementen. Via het regionale luik 
van dit programma worden problemen aangepakt die moeilijker liggen op nationaal vlak, zoals de 
relatie met en de rol van de (parlementaire) oppositie. 
 
(24) UNDP werkt voor het programma actief samen met andere ‘democratieorganisaties’, zoals 
AWEPA, IIDEA en de Interparlementaire Unie. Die laatste organisatie geeft toegang tot een 
wereldwijd netwerk van parlementaire expertise die onder meer werd aangeboord voor een 
vormingsseminarie in het Belgisch parlement voor UNDP-verantwoordelijken op het terrein.  DGOS 
werkt samen met UNDP voor het uitwisselen van ervaringen, geleerde lessen en beste praktijken met 
andere expertorganisaties en individuele deskundigen uit Noord en Zuid. 

 
(25) In het kader van de Europese samenwerking met de landen van Afrika, de Caraïben en de 
Stille Zuidzee (ACS-landen) heeft België tijdens zijn Voorzitterschap van de Raad (tweede helft van 
2001) geijverd voor een sterkere bijdrage van zowel het maatschappelijk middenveld in deze landen 
als de parlementen bij het uitwerken van armoedestrategieën. Dat is onder meer opgenomen in 
Raadsconclusies die nu moeten worden uitgevoerd. Voor deze complexe oefening met partners uit de 
ACS-landen is een beroep gedaan op het European Centre for Development Policy Management 
(ECDPM), een gespecialiseerd studiecentrum dat zich toespitst op aspecten van de vroegere Lomé-
conventie en het huidige Cotonouverdrag.  
 
(26) Wat de bevordering van democratische cultuur betreft in de context van een legitiem en goed 
bestuur, kunnen, naast deze ‘parlementenprogramma’s, andere institutieversterkende programma’s 
worden genoemd, in het kader van de rechtstreekse bilaterale samenwerking. De BTC beheert 
namelijk ook in enkele conflictlandenprogramma’s gericht op decentralisatie en op hervorming van 
het openbaar bestuur. De programma’s ter ondersteuning van justitie (Rwanda, Burundi) zijn een 
ander voorbeeld. 
 
 
c) justitie en verzoening in Rwanda 
 
(27) Uit kader 5 in de strategienota blijken de veelzijdige inspanningen die België (net zoals andere 
donoren) levert ter ondersteuning van een heropgebouwde en hervormde justitie in het Rwanda van na 
de genocide van 1994. 
 
(28) Sinds deze genocide worstelen de Rwandese machthebbers met enorme problemen van 
heropbouw en verzoening.  Eén maatschappelijk probleem is dat van de berechting van de meer dan 
120.000 gevangenen die verdacht worden van deelname aan of het plannen van de genocide. Ondanks 
de aanzienlijke buitenlandse hulp bij de heropbouw van het justitieapparaat, bleek het onmogelijk om 
de genocideprocessen via de normale justitiële weg af te handelen. De Rwandese samenleving wordt 
door dit probleem ernstig ontwricht: zowel slachtoffers als beschuldigden en hun families zien immers 
hun aanspraak op gerechtigheid onbeantwoord. Gezien de ernst van de beschuldigingen en het gevaar 
dat een klimaat van algemene straffeloosheid in de hand wordt gewerkt, heeft de Rwandese regering 
dan maar beslist om deze uitzonderlijke hoeveelheid gevangenen te berechten via een speciale 
rechtspraak, de zogenaamde gacaca. 

 
(29) De traditionele volkstribunalen of gacaca worden op een grootschalige wijze gemoderniseerd 
en uitgerust voor de afhandeling van genocidedossiers. Deze operatie stelt enorme logistieke, 
politieke, economische en maatschappelijke uitdagingen en risico’s. Niet alleen is er het gevaar van de 
schendingen van de rechten van de verdediging en stellen er zich talrijke beheersproblemen, maar er is 
ook het gevaar dat dit proces de toekomstkansen van een rechtsstaat hypothekeert, polarisering tussen 
mensen en bevolkingsgroepen verscherpt en de heropbouw bemoeilijkt. DGOS liet een onderzoek 
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verrichten naar de mogelijkheden en moeilijkheden van deze genocide-gacaca’s. Prof. Peter Uvin 
stelde een discussiedocument op dat ter beschikking gesteld werd van alle betrokkenen. Dat document 
is nog steeds een belangrijke referentietekst over zowel risico’s (van nieuwe schendingen van de 
mensenrechten, mankementen in het proces…) als de mogelijkheden die een dergelijke operatie biedt 
voor verzoening en de opbouw van een rechtsstaat.  
 
(30) DGOS richtte een speciale werkgroep op met Belgische en externe experts om enerzijds tijdig 
deze risico’s in te schatten en anderzijds optimaal in te spelen op de mogelijkheden van het gacaca-
proces.  Via gespecialiseerde Belgische en buitenlandse NGO’s stelde DGOS tijdig middelen ter 
beschikking om in te spelen op de opstartproblemen waarmee de beleidsverantwoordelijken werden 
geconfronteerd. Eveneens stimuleerde DGOS samen met de Europese Commissie een betere 
onderlinge samenwerking tussen donoren, de Rwandese overheid en organisaties van het 
maatschappelijk middenveld. 
 
 
d) ontwapening, demobilisatie en reïntegratie van ex-strijders 

 
(31) Eén van de grootste uitdagingen waarvoor de internationale gemeenschap staat of zal staan in 
de Regio van de Grote Meren is het opstarten, begeleiden en ondersteunen op het gepaste tijdstip van 
samenhangende programma’s van demobilisatie en reïntegratie van ex-strijders. Ondanks de 
vredesakkoorden van Arusha en van Lusaka blijven grote delen van de regio in oorlog. Het oosten van 
de Democratische Republiek Congo wordt bezet door zes buitenlandse legers en geteisterd door een 
veelheid aan gewapende rebellenbendes. Om de vredesakkoorden om te zetten in een stabiele basis 
voor heropbouw is een succesvolle demobilisatie en reïntegratie vereist. Eén belangrijke groep wordt 
gevormd door niet-Congolese strijders in de DRC, zoals de  Interahamwe-milities en soldaten van het 
voormalig Rwandese leger die mede verantwoordelijk waren voor het plannen of uitvoeren van de 
genocide van 1994 in Rwanda.  

 
(32) Een complicerende factor is evenwel dat onder meer de machthebbers in Kinshasa – bij 
gebrek aan een eigen, goed uitgerust en gedisciplineerd leger – misbruik maken van deze krachten 
voor allerlei klussen zoals de strijd tegen de Rwandese en Ugandese bezettingslegers op het 
grondgebied van de DRC. Daarvan maakt  het regime in Rwanda dan weer gebruik om zijn bezetting 
te rechtvaardigen. Om zeer uiteenlopende redenen zijn eveneens troepen van Burundi, Uganda, 
Zimbabwe, Angola en Namibië actief in de Democratische Republiek Congo. Ook deze troepen 
moeten gerepatrieerd worden, en zo nodig ook gedemobiliseerd en gereïntegreerd, om de vrede een 
kans te geven. 
 
(33) Toch zal een demobilisatieproces maar geleidelijk worden uitgevoerd. Algemeen verwacht 
men geen plotse en gelijktijdige demobilisatie van ex-strijders in alle landen die betrokken zijn in deze 
regionale oorlog. Daarom heeft de Belgische ontwikkelingssamenwerking specifieke projecten 
aangevat of ondersteund die het terrein moeten voorbereiden voor demobilisatie en repatriëring. 
Daartoe heeft DGOS een samenwerkingsakkoord opgebouwd met het kinderfonds van de VN, 
UNICEF (zie ook § 3). Samen met de Britse ontwikkelingsadministratie steunt België een andere VN-
partner, het Bureau for Conflict Prevention and Recovery (BCPR) van UNDP (zie ook § 3), voor zijn 
werking op het vlak van  ontwapening, demobilisatie en reïntegratie in de Regio van de Grote Meren. 
DGOS heeft zich ten slotte ingeschakeld in het Multi-Country Programme for Demobilization and 
Reintegration of Ex-Combatants (MDRP) in the Greater Great Lakes Region van de Wereldbank. 
DGOS ziet onder meer toe op de complementariteit tussen en samenhang van de verschillende 
initiatieven, en vooral op hun bijdrage tot herstel van stabiliteit en duurzame vredesopbouw. 

 
 

e) kinderen in conflicten 
 
(34) Een ander aandachtspunt van vredesopbouw in conflictzones heeft nauw betrekking op 
specifieke kwetsbare doelgroepen zoals kinderen. Die zijn in toenemende mate slachtoffers van het 
geweld, dat steeds meer wordt uitgevochten met lichte wapens. Bovendien worden ze in toenemende 
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mate ingeschakeld als rebellen en soldaten in gevechten. Dat stelt heel nieuwe uitdagingen op het vlak 
van demobilisatie, reïntegratie en traumabehandeling, maar ook op dat van normzetting, ontrading, en 
sensibilisatie. Een gendergevoelige benadering is daarbij telkens van groot belang. 

 
(35) DGOS steunt UNICEF om specifieke programma’s te ontwikkelen voor kinderen in conflict- 
of postconflictgebieden, zoals ex-kindsoldaten. Hoewel de Democratische Republiek Congo het 
fenomeen van de kindsoldaten tot voor kort niet kende, vechten jongeren in groten getale met zowat 
alle strijdende partijen. De Congolese regering heeft evenwel wettelijke voorzieningen getroffen om 
kindsoldaten en andere ‘kwetsbare groepen’ te weren uit het leger. Daarin werd ze bijgestaan door 
UNICEF. Slechts op kleine schaal wordt een begin gemaakt om deze bepalingen in de praktijk ook uit 
te voeren. Met Belgische steun werd een coördinatiestructuur opgestart om de verschillende 
overheids- en niet-overheidsinstanties te betrekken bij een dergelijk complex programma.  
 
(36) Op het vlak van traumabehandeling wordt bijvoorbeeld steun verleend aan enkele 
pilootprojecten voor getraumatiseerde kinderen in het Rwanda van na de genocide, en in het noorden 
van Oeganda. Om deze schrijnende problematiek meer ruchtbaarheid te geven, en meer internationale 
partijen en overheden te sensibiliseren, gaf België steun aan de Speciale Gezant van de Secretaris-
Generaal van de Verenigde Naties voor Kinderen en Gewapende Conflicten.  
 
 
f) strijd tegen antipersoonsmijnen 
 
(37) België speelde een cruciale rol in de internationale campagne tegen het gebruik, de aanmaak 
en de verspreiding van antipersoonsmijnen. Dat leidde reeds tot een internationaal verbod op de 
aanmaak, verspreiding en stockering van dit tuig. België was één van de eerste landen die dit verdrag 
ratificeerden. De Belgische inspanningen liggen op het diplomatieke vlak (aanwakkeren van de 
gevoeligheid voor deze problematiek, het versterken van de coalitie tegen antipersoonsmijnen, 
overtuigen tot ratificeren van het internationaal verdrag), op het vlak van militaire samenwerking 
(technische expertise van het leger ter beschikking stellen met financiële steun van DGOS), én op het 
vlak van slachtofferhulp, capaciteitsversterking en institutieopbouw via de 
ontwikkelingssamenwerking. Het beleid op het vlak van de strijd tegen antipersoonsmijnen wordt 
gecoördineerd door de interdepartementele werkgroep antipersoonsmijnen, waarin vertegenwoordigers 
van Buitenlandse Zaken, Landsverdediging en Ontwikkelingssamenwerking regelmatig overleg 
plegen.  

 
(38) Jaarlijks besteedt DGOS ongeveer 2,5 miljoen  EUR aan projecten in de sfeer van 
sensibilisatie, maar vooral voor capaciteitsopbouw met betrekking tot ontmijning en voor het 
ontwikkelen van nieuwe technologieën die aangepast zijn aan de omstandigheden in de partnerlanden. 
 
 
g) strijd tegen de verspreiding van kleine en lichte wapens 
 
(39) Volgens UNDP (2001) worden nagenoeg alle conflicten in ontwikkelingslanden momenteel 
uitgevochten met kleine en lichte wapens. Oorlogen zijn de afgelopen vijftien jaar drastisch veranderd. 
Steeds meer vinden ze plaats binnen staten, met meer burgerslachtoffers dan voorheen. Jaarlijks vallen 
meer dan een half miljoen slachtoffers onder vuurwapens. Ook het profiel van de oorlogsvoerders 
verandert - naast reguliere legers treden ook meer en meer rebellen op de voorgrond. Het relatieve 
gemak waarmee deze wapens zich laten manipuleren, leidt ertoe dat het aantal kinderen dat ingelijfd 
wordt bij legers en rebellen in veel conflictgebieden toeneemt. 

 
(40) DGOS legde de nadruk op de zgn. praktische ontwapening en het bevorderen van menselijke 
veiligheid. Praktische ontwapening slaat op die inspanningen die gericht zijn op het reduceren van het 
aantal lichte en kleine wapens in omloop. Daartoe werd samengewerkt op het terrein met een 
uiteenlopende groep van partners. In Zuid-Afrika is er de samenwerking met de Zuid-Afrikaanse 
politie via de directe bilaterale samenwerking, waarbij de capaciteit wordt versterkt van de politie om 
‘menselijke veiligheid’ te bevorderen. Er is eveneens een partnerschap binnen de regio, waarbij de 
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Zuid-Afrikaanse politie steun verleent aan de Mozambikaanse politie om de restanten aan kleine 
wapens van de burgeroorlog op te sporen en te vernietigen. Anderzijds is er de Belgische 
samenwerking met Zuid-Afrikaanse partners die ijveren voor een wapenvrije samenleving en die aan 
de basis lagen van campagnes voor de verbeterde  wetgeving over het wapenbezit en de wapendracht.  
 
(41) In postconflictgebieden zoals Mali steunen DGOS en BTC experimenten binnen de bilaterale 
samenwerking waarbij veiligheid, ontwikkeling en inzameling van kleine wapens worden gekoppeld.  
 
(42) Onderzoek of het samenbrengen van diverse partijen uit Noord en Zuid voor het versterken 
van het internationale kader, sensibilisatie binnen de Verenigde Naties, gespecialiseerde workshops 
tussen de Europese Unie en haar partners over aspecten van het EU-programma voor de preventie en 
bestrijding van illegale handel in conventionele wapens (juni 1997), de Europese Gedragscode inzake 
export van wapens (juni 1998) en de Gemeenschappelijke Actie inzake kleine en lichte wapens 
(december 1998) zijn enkele voorbeelden van de uiteenlopende acties die de Dienst Vredesopbouw 
ondersteunde, vooral op de Budgetlijn Vredesopbouw. Op dezelfde budgetlijn wordt onderzoek 
gefinancierd in verband met de markering en tracering van kleine en lichte wapens (vzw GRIP). In de 
Regio van de Grote Meren is er eveneens nog een programma opgestart met het Bureau for Conflict 
Prevention and Recovery van de UNDP (zie ook § 3). 

 
 
3. Strategische partnerschappen voor vredesopbouw 
 
(43) Sinds 1996 is in de schoot van het Ontwikkelingscomité (DAC) van de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) de ‘Werkgroep Conflict, Vrede en 
Ontwikkelingssamenwerking’ actief. Na uitvoerig onderzoek, gevalstudies, overleg met experts en 
organisaties in Noord en Zuid, en na grondig overleg met beleidsverantwoordelijken en deskundigen 
met grondige terreinervaring van donoren en multilaterale instellingen aanvaardde het hoogste orgaan 
van het DAC twee sets van ‘richtlijnen’. Deze richtlijnen vormen tot dusver de meest samenhangende 
aanbevelingen over ontwikkelingssamenwerking in conflict- of postconflictsituaties of over 
conflictpreventie. DGOS werkt nauw samen met het DAC en ondersteunt de werking van het DAC-
netwerk ‘Conflict, Vrede en Ontwikkeling’, de opvolger van de Werkgroep. Voor het opstellen van 
het begrippenkader van deze strategienota en voor het uitstippelen van het beleid inzake 
vredesopbouw is ruimschoots gebruikgemaakt van dit partnerschap en van de DAC-richtlijnen. 

 
(44) Zoals blijkt uit een de vorige punten heeft de Dienst Vredesopbouw samengewerkt met een 
brede groep van partners: 
 

a) Belgische partnerschappen 
b) Europees partnerschap 
c) Partnerschappen op het terrein 

 
(45) Deze worden hier kort en meer systematisch gepresenteerd, omdat uit de ervaringen uit het 
verleden enkele strategische partnerschappen groeiden die belangrijk zijn voor de toekomstige 
werking.  
 
 
a) Belgische partnerschappen 

 
(46) Wat de officiële Belgische ontwikkelingssamenwerking betreft, wordt op basis van specifieke 
dossiers (bv. steun aan parlementen; hervorming van justitie in Rwanda, afstemming van projecten en 
programmering in de landen van de Regio van de Grote Meren) overleg gepleegd en samengewerkt 
met de andere directies binnen DGOS. Die samenwerking en uitwisseling is er eveneens met de BTC 
en met haar thematische specialisten inzake maatschappijopbouw en institutieversterking.  
 
(47) Nog voor de formele integratie van DGOS in de FOD Buitenlandse Zaken werkte de 
Ontwikkelingsadministratie samen met andere Directies-Generaal rond welbepaalde dossiers. De 
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campagne tegen landmijnen of de internationale en Europese programma’s tegen de proliferatie van 
kleine en lichte wapens zijn daar een paar voorbeelden van. Het beleid ten aanzien van vredesopbouw 
in de regio van de Grote Meren is een ander voorbeeld. Eveneens wordt gezamenlijk overlegd rond 
conflicthaarden zoals Colombia of Afghanistan  Ook werden gespecialiseerde NGO’s betrokken bij 
overleg, waarbij de dimensie van het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid van de 
Europese Unie eveneens in rekening wordt gebracht.  

 
(48) Bovendien onderhoudt de Dienst Vredesopbouw een periodiek overleg met de collega’s die 
verantwoordelijk zijn voor het beheer van een specifieke budgetlijn van Buitenlandse Zaken, namelijk 
‘preventieve diplomatie, steun aan de slachtoffers van conflict, respect voor de mensenrechten en 
versterking van de rechtsstaat’, of kortweg de budgetlijn Preventieve Diplomatie. In 2001 beschikten, 
buiten DGOS, de directies van Buitenlandse Zaken over een budgetlijn van 7,44 miljoen EUR, die 
bestemd waren voor subsidies voor projecten die onder deze noemer vallen. Samenspraak over deze 
budgetlijn en de Budgetlijn Vredesopbouw van DGOS (17,85 miljoen EUR in 2001) moet overlapping 
vermijden en uitwisseling van nuttige ervaringen en partners bevorderen. 
 
(49) In sommige dossiers, zoals dat van de gacaca in Rwanda of demobilisatie, wordt eveneens 
functioneel samengewerkt, en reikt het partnerschap verder dan een loutere subsidiëring van 
ingediende projecten door derden. 
 
(50) In het kader van het Belgische EU-Voorzitterschap (tweede helft van 2001) resulteerde de 
hechte samenwerking tussen DGOS en de andere Directies-Generaal van de FOD Buitenlandse Zaken 
tot de doorbraak in het dossier van de ‘conflictpreventie’ in de ACS-landen. Daartoe werd eveneens 
uitvoerig overleg georganiseerd met verschillende Belgische, Europese en andere NGO’s. 
  

 
b) Europees partnerschap 

 
(51) Ook de Europese Unie besteedt het afgelopen half decennium aanzienlijk meer aandacht aan 
conflictpreventie en vredesopbouw. Om heel uiteenlopende redenen blijft de praktijk evenwel achter 
op het beleid. Zo raakt de thematiek van vredesopbouw en conflictpreventie aan de verschillende 
bevoegdheidsdomeinen die toebedeeld zijn aan uiteenlopende organismen of niveaus binnen de EU. 
Of er zijn interpretatieverschillen over welke instrumenten en instellingen het best geschikt of 
geplaatst zijn om initiatieven te ontplooien. Er is de veelheid aan instanties die allen een rol spelen: 
Europees Parlement, Commissie, Raad, de Hoge Vertegenwoordiger voor het Gemeenschappelijk 
Buitenlands en Veiligheidsbeleid, de Speciale Gezanten, enz. En dan zijn er uiteraard nog de lidstaten 
zelf, die er niet steeds eenzelfde beleid of benadering op nahouden. De Europese respons op de crisis 
in de Regio van de Grote Meren illustreert de moeilijkheden en de afstand die nog moet afgelegd 
worden op weg naar een coherent en actief Europees beleid van vredesopbouw. 

 
(52) Toch zijn er mogelijkheden om een meer actieve en meer coherente Europese aanpak in 
fragiele staten en conflictgebieden te stimuleren, zoals onder meer het Europees Parlement aanduidt in 
zijn resolutie over de Mededeling van de Commissie van 11 april 2001 inzake conflictpreventie. 
 
(53) Europa’s grootste ontwikkelingsprogramma biedt daartoe aanzienlijke mogelijkheden. Het 
Cotonou-verdrag biedt een juridische basis voor een samenhangend Europees programma voor 
duurzame ontwikkeling met 77 EU-partnerlanden van Afrika, de Caraïben en de Stille Zuidzee (ACS). 
Aangezien een deel van deze partners geconfronteerd wordt met gewelddadige conflicten is een 
speciaal artikel opgenomen over ‘vredesopbouw, conflictpreventie en –oplossing’. Het akkoord biedt 
weliswaar een kader, maar bevat evenwel geen aanwijzingen of richtlijnen voor het uitvoeren van de 
algemene beginselen en doelstellingen.  
 
(54) Daarom sponsorden Portugal, Zweden en België een omvangrijke studie over de 
noodzakelijke innovaties die kunnen leiden tot een meer systematische en geïntegreerde aanpak van 
gewelddadige conflicten in de ACS-landen, of het voorkomen ervan. Voor en tijdens het Belgisch 
voorzitterschap van de EU organiseerde België met de steun van het European Centre for 
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Development Policy Management  (ECDPM) overleg met een brede groep van betrokkenen : de 
lidstaten, medewerkers van de Commissie (zowel op niveau van ECHO voor humanitaire hulp, DG 
Buitenlandse Betrekkingen en DG Ontwikkeling), maar ook met gespecialiseerde NGO’s, met andere 
donoren en met multilaterale organisaties die actief zijn in conflictgebieden.  
 
(55) Dat overleg resulteerde in een breed draagvlak voor operationele conclusies van de EU-Raad 
voor een verbeterde samenwerking in conflictzones van de ACS-landen (zie bijlage 1). Eveneens met 
ECDPM werd vormgegeven aan een ander belangrijk en nieuw aspect van het Cotonou-verdrag: het 
nauwer betrekken van niet-overheidsactoren bij nationale strategieën voor duurzame ontwikkeling, 
armoedebestrijding en conflictpreventie. Dit geeft meer kans op het realiseren  van deze 
doelstellingen. Ook parlementen kunnen daarbij een belangrijke, katalyserende rol spelen. Met de 
steun van DGOS bereidt ECDPM, in samenspraak met de attachés internationale samenwerking, 
informatie- en sensibiliseringssessies voor ten behoeve van de parlementsleden van ACS-
partnerlanden, over opzet, inhoud en mogelijkheden van de Cotonou-overeenkomst.  
 
 
c) partnerschappen op het terrein 

 
(56) Naast het versterken van de coherentie binnen het Belgisch (en Europees) ontwikkelings- en 
buitenlands beleid en de samenwerking met gespecialiseerde Belgische niet-overheidsorganen, werkte 
DGOS eveneens doelgerichte samenwerkingsverbanden uit op het terrein. Al naargelang de schaal en 
de aard van de deelprogramma’s (praktische ontwapening, ex-kindsoldaten, ontwapening, 
demobilisatie en reïntegratie van ex-strijders…) verkoos DGOS om samen te werken met welbepaalde 
partners in de donorgemeenschap, onder de multilaterale organisaties, of bij lokale organisaties. We 
geven hier een overzicht van de belangrijkste soorten van samenwerking op het terrein. 

 
(57) Met twee gespecialiseerde diensten van multilaterale organisaties onderhoudt DGOS een 
operationele samenwerking op het vlak van vredesopbouw:  
 

(i)  met UNICEF werkt DGOS aan een programma dat inspeelt op de problematiek 
van kinderen in gewapende conflicten, en dit hoofdzakelijk in de Regio van de 
Grote Meren. Met de Belgische steun kan UNICEF beter hulp verlenen aan 
kinderen – en vooral kindsoldaten – in conflictgebieden, om hen zo te onttrekken 
aan oorlogszones en te reïntegreren in hun families; 

(ii) met het gespecialiseerde Bureau for Conflict Prevention and Recovery (BCPR) 
van UNDP werkte DGOS eveneens een programma uit voor conflictzones in 
overgang. Daarbij gaat de aandacht vooral naar kleinschalige 
maatschappijopbouw ter voorbereiding van de ontwapening, demobilisatie en 
vooral de reïntegratie in oorlogszones van de Regio van de Grote Meren. 

 
(58) Met twee andere specifieke programma’s van multilaterale organisaties wordt partnerschap 
inzake conflict en vrede overwogen, telkens in verband met de situatie in de Regio van de Grote 
Meren: 
 

(iii) met Unifem (peace and security-programma), 
(iv) en met het Conflict Prevention and Reconstruction Team van de Wereldbank. 

Nauwe samenwerking met de Afrika-afdeling van de Bank wordt in het 
vooruitzicht gesteld, in het kader van haar meerlandenprogramma inzake 
demobilisatie en reïntegratie van ex-strijders in de Regio van de Grote Meren. 

 
(59) Niet alleen met multilaterale partners maar ook met andere donoren werkt DGOS samen op 
het vlak van vredesopbouw. Op beleidsvlak is er overleg in het kader van de OESO-DAC. Op 
operationeel vlak is er samenspraak en samenwerking binnen het kader van het Conflict Prevention 
and Post Conflict Reconstruction Network (CPR).  Met de ontwikkelingsorganisaties van het Verenigd 
Koninkrijk, Nederland, Canada, Zweden, de VS, Denemarken, Duitsland en de Commissie wordt 
opgevolgd welke instellingen comparatieve voordelen bieden, ofwel in bepaalde regio’s en landen, 
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ofwel in bepaalde deelthema’s. Al naargelang land en dossier werd op functionele wijze overleg 
gepleegd of samengewerkt.  

 
(60) Met een aantal niet-gouvernementele partners in het Zuiden heeft DGOS functionele 
partnerschappen opgebouwd. Zij vullen aan met inzichten en ervaringen vanuit het terrein, en voeden 
zo de discussie over het aanpassen en moderniseren van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. 
Het partnerschap met het Electoral Institute of South Africa (EISA) bijvoorbeeld is nuttig bij het 
ondersteunen van een andere DGOS-partner, de Southern African Development Community (SADC). 
EISA biedt namelijk advies en bemiddeling bij het totstandkomen van regionaal overleg – onder meer 
tussen de onafhankelijke verkiezingscommissies van SADC en tussen parlementen – over het 
verbeteren van verkiezingsprocessen als onderdeel van democratisering van het beleid en de 
instellingen.   
 
(61) Met een aantal andere partners uit de niet-gouvernementele wereld (onder meer Advocaten 
Zonder Grenzen, RCN, AWEPA) wordt in de Regio van de Grote Meren samengewerkt op het vlak 
van de steun aan de justitie en de parlementen. Sinds 2001 worden de individuele projecten van deze 
organisaties gebundeld in meer coherente en consistente programma’s die hen in staat stellen op 
soepele wijze een antwoord te bieden op de uitdagingen in deze regio.
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BIJLAGE 3: BUDGETLIJN VREDESOPBOUW 1997-2001. EEN OVERZICHT 
 
 
Procentuele verdeling van de projecten gefinancierd op het vlak van conflictpreventie en 
vredesopbouw (1997-2001) 
 
 
Begroting 2001 – totaal: 17.891.995 EUR, 32 projecten gefinancierd 
 
Thema Aantal 

projecten 
% 
budget 

Steun aan democratische verkiezingen 3   1,7 
Problematiek van kleine en lichte wapens 2   2,7 
Mensenrechten en democratisering 8 15,5 
Steun aan de justitiesector 2 19,8 
Conflictbemiddeling 6   3,9 
Antipersoonsmijnen 5 10,3 
Kindsoldaten 4 10,6 
Steun aan de vrije media 2   4,2 
Militaire vredesoperatie (Zuid-Afrikaanse beschermingseenheid in 
Burundi) 

1 31,3 

 
 
Begroting 2000 – totaal: 11.135.757 EUR, 32 projecten 
 
Thema Aantal 

projecten 
% 
budget 

Problematiek van kleine en lichte wapens 3   3,5 
Mensenrechten en democratisering 6 22,4 
Steun aan de justitiesector 5 23,8 
Conflictbemiddeling 11 27,4 
Antipersoonsmijnen 6 21,4 
Kindsoldaten 1   1,5 
 
 
Begroting 1999 – totaal: 11.087.368 EUR, 39 projecten 
 
Thema Aantal 

projecten 
% 
budget 

Steun aan democratische verkiezingen 3   5,9 
Problematiek van kleine en lichte wapens 3   5,2 
Mensenrechten en democratisering 5   7,8 
Steun aan de justitiesector 3 11,3 
Conflictbemiddeling 10 22,5 
Antipersoonsmijnen 7 18,6 
Kindsoldaten 2 12,3 
Steun aan vrije media 5   6,7 
Militaire vredesoperatie 1   9,7 
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Begroting 1998 – totaal: 9.489.301 EUR, 39 projecten 
 
 
Thema Aantal 

projecten 
% 
budget 

Steun aan democratische verkiezingen 3 16,9 
Problematiek van kleine en lichte wapens 6 12,4 
Mensenrechten en democratisering 3   6,6 
Steun aan de justitiesector 1 12,1 
Conflictbemiddeling 16 22,3 
Antipersoonsmijnen 7 16,7 
Steun aan vrije media 2   5,2 
Demobilisatie van ex-strijders 1   7,8 
 
 
Begroting 1997 – totaal: 6.657.242 EUR, 31 projecten 
 
 
Thema Aantal 

projecten 
% 
budget 

Steun aan democratische verkiezingen 4 11,8 
Problematiek van kleine en lichte wapens 4   2,5 
Mensenrechten en democratisering 6 14,7 
Conflictbemiddeling 6 17,9 
Antipersoonsmijnen 6 30,8 
Kindsoldaten 1   6,6 
Steun aan vrije media 2   4,3 
Demobilisatie van ex-strijders 2 11,4 
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