
1

nummer 46 – september 2010 
[ De Millenniumdoelstellingen: wachten op de grote doorbraak? ]?De millennium-

Doelstellingen:
wachten 

op De grote 
Doorbraak?

nummer 46 – september 2010
www.mo.be

lonne poissonnier
en rudy De meyer



2

nummer 46 – september 2010 
[ De Millenniumdoelstellingen: wachten op de grote doorbraak? ]

mo*papers is een serie analyses die uitgegeven wordt door Wereldmediahuis vzw. 
Elke paper brengt fundamentele informatie over een tendens die de globaliserende 
wereld bepaalt. MO*papers worden toegankelijk en diepgaand uitgewerkt. 
MO*papers worden niet in gedrukte vorm verspreid. Ze zijn gratis downloadbaar 
op www.mo.be. Bij het verschijnen van een nieuwe paper wordt een korte 
aankondiging gestuurd naar iedereen die zijn of haar e-mailadres bezorgt aan 
mopaper@mo.be (onderwerp: alert)
redactieraad mo*papers: Saartje Boutsen (Vredeseilanden), Ann Cassiman 
(Departement Sociale en Culturele Antropologie, KU Leuven), Ludo De Brabander 
(Vrede), Ann De Jonghe (Wereldsolidariteit), Lieve De Meyer (eindredactie), Rudy 
De Meyer (11.11.11), Gie Goris (MO*), Nathalie Holvoet (Instituut voor 
Ontwikkelingsbeleid en -beheer Universiteit Antwerpen), Huib Huyse (HIVA 
KULeuven), Gijs Justaert (Wereldsolidariteit), Els Keytsman (Vluchtelingenwerk 
Vlaanderen), Hans Van de Water (VLIR-UOS), Didier Verbruggen (IPIS), Françoise 
Vermeersch (ABVV), Emiel Vervliet (hoofdredacteur MO*-papers), Koen 
Vlassenroot (UGent).
informatie: mopaper@mo.be of MO*paper, Vlasfabriekstraat 11, 1060 Brussel
suggesties: emiel.vervliet@mo.be
Wereldmediahuis is ook uitgever van het maandblad MO* en van de mondiale 
nieuwssite www.MO.be (i.s.m. het nieuwsagentschap IPS-Vlaanderen). 
Overname van de teksten is toegestaan mits toestemming van auteur en uitgever.



3

nummer 46 – september 2010 
[ De Millenniumdoelstellingen: wachten op de grote doorbraak? ]

een geheugensteuntje

ambitieus of niet? 
Tien jaar geleden onderschreef een indrukwekkende rij regeringsleiders de 

Millenniumverklaring. Daarin werd het recht op ontwikkeling van alle mensen her-
bevestigd  en kreeg de strijd tegen  armoede, honger en een reeks afgeleide problemen 
alvast in theorie een hoge plaats op de agenda van regeringen en internationale 
instellingen. De Millenniumdoelstellingen (MDG) zijn een concrete vertaling van deze 
uitgangspunten. Heel ruw samengevat gaat het bij de eerste 7 doelstellingen om 
opdrachten die uiteindelijk vooral op nationaal en lokaal niveau moeten worden 
uitgewerkt. Doelstelling 8, onder de titel ‘Wereldwijd Partnerschap’, moet zorgen voor 
een internationaal beleid dat de verwezenlijking van de eerste 7 opdrachten mogelijk 
maakt.

De lijst van streefdoelen en indicatoren is sindsdien grotendeels onveranderd 
gebleven. De enige echte verandering is de opwaardering van arbeid 
(werkgelegenheid), een van de drie onderdelen van MDG 1, samen met de strijd tegen 
armoede en honger. Er werden voor werkgelegenheid vier specifieke indicatoren 
toegevoegd.

Van 20 tot 22 vindt er in New York binnen de VN een vergadering 
op topniveau plaats over de Millenniumdoelstellingen (MDG). 

Men moet daar evalueren hoe ver de realisatie van de MDG is gevorderd, 
en hoe men die realisatie kan versnellen. Wordt de kans gegrepen of gemist? 

Deze paper geeft u de achtergrond en een stand van zaken.
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De officiële VN-lijst van Millenniumdoelstellingen ziet er nu als volgt uit.

Millenniumontwikkelingsdoelstellingen (MDGs)

Doelstellingen en streefdoelen Indicatoren om vooruitgang te meten

MDG1: De grootste armoede en honger uitbannen

Streefdoel 1a: Tussen 1990 en 2015 het aantal mensen 
dat moet leven van minder dan 1 dollar per dag met de helft 
terugdringen.a

1.1 Bevolkingspercentage onder $1 (PPP)b per dag
1.2 De verhouding van de armoedekloof                                                
1.3 Het aandeel van het armste kwintiel in de nationale consumptie

Streefdoel 1b: Het bereiken van volledige en productieve 
tewerkstelling en waardig werk voor iedereen, inclusief vrouwen 
en jongeren.

1.4 Groeicijfer van het BBP per tewerkgestelde persoon                       
1.5 Verhouding tewerkstelling-tot-bevolking                                                              
1.6 Aantal tewerkgestelde mensen die leven van minder dan $1 (PPP) 
per dag                                                                                                                 
1.7 Aandeel van mensen die voor eigen rekening werken of helpende 
familieleden in de totale tewerkstelling

Streefdoel 1c: Het percentage van mensen die honger lijden 
tussen 1990 en 2015 met de helft verminderen.

1.8 Prevalentie van ondervoede kinderen jonger dan 5c                
1.9 Bevolkingspercentage dat niet de minimum hoeveelheid energie 
uit voeding opneemt 

MDG 2: Basisonderwijs wereldwijd toegankelijk maken voor iedereen

Streefdoel 2a: Ervoor instaan dat kinderen wereldwijd, 
zowel jongens als meisjes, de lagere school volledig kunnen 
doorlopen.

2.1 Netto inschrijvingsverhouding in het basisonderwijs                                            
2.2 Aantal leerlingen gestart in het eerste jaar die het laatste jaar 
basisonderwijs bereiken                                                                                      
2.3 Alfabetiseringsgraad bij 15-24 jarigen, vrouwen en mannen

MDG 3: Promoten van gendergelijkheid en positieversterking van vrouwen

Streefdoel 3a: Ongelijkheid tussen jongens en meisjes 
uitbannen in het basis- en middelbaar onderwijs, liefst tegen 
2005, en op alle niveaus tegen 2015.

3.1 Verhouding van meisjes tot jongens in het basis-, middelbaar en 
hoger onderwijs                                                                                         
3.2 Aandeel van vrouwen in loondienst in de niet-agrarische sector                                                                                                                                     
3.3 Proportie van zetels ingenomen door vrouwen in het nationale 
parlement  

MDG 4: Kindersterfte terugdringen 

Streefdoel 4a: Het sterftecijfer, tussen 1990 en 2015, onder 
kinderen jonger dan 5 jaar met twee derde terugbrengen.

4.1 Sterftecijfer bij -5-jarigen                                                                       
4.2 Kleutersterftecijfer                                                                                         
4.3 Proportie van 1-jarige kinderen ingeënt tegen de mazelen

MDG 5: De gezondheid van moeders verbeteren 

Streefdoel 5a: Het sterftecijfer onder vrouwen op het kraambed 
met drie kwart terugdringen.

5.1 Moedersterftecijfer                                                                         
5.2 Proportie van geboortes in aanwezigheid van gekwalificeerd 
gezondheidspersoneel  

Streefdoel 5b: Het bereiken van universele toegang tot 
reproductieve gezondheid.

5.3 Gebruikscijfer anticonceptiemiddelen                                                                   
5.4 Het aantal bevallingen bij adolescente moeders                                                                  
5.5 Prenatale zorgvoorziening (min. 1 bezoek of, op hoger niveau, 
min. 4 bezoeken van gekwalificeerd personeel)                                                
5.6 Aantal vrouwen die niet aan gezinsplanning kunnen doen

MDG 6: Strijd leveren tegen aids, malaria en andere ziektes

Streefdoel 6a: De verspreiding van HIV/AIDS tegen 2015 
stopzetten en starten met het terugdringen ervan.

6.1 HIV-besmettingen onder de bevolking, 15-24 jaar                            
6.2 Gebruik van condooms tijdens laatste risicovolle seksueel contact                                                                                                
6.3 Bevolkingsaantal tussen 15-24 jaar met volledige en correcte 
kennis van HIV/AIDS                                                                                           
6.4 Verhouding van schoolaanwezigheid van weeskinderen tot 
schoolaanwezigheid van niet-weeskinderen tussen 10-14 jaar

Streefdoel 6b: Het bereiken, tegen 2010, van universele 
toegang tot de behandeling voor HIV/AIDS voor al wie het nodig 
heeft.

6.5 Proportie van de bevolking met vergevorderde HIV-besmetting met 
toegang tot antiretrovirale medicijnen

Streefdoel 6c: Het aantal nieuwe gevallen van malaria en 
andere ernstige ziektes stoppen en starten met hun totale 
uitbanning. 

 
 

6.6 Incidentie en sterftecijfer verbonden aan malariad                                                                                           
6.7 Aantal kinderen jonger dan 5 die slapen onder met insecticiden-
behandelde bednetten  
 6.8 Aantal kinderen jonger dan 5 met koorts die behandeld worden 
met geschikte anti-malaria medicatie 
6.9 Incidentie, prevalentie en sterftecijfer verbonden aan tuberculosecd                                                                                          
6.10 Proportie ontdekte en behandelde gevallen van tuberculose via 
een internationaal aanbevolen tbc controle strategie (DOTS)e 
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MDG 7: Actief werken aan een duurzaam milieu

Streefdoel 7a: De principes die gelden voor duurzame 
ontwikkeling opnemen in nationale milieubeleidsprogramma’s 
en streven naar een behoud van natuurlijke hulpbronnen.

7.1 Gedeelte landelijk gebied bedekt met bossen                                             
7.2 CO2 emissies, totaal, per capita en per $1 BBP (PPP)                                      
7.3 Consumptie van ozonlaag-afbrekende stofdeeltjes                                               
7.4 Aantal visvoorraden binnen de veilige biologische limieten                                                                                                    
7.5 Hoeveelheid water gebruikt voor landbouw                                            
7.6 Oppervlakte beschermde land- en zeegebieden                                         
7.7 Aantal met uitsterven bedreigde (dier)soorten

Streefdoel 7b: Het verminderen van het verlies aan 
biodiversiteit, met het bereiken van een significante 
vermindering van het verliescijfer tegen 2010.

Streefdoel 7c: Het aantal mensen dat geen duurzame toegang 
heeft tot drinkbaar water en elementaire sanitaire voorzieningen 
met de helft terugdringen. 

7.8 Bevolkingsaantal dat gebruik maakt van een verbeterde 
drinkwaterbron 
7.9 Bevolkingsaantal dat gebruik maakt van verbeterde sanitaire 
voorzieningen

Streefdoel 7d: Tegen 2020 de leefomstandigheden van 
ten minste 100 miljoen sloppenwijkbewoners aanzienlijk 
verbeteren.

7.10 Proportie van de stedelijke bevolking die in sloppenwijken leven    

MDG 8: Werken aan een mondiaal partnerschap voor ontwikkeling

Streefdoel 8a: Ga door met de ontwikkeling van een open, op 
regels gebaseerd, voorspelbaar, niet-discriminerend handels- 
en financieel systeem.

Omvat een verbintenis voor goed bestuur, ontwikkeling en 
armoedebestrijding – zowel nationaal als internationaal.

Streefdoel 8b: Aandacht besteden aan de bijzondere 
behoeften van de minst ontwikkelde landen.

Omvat: tarief- en quota-vrije toegang voor de export van 
de minst ontwikkelde landen; intensief programma voor de 
schuldverlichting van arme landen met een zware schuldenlast 
(heavily indebted poor countries, HIPC) en kwijtschelding 
van de officiële bilaterale schulden; en een meer vrijgevige 
officiële ontwikkelingshulp van landen die zich engageren voor 
armoedebestrijding.

Streefdoel 8c: Aandacht besteden aan de bijzondere 
behoeften van ontwikkelingslanden zonder toegang tot de zee 
en arme, kleine eilandstaten.

Streefdoel 8d: De schuldenproblematiek van 
ontwikkelingslanden allesomvattend aanpakken door middel 
van nationale en internationale maatregelen om zo de schulden 
houdbaar te maken op lange termijn.

(Sommige van de  indicatoren worden afzonderlijk gemonitord 
voor de minst ontwikkelde landen, Afrika, de landen zonder 
toegang tot de zee en kleine arme eilandstaten.)

Officiële Ontwikkelingshulp (ODA)                                                             
8.1 Netto ODA, totaal en ten opzichte van de minst ontwikkelde 
landen, als percentage van het BNP van OESO/DAC donors                                                                                          
8.2 Proportie van totale bilaterale, sector-gebonden ODA van OESO/
DAC donors aan sociale basisvoorzieningen (basisonderwijs, primaire 
gezondheidszorg, voeding, drinkbaar water en sanitaire voorzieningen)                                                                                                          
8.3 Hoeveelheid bilaterale officiële ontwikkelingshulp van OESO/DAC 
donors dat ongebonden is                                                                     
8.4 Ontvangen ODA in ontwikkelingslanden zonder toegang tot de zee 
in verhouding tot hun BNI   
8.5 Ontvangen ODA in kleine arme eilandstaten in verhouding tot hun 
BNI

Markttoegang                                                                                                       
8.6 Hoeveelheid totale import van ontwikkelde landen 
(naar waarde en excl. wapens) vanuit ontwikkelingslanden 
en minst ontwikkelde landen, belastingvrij toegelaten.                                                                                             
8.7 Gemiddelde tarieven die ontwikkelde landen opleggen aan 
landbouwproducten en textiel en kledij van ontwikkelingslanden                                                                                                            
8.8 Schatting landbouwsteun voor OESO 
landen als een percentage van hun BNP                                                                                               
8.9 Proportie ODA voorzien om handelscapaciteit te helpen uitbouwen

Houdbare schuld                                                                                                              
8.10 Totaal aantal landen dat hun HIPC beslissingspunt bereikt hebben 
en aantal dat hun HIPC voltooiingspunt (cumulatief) bereikt hebben                                                                                                        
8.11 Schuldverlichting opgenomen onder HIPC en MDRI Initiatieven                                                 
8.12 Schuldendienst als percentage van export van goederen en 
diensten

Streefdoel 8e: In samenwerking met farmaceutische bedrijven 
in ontwikkelingslanden toegang creëren tot betaalbare 
basisgeneesmiddelen.

8.13 Bevolkingsaantal met duurzame toegang tot betaalbare 
basisgeneesmiddelen  

Streefdoel 8f: In samenwerking met de privé sector de 
voordelen van nieuwe technologieën, vooral informatie- en 
communicatietechnologie, op brede schaal verspreiden.

 8.14 Telefoonlijnen per 100 personen
 8.15 Gsm inschrijvingen per 100 personen     
 8.16 Internet gebruikers per 100 personen 

a Hoewel dit streefdoel en de bijbehorende indicator oorspronkelijk gebaseerd zijn op $1 per dag, wordt nu wereldwijd gewerkt 
met de extreme armoedegrens van $1,25 per dag.

b PPP staat voor purchasing power parity of koopkrachtpariteit. Dit betekent dat de prijsverschillen voor goederen en diensten 
tussen landen mee in rekening worden gebracht. 

c Prevalentie: aantal gevallen/besmettingen op een specifiek moment in de bevolking per aantal van de bevolking (bvb. per 
100.000).

d Incidentie: aantal nieuwe gevallen/besmettingen per tijdseenheid per aantal van de bevolking.

e DOTS: Directly Observed Treatment Short course.

[Bron: UNITED NATIONS, Official list of MDG indicators. New York: United Nations Statistics Division; published online 
January 15, 2008. http://unstats.un.org/unsd/mdg/Host.aspx?Content=Indicators/OfficialList.htm]
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Van bij het begin was er discussie over de reikwijdte van de doelstellingen. Waren 
ze utopisch of net akelig pragmatisch? Voor de bedenkers van de doelstellingen ging 
het alvast niet om een verre utopie, maar om een inhaaloperatie. Het verwezenlijken 
van de MDG zou ons terug in lijn brengen met de sociale vooruitgang van de jaren 1960 
en 1970 en compenseren voor de terugval en vertraging die we in de jaren 1980 en 1990 
waren opgelopen. 

Dat klinkt pragmatisch. Maar in realiteit blijken de doelstellingen meer dan een 
maat te groot voor het beleid dat momenteel binnen landen en internationaal wordt 
gevoerd. Ook doelstelling 8 zorgt voor problemen. Inspanningen van ontwikkelings-
samenwerking blijven achter bij vaak herhaalde beloftes. En beleid op andere terreinen 
is vaak meer deel van het probleem dan van de oplossing. Denken we maar aan de 
financiële crisis die in een mum van tijd de geboekte vooruitgang voor een aantal 
belangrijke MDG wegveegde.

een liefde-haat verhouding met de ngos en sociale bewegingen 
De ngo’s hebben er nooit een geheim van gemaakt dat de millenniumdoelen als 

doelstelling niet volstaan. De MDG zijn in het beste geval half werk. Wat doe je met die 
andere helft armen die niet binnen de doelstelling van de strijd tegen de armoede valt?  
In de lijst doelstellingen zelf zaten grote leemtes die ook door het opnemen van arbeid 
in MDG1 niet werden opgevangen . De indicatoren waren dan weer te eng om echte 
vooruitgang naar de doelstellingen te meten. Een voorbeeld: een duurzaam milieu is 
niet enkel af te meten aan de het percentage van de bevolking dat drinkbaar water ter 
beschikking heeft.

De doelstellingen 1 tot 7 waren dan wel aardig gekwantificeerd en van een 
streefdatum voorzien, voor doelstelling 8, waar vooral de noordelijke landen  boter bij 
de vis moeten leveren, blijft de tekst niet toevallig steken in intenties en vage 
voorschriften. 

De MDG geven aanleiding tot een te mathematische aanpak van ontwikkeling. Je 
steekt geld in de machine en er komt automatisch ontwikkeling uit het schuifje. Ze 
kunnen ook leiden tot puur resultaatvoetbal, waarbij in de jaren vlak voor de 
streefdatum abnormaal veel wordt ingezet op enkele publiek heel voelbare indicatoren. 
Ook bestaat het risico dat in verhouding een te groot deel van de middelen toestroomt 
naar de lievelingen van de donorgroep of naar landen waar met een beperkte inbreng 
op MDG indicatoren goed kan worden gescoord.

De kritiek vanwege de ngo’s ging nog een stuk dieper.  In het kader van de MDG 
aanpak krijgen we een goede geografische inventaris van de armoede, maar er wordt te 
weinig gepeild naar de oorzaken. Het  MDG kader houdt weinig of geen rekening met 
ongelijkheid. In theorie is het mogelijk om op globaal niveau de MDG te halen ondanks 
een groeiende ongelijkheid binnen en tussen landen. Als je verder kijkt dan 2015 is 
ontwikkeling op basis van groeiende ongelijkheid nochtans geen duurzame optie. De 
jongste jaren erkennen ook donoren en internationale instellingen zoals de Wereldbank 
ongelijkheid als een belangrijk probleem.

Voor ngo’s wordt onderontwikkeling grotendeels veroorzaakt door een slechte 
verdeling van macht. Echt duurzame remedies zijn dan ook gebaseerd op een scherpe 
analyse van nationale en internationale machtsverhoudingen. Dat gebeurt in het 
internationale debat rond de MDG’s weinig of niet.
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een korte stand van zaken
Het gaat niet goed met de Millenniumdoelstellingen. Het is intussen een 

grijsgedraaid verhaal. Als je de doelstellingen op wereldniveau bekijkt, worden ze in 
2015 misschien wel gedeeltelijk gehaald. De kloof wordt echter vooral gedicht door de 
grote Aziatische groeilanden, en dan nog vooral door spectaculaire vooruitgang in 
China.  Toch blijven ook op globaal niveau de doelstellingen met betrekking tot 
onderwijs en de verbetering van de positie van vrouwen buiten bereik. Moeder- en 
kindersterfte blijven veel te hoog, en ook wat betreft toegang tot proper water en 
sanitaire voorzieningen blijft de kloof groot.

De meeste Afrikaanse landen hinken wat veel indicatoren betreft honderd jaar 
achterop. Maar ook in middeninkomenslanden in andere continenten en zelfs in de 
Aziatische succeslanden zoals India en China blijven armoede en honger op grote 
schaal woekeren. Ook binnen landen die gemiddelde een goed resultaat neerzetten 
groeit vaak de ongelijkheid. De financiële crisis van 2008 heeft dan nog veel van de te 
beperkte vooruitgang die tussen 2000 en 2007 werd geboekt weggeveegd. 

Het is jammer genoeg niet alleen een statistische discussie. De Wereldbank en het 
IMF schatten dat door de financiële crisis tussen nu en 2015 jaarlijks 200 000 tot 400.000 
kinderen meer zullen sterven. Dat kan oplopen tot een extra kindersterfte van 3 miljoen 
op zes jaar. Dat waren cijfers van uit het Global Monitoring Report 2009, die intussen wat 
naar beneden werden bijgesteld. In dat rapport van IMF en Wereldbank  wordt het 
mogelijk extra dodental gerekend op 1,2 miljoen. Een statistische meevaller, maar het 
blijven dramatische cijfers.

Binnen dat negatief beeld zijn er veel nuances aan te brengen. Hieronder geven we 
een gedetailleerder overzicht, in hoofdzaak gebaseerd op de meest recente MDG 
rapporten van de VN en Global Monitoring rapporten van de Wereldbank. 

millenniumdoel 1
halvering van de armoede en van de honger 
en waardig werk voor iedereen

In 2009 stijgt het aantal arme mensen met 55 tot 90 miljoen, vooral door de 
financiële crisis. Statistisch betekent dit dat het procent arme mensen globaal blijft 
dalen, maar veel minder snel dan tevoren. China zorgde voor een groot stuk van de 
globale vooruitgang door 475 miljoen mensen uit de armoede weg te halen. In Afrika is 
armoede weer in opgang, zowel in aantallen als in deel van de bevolking. Het continent 
telt nu 100 miljoen armen meer dan in 1990. Meer dan 50 procent van de mensen blijft 
er onder de armoedegrens. Er wordt verwacht dat in 2015 wereldwijd nog steeds 920 
miljoen mensen in extreme armoede zullen leven. 

Deel van de bevolking  dat moet leven 
van minder dan $1,25/dag: 

- 1990: 41,7 %
- 2005: 25,2 %
- Doel 2015: 20,4 %
- Outlook 2015: 15 %
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Waardig werk voor allen, vrouwen en mannen, blijft een verre wensdroom. Vooral 
omdat je hier het aantal jobs moet combineren met de aard van het werk. Dramatisch is 
vooral de sterke toename van het aantal mensen dat werk heeft, maar toch extreem arm 
blijft. Het aantal werkenden die met hun gezin van minder dan 1.25 dollar per persoon 
per dag moeten leven wordt geschat op 633 miljoen in 2008 (21.2 percent van de 
werkende wereldbevolking).  Er zijn ook steeds meer mensen in onzekere en 
minderwaardige jobs. In alle ontwikkelingslanden samen telde men in 2008 77 miljoen 
mensen meer in dergelijke jobs. Van de werkende vrouwen in Subsahara Afrika , 
Oceanië en Zuid Azië heeft 80 procent een minderwaardige job.

Ondervoeding verminderde van zowat 20 
procent van de wereldbevolking in het 
begin van de jaren negentig tot 16procent 
in 2005. Die gunstige trend wordt 
afgebroken in 2008. Het aantal mensen die 
op hun honger blijven zitten, steeg voor 
het eerst sinds lang. In 2009 steeg het 
aantal hongerlijdenden tot 1.02 miljard 
mensen, het hoogste niveau ooit. Als je 

China niet meetelt, nam honger zelfs opnieuw toe in Oost-Azië. Een op vier kinderen in 
ontwikkelingslanden is nog steeds ondervoed.

milleniumdoel 2: 
lager onderwijs voor iedereen

Het aantal kinderen op lagere schoolleeftijd dat 
niet naar school gaat daalde sinds 1999 met 36 miljoen. 
In 2008 waren het er toch nog altijd 69 miljoen. Bijna 
de helft daarvan leeft in Afrika bezuiden de Sahara, 
18 miljoen in Zuid Azië. Zelfs zonder de crisis zouden 
in 2015 nog altijd 29 miljoen kinderen niet aan lager 
onderwijs toekomen. 

Van de ontwikkelingslanden zijn er 50 die de doelstelling voor universeel 
basisonderwijs reeds gehaald hebben en 7 die op het goede spoor zitten om deze eerste 
groep te vervoegen. Maar 38 ontwikkelingslanden, voornamelijk in Sub-Sahara Afrika, 
zitten absoluut niet op het juiste spoor en zullen de doelstelling waarschijnlijk niet 
halen. In 2008 was het aantal inschrijvingen in het lager onderwijs wereldwijd gestegen 
tot 90 procent, met in sub-Sahara Afrika – de laagste van de regio’s – een stijging van 58 
procent tot 76% tussen 1999 en 2008. Als de huidige trend zich doorzet zouden tegen 
2015 nog steeds 56 miljoen kinderen – waarvan het merendeel meisjes – niet naar school 
gaan.

Lager onderwijs is buitengewoon belangrijk, omdat  het sterk doorweegt op het al 
dan niet halen van andere millenniumdoelstellingen. Moeders met lager of middelbaar 
onderwijs zorgen ook voor minder kindersterfte. Voor elk jaar dat een meisje onderwijs 
heeft genoten, neemt het risico dat haar kinderen zullen sterven voor ze 5 jaar zijn met 
10 procent af. Een betere opleiding blijkt ook te helpen in de strijd tegen HIV Aids en 
andere ziektes.

Bevolkingspercentage dat ondervoed is:

- 1990: 16,7 %
- 2006: 14 %
- Doel 2015: 8,35 %
- 2015 indien = tempo: 12,5 % (aan ge-

middelde jaarlijkse daling van 0,17%)
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millenniumdoel 3: 
gendergelijkheid

De vooruitgang wordt hier gemeten aan de gelijke toegang van meisjes 
tot het onderwijs, aan de tewerkstellingsgraad van vrouwen buiten de landbouw en aan 
het percentage vrouwelijke parlementsleden. 

Wat onderwijs betreft werd er alvast tot aan de financiële crisis langzaam 
vooruitgang geboekt. Voor elke 100 jongens, kwamen er in 2008 96 meisjes in de lagere 
school.  In 1999 waren dat er 91. Maar eigenlijk moest de volledige gelijkheid al in 2005 
worden gerealiseerd. In 2007 hadden maar 53 van de 171 landen (met geregistreerde 
cijfers) gelijkheid in lager en middelbaar onderwijs. Dat zijn er 14 meer dan in 1999, 
maar er blijven er wel nog 100 over. Voor het middelbaar onderwijs zien we in Sub-
Sahara Afrika, Oceanië en het Gemenebest van Onafhankelijke Staten zelfs een 
achteruitgang tussen 1999 en 2007. 

De ongelijkheid is globaal gezien het scherpst in het middelbaar onderwijs. In 
Afrika en echt arme landen met een lage algemene scholingsgraad wordt de 
discriminatie scherper naargelang het onderwijsniveau stijgt. In 2007 hebben 60procent 
van de landen gendergelijkheid bereikt in het lager, 30 procent in het middelbaar en 
slechts 6 procent in het hoger onderwijs. Meisjes op het platteland en uit arme 
bevolkingsgroepen zijn er het slechtst aan toe.

De formele tewerkstelling van vrouwen buiten de landbouw groeit langzaam tot 41 
procent in 2008. In sommige regio’s hebben vrouwen nog steeds een enorme 
achterstand. In Noord-Afrika en West-Azië bijvoorbeeld zijn vrouwen slechts goed voor 
20 procent van de tewerkstelling  buiten de landbouwsector. Bovendien gaat het vooral 
om minderwaardige jobs. Door de band genomen doen vrouwen veel meer onbetaald 
werk en zitten ze in verhouding nog veel meer in bedenkelijke jobs dan mannen, 
zonder financiële zekerheid of sociale bescherming.

De impact van de financiële crisis zal hier zwaar doorwegen . De Internationale 
Arbeidsorganisatie schat dat er vooral door de crisis sinds 2007 30 miljoen werklozen 
zijn bijgekomen. In december 2008 lag de werkloosheid bij mannen 12,8 procent hoger 
dan in december 2007, bij vrouwen lag de werkloosheid 6,7 procent hoger. De crisis trof 
aanvankelijk vooral mannen maar op langere termijn heeft de crisis een zeer negatieve 
invloed op de werkgelegenheid van vrouwen. De tewerkstellingscrisis zal volgens de 
IAO zeker 6 tot 8 jaar duren.

Het aandeel door vrouwen bezette parlementszetels blijft ondertussen langzaam 
stijgen. Ze halen gemiddeld 19 procent doorheen alle parlementskamers in 2010. 

Verhouding meisjes tot jongens in het lager (a) 
en middelbaar (b) onderwijs:

- 1999: a 91/100; b 88/100
- 2008: a 96/100; b 95/100
- Doel 2015 (2005): 100/100
- Outlook 2015:  96/100
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millenniumdoel 4: 
kindersterfte terugdringen

Voor alle ontwikkelingslanden samen daalde de kindersterfte van 103 per 1000 in 
1990 naar 72 in 2008. Waar de kindersterfte in 1990 12,5 miljoen bedroeg, stierven in 
2008 nog 8,8 miljoen jonge kinderen aan grotendeels vermijdbare en behandelbare 
ziekten, waarvan de helft (4,4) in Sub-Sahara Afrika.

De cijfers blijven zeer alarmerend voor Sub-Sahara Afrika waar ook in 2008 één op 
zeven kinderen sterft voor zijn vijfde verjaardag. Deze regio staat voor de helft van de 
wereldwijde kindersterfte. In absolute cijfers was er zelfs een stijging van het 
sterftecijfer voor kinderen onder 5 jaar, van 4.2 miljoen in 1990 tot 4.6 miljoen in 2007. 

Volgens de post-crisis trend projecties voor 2015 van de Wereldbank zullen in de 
periode van 2009 tot 2015 bijkomend ongeveer 1,2 miljoen kinderen beneden de vijf jaar 
sterven vanwege de financiële crisis. 

millenniumdoel 5 : 
moedersterfte terugdringen en zorgen voor 
toegang tot reproductieve gezondheidszorg

Nog altijd sterven per jaar zo’n half miljoen vrouwen en meisjes door verwikke-
lingen tijdens de zwangerschap, tijdens de geboorte of in de eerste zes weken na de 
bevalling, dat is ongeveer één moeder per minuut (536.000 in 2005). 99 procent van deze 
doden vallen in ontwikkelingslanden. Voor elk sterfgeval raken bovendien 30 tot 50 

Sterftecijfer bij -5-jarigen (per 1.000)
 in ontwikkelingslanden:     

- 1990: 103 (wereld: 92)
- 2008: 72 (wereld: 67)
- Doel 2015: 33,7 (wereld 30,7)
- Outlook 2015: 68,6

*Lancet: 1990: 11,9 miljoen; 2010: 7,7 miljoen

Moedersterftecijfer (per 100.000):

- 1990: 430 (IHME/Lancet: 1990: 320)
- 2005: 400 (IHME/Lancet: 2008: 251)
- Doel 2015: 107,5 (IHME/Lancet: 160)
- 2015 indien = tempo: 380 aan gemiddelde jaarlijkse 

daling van 2% (IHME/Lancet: 2015 indien = tempo: 
224,2 aan gemiddelde jaarlijkse daling van 3,8%)

Nieuwe resultaten voor moedersterfte in 181 landen 
suggeren dat er zich wereldwijd een significante da-
ling voordoet (Hogan and others 2010).
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vrouwen gewond of besmet (15 miljoen handicaps per jaar). Globaal daalde de 
moedersterfte van 480 per 100.000 in 1990 naar 450 (doelstelling in 2015: 120 per 100.000) 
in 2005 en in Afrika van 920 per 100.000 in 1990 naar 900 in 2007. (IHME/Lancet: In 
2008 bedroeg de moedersterfte ongeveer 342.900). 1 op 8 moedersterftes zijn trouwens 
te wijten aan  onveilige abortus.

Een heel belangrijke factor in de moedergezondheid blijkt een gepaste 
aanwezigheid te zijn van verplegers of ander gezondheidspersoneel. In 2008 steeg het 
aandeel van de vrouwen in ontwikkelingslanden die konden genieten van bekwaam 
gezondheidspersoneel tijdens de bevalling van 53 tot 63 procent. Maar in Zuidoost-Azië 
en Sub-Sahara Afrika kan nog steeds meer dan de helft van de vrouwen hier niet op 
rekenen. Slechts 1 op 3 vrouwen op het platteland in ontwikkelingslanden ontvangt de 
aangewezen zorg tijdens de zwangerschap. Dé bepalende factor blijft armoede. Of, 
zoals het VN rapport 2009 over de MDG aangeeft: “een veilige bevalling blijft een 
privilege voor de rijken.”

Reproductieve gezondheidszorg blijft een probleem. Contraceptie met betrouwbare 
middelen raakt meer verspreid, maar de nood blijft hoog. Tegen 2007 maakten meer 
dan 60 procent van de vrouwen in ontwikkelingslanden die getrouwd zijn of 
samenleven gebruik van contrraceptiva. Dit gemiddelde verbergt echter 2 
verontrustende trends: sinds 2000 deed zich een aanzienlijke vertraging van het 
vooruitgangsproces voor.  Bovendien verbreedt de  kloof tussen de regio’s. Alleen in 
Afrika beneden de Sahara blijft men hangen op 22 procent. In ontwikkelingslanden in 
het algemeen blijft  goede contraceptie voor 11procent  van de mensen die ze willen 
buiten bereik. In de minst ontwikkelde landen gaat het om 25 procent en is het een 
belangrijke factor in de hoge geboortecijfers. Men schat nochtans dat goede toegang tot 
mogelijkheden voor gezinsplanning het aantal ongewenste zwangerschappen per jaar 
zou kunnen terugdringen van 75 tot 22 miljoen. Dat zou de moedersterfte met 
27procent kunnen verminderen.

millenniumdoel 6: 
De strijd tegen hiV/aiDs, malaria 
en andere besmettelijke ziektes

Het aantal nieuwe aids-besmettingen piekte in 1996 met 3,5 miljoen. Sindsdien 
daalde het aantal nieuwe besmettingen wereldwijd tot 2,7 miljoen in 2007. Dat is vooral 
te wijten aan minder besmettingen in een aantal landen in Azië, Latijns-Amerika en 
Afrika. 72% van de nieuwe besmettingen vond plaats in sub-Sahara Afrika. In Oost-
Europa en Centraal-Azië blijft aids in opmars.  Het totaal aantal besmette mensen is er 

Prevalentie hiv (% bevolking 15-49):
- 1990: 0,35 %
- 2000: 0,88 %
- 2007: 0,81 %
Aantal nieuwe hiv-besmettingen:
- 1996 (piek): 3,5 miljoen
- 2008: 2,7 miljoen



12

nummer 46 – september 2010 
[ De Millenniumdoelstellingen: wachten op de grote doorbraak? ]

sinds 2001 verdubbeld. Het aantal aids slachtoffers kende een piek in 2005. Het 
dodental liep terug tot 2 miljoen in 2007. Die vooruitgang is vooral te danken aan het 
gebruik van antiretrovirale geneesmiddelen. Wereldwijd waren er in 2008 wel nog 
steeds 33,4 miljoen mensen besmet met hiv/aids, waarvan twee derde in sub-Sahara 
Afrika en het merendeel vrouwen. In Afrika staan vrouwen voor 60 procent van de 
besmette bevolking. Risicogedrag is bij hen vaak onvrijwillig. In 2008 verloren naar 
schatting 17,5 miljoen kinderen wereldwijd één of beide ouders aan aids. Meer dan 90 
procent van de 2,1 miljoen met hiv besmette kinderen werd besmet in de baarmoeder, 
tijdens de zwangerschap of door borstvoeding. In 2008 kregen 5,5 miljoen mensen die 
een antiretrovirale behandeling nodig hadden geen toegang tot de medicatie. Voor elke 
2 individuen die een behandeling starten zijn er 5 nieuwe besmet met hiv.

In 2006 stierf bijna een miljoen mensen aan malaria. 95 procent daarvan leefde in 
Afrika beneden de Sahara. De grote meerderheid van hen waren kinderen onder de 5 
jaar. De helft van de wereldbevolking loopt risico op malaria. Van de 243 miljoen 
besmet geraakte mensen  stierven er bijna 863.000 in 2008 (89 procent daarvan in 
Afrika). Malaria is in grote mate een armoedeziekte, sterk geconcentreerd in de minst 
ontwikkelde landen. 

Toch is er de jongste jaren vooruitgang geboekt. Het 2008 Roll back malaria plan was 
behoorlijk ambitieus en er kwam ook extra financiering. Volgens het plan stegen  de 
middelen voor anti-malaria strijd van 250 miljoen dollar in 2004 naar 700 miljoen in 
2007 en 1,1 miljard dollar in 2008. In 2008 stierven 1,8 miljoen mensen aan TBC, bijna 
5.000 mensen per dag. Dat jaar werden er 9.4 miljoen nieuwe gevallen geregistreerd 
(een stijging in absolute cijfers) of zo’n 139 per 100.000 (de piek viel in 2004 met 143 per 
100.000).

millenniumdoel 7: 
ecologische duurzaamheid

Het gaat hier om het inwerken van duurzaamheidsopties in het nationaal beleid, 
het verminderen van het verlies aan biodiversiteit, het garanderen van de toegang tot 

Bevolkingspercentage dat geen toegang heeft 
tot een verbeterde drinkwaterbron:   
- 1990: 24 %
- 2006: 14 %
- Doel 2015: 12 %
- Outlook 20151: 10,1 %
Bevolkingspercentage dat geen toegang heeft 
tot verbeterde sanitaire voorzieningen:
- 1990: 49 %
- 2006: 40 %
- Doel 2015: 24,5 %
- 2015 indien = tempo: 35 % (aan gemiddelde 

jaarlijkse daling van 0,6%)
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drinkwater en sanitaire voorzieningen en een sterke verbetering van de 
levensomstandigheden van mensen in krottenwijken. Onder dit titeltje zit het hele 
binnenlands en internationaal klimaatbeleid.  De analyse en de opmaak van de stand 
van zaken daarvan valt buiten het bestek van dit rapport. Zowat iedereen erkent de 
hoogdringendheid van het probleem en van de oplossingen. Evengoed geeft  iedereen 
toe dat de klimaatconferentie in Kopenhagen in december 2009 een ondermaats 
resultaat afleverde. De ‘laatste’ kans wordt telkens weer gemist.

De CO2-uitstoot floreert en steeg in 2006 tot 29 miljard ton, 31 procent boven het 
niveau van 1990. Ontbossing neemt toe met 13 miljoen ha per jaar (dat is zowat de 
oppervlakte van Bangladesh bij lage tij). Ook netto (herbebossing en dergelijke 
inbegrepen) gaat per jaar 7,3 miljoen ha verloren. Dat is minder dan de 8,9 miljoen in de 
periode 1990- 2000, maar nog veel te veel. De doelstelling om het verlies aan 
biodiversiteit te verminderen tegen 2010 is niet gehaald.

De toegang tot drinkbaar water zit op schema voor 2015. Toegang voor iedereen ligt 
echter nog ver weg. 884 miljoen mensen halen nog steeds hun water  uit onzuivere 
bron, zowel om te drinken, te koken, te wassen als voor  andere huishoudelijke zaken.  
84  procent of 746 miljoen mensen daarvan leeft in landbouwgebieden. Tussen 1990 en 
2006 kreeg een miljard mensen eindelijk toegang tot sanitaire voorzieningen (toiletten, 
een gesloten rioleringssysteem, enz.). Om het streefdoel van halvering in 2015 te halen 
moeten nog 1,4 miljard mensen meer worden ‘bediend’. In 2006 blijven 2,5 miljard 
mensen leven op vuil water en open riolen. 580 miljoen daarvan zit in Afrika bezuiden 
de Sahara. Al werd er in de voorbije jaren ook daar en  in Zuid-Azië vooruitgang 
geboekt. In Zuid-Azië is het aantal mensen dat toegang heeft tot water en sanitair sinds 
1990 verdubbeld. In sub-Sahara Afrika steeg het aantal met 80 procent. Als de huidige 
trend zich doortrekt zullen zal de doelstelling rond sanitaire voorzieningen met zo’n 
700 miljoen gemist worden tegen 2015.

  

millenniumdoel 8: 
een hoofdstuk apart 

Hieronder zitten: een goed handels- en financieel 
systeem; speciale aandacht voor de minst ontwikkelde 
landen, voor landen zonder zee en voor eilandstaten; 
een duurzame oplossing voor het schuldenprobleem; 
toegang tot betaalbare geneesmiddelen; en toegang tot 
nieuwe technologie, in samenwerking met de 
privésector. 

In doelstelling 8 ligt de grootste verantwoordelijkheid voor België, de EU en 
andere donorlanden. De score begin 2010 is ook met veel goede wil negatief. Het 
hulpgeld blijft achter bij de beloftes en nog verder bij de noden. Na een stijging van 11,7 
procent in 2008 steeg de publieke ontwikkelingshulp van de OESO-DAC landen slechts 
met 0,7 procent in reële termen in 2009. Met 119,6 miljard dollar haalt men nog altijd 
maar  0,31 procent van het gezamenlijk Bruto Nationaal Inkomen. De netto hulp van de 
EU-landen bedroeg in 2009 49 miljard euro of 0,40 procent van het gezamenlijk BNI. Dat 
is een stijging in percenten  maar een daling in euro in vergelijking met 2008, en nog 
heel erg ver van de 0,7 procent norm.
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Het handelsbeleid van de grote handelsblokken, de EU incluis,  blijft meer 
geïnspireerd door hard eigenbelang dan door zorg voor de belangen van de 
ontwikkelingslanden. De toegang tot goedkope generische geneesmiddelen is in theorie 
gegarandeerd, maar botst op een beperkende interpretatie van akkoorden door de grote 
handelsmogendheden. Het internationaal schuldenbeleid blijft een combinatie van 
voorzichtig afknabbelen van oude schuld, het behoud van een vrij zware vooral 
multilaterale schuldenlast bij lage en middeninkomenslanden en een probleem van 
nieuwe schuld als gevolg van de financiële crisis. 

Die financiële crisis is wellicht de grootste mislukking van het internationaal beleid. 
Ze was een combinatie van overmacht van de financiële sector, riskant wangedrag van 
de grote financiële actoren en een pijnlijk gebrek aan sanctioneerbare nationale en 
internationale regelgeving. Het kader zelf van doelstelling 8 moet worden aangepast. 
Financiële veiligheid en stabiliteit moet erkend worden als een global public good en een 
basisvoorwaarde voor het realiseren van duurzame ontwikkeling. Maatregelen om de 
financiële sector in te perken en te beveiligen horen thuis in het eisenlijstje met 
betrekking tot de Millenniumdoelstellingen.   

belgië en millenniumdoelstelling 8 
Hoe belangrijk de Belgische overheid de Millenniumdoelstellingen vindt en wat ze 

daar in praktijk aan bijdraagt is in principe gemakkelijk te verifiëren. Ze is immers bij 
wet verplicht om elk jaar een verslag daarover aan het parlement over te maken. Voor  
2008 (over activiteiten 2007) vind je het terug onder de titel ‘Rapport aan het parlement 
over de Belgische actie voor het realiseren van de Millenniumdoelstellingen (MDG)’. 
Het gaat uit van de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking van de FOD 
Buitenlandse zaken, Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Het rapport werd erg stiefmoederlijk behandeld en liep de voorbije jaren zeker geen 
vlekkeloos parcours. De kwaliteit en afwerking was bedenkelijk. Het rapport voor 2008 
viel vooral op doordat het een onbehoorlijk lange tijd op de tafel van de minister bleef 
hangen. Het duurde tot late lente 2009 voor het rapport (dat eigenlijk over acties in 2007 
gaat) publiek werd gemaakt. 

De eerste edities waren eigenlijk een beperkt rapport over de prestaties van België 
inzake publieke hulp, met een MDG sausje erover heen. Dat werd aangevuld met een 
pijnlijk kritiekloze rapportering over de multilaterale samenwerking met onder andere 
de Wereldbank. De op zich interessante toevoeging van Belgische prestaties op andere 
beleidsterreinen zoals handel of werk bleef te beperkt.

Het rapport 2008 gaf een mengeling van informatie over de MDG in het algemeen, 
de stand van zaken in de concentratielanden van de Belgische samenwerking, de 
Belgische strategie voor een selectie van sectoren en transversale thema’s, de inbreng 
van België in doelstelling acht met betrekking tot het globaal partnerschap, en een 
resem voorbeelden van acties die door Belgische officiële en indirecte actoren in het 
kader van de MDG werden ondernomen. Het is wel wat jammer dat in de tekst de 
verschillende niveaus, uitgangspunten, strategie en concrete voorbeelden van acties, 
kris kras door elkaar liepen. Jammer ook dat de beoordeling per doelstelling niet inging 
op waardig werk als onderdeel van millenniumdoelstelling 1 naast de strijd tegen 
armoede en honger.   
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Het rapport van 2009 over activiteiten 2008 deed daarbovenop een poging om de 
MDG bijdrage van België in preciese cijfers en procenten van de totale Belgische 
ontwikkelingshulp  te vatten. Een interessante invalshoek maar methodologisch een 
vrijwel onmogelijke opdracht. Je houdt er wel een indicatie aan over. 66%  procent van 
de Belgische hulp zou op een of andere manier gelinkt zijn aan de MDG (maar daarin 
zit bijvoorbeeld ook kwijtschelding van oude schulden vervat).

Intussen is wel duidelijk dat ontwikkelingssamenwerking af wil van de verplichte 
aparte rapportering over de Belgische MDG prestaties. Men wil die integreren in de 
algemene rapportering  over de Belgische ontwikkelingshulp en de werking van DGOS 
en BTC. Eigenlijk heeft men dat voor de activiteiten van 2009 al op die manier gedaan. 
Op zich niet onlogisch, maar met het risico dat de focus op de MDG in de komende 
jaren stilaan vervaagt.

Maar uiteindelijk gaat het nog altijd meer om wat België doet dan om wat het in zijn 
rapporten beschrijft. België haalt wellicht op krukken de 0,7 procent. Het scoort matig 
op effectiviteit, maar schermt in beleidsnota’s en in zijn antwoord op vragen van collega 
OESO landen alvast met goede intenties die ook al gedeeltelijk in concrete eerste 
stappen worden omgezet. Dat was voor de OESO ook reden genoeg om België in de 
peer review van 2010 een goed rapport te geven. België doet het in vergelijking met veel 
van zijn OESO collega’s niet slecht.

België is een middenmoter in het schuldenbeleid. Ons ministerie van financiën 
kleurt mooi binnen de internationaal aangegeven lijnen en is doorgaans niet zo erg te 
vinden voor nieuwigheden buiten het kader dat binnen het IMF en de Wereldbank 
wordt uitgetekend. 

Ook wat handel en investeringen betreft is België geen groot pleitbezorger voor de 
belangen van ontwikkelingslanden. Men volgt vrij gedwee het behoudend, soms zelfs 
agressief, beleid dat door de Europese Unie wordt gevoerd. Een uitzondering op de 
regel is wellicht de intussen traditionele steun van België aan initiatieven met 
betrekking tot sociale normering van handelsakkoorden. 

Sinds de grote crisis in 2008 wordt risicobeperking en regulering van de financiële 
sector erkend als een cruciaal onderdeel van het Internationaal beleid. België presteert 
slecht. Het houdt vast aan restanten van het bankgeheim. Het geeft bedrijven via 
bijvoorbeeld de notionele belastingaftrek voordelen die gaten slaan in de 
overheidsbegroting. Het blijft maatregelen die in andere EU landen wel worden 
toegepast afwijzen als ‘dodelijk’ voor onze economie en financiële overlevingskansen.  

Wat steun aan de instelling van een belasting op munt- of financiële transacties 
betreft is de vooruitgang in het Belgisch beleid wél spectaculair. Sinds oktober 2009 is  
België lid van een internationale ministeriële task force om het debat rond een belasting 
op de financiële sector aan te zwengelen. Regeringsleden zoals uittredend premier 
Leterme en minister van ontwikkelingssamenwerking Michel hebben de belasting actief 
verdedigd op Europees niveau. En zelfs minister Reynders is wat dit betreft geen 
dwarsligger meer.
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De belgische oDa: een steile klim naar 2010?
België moet vanaf 2010 0,7% van zijn nationaal inkomen besteden aan 

Ontwikkelingssamenwerking. Volgens de begroting 2010 halen we die 0,7%.   
De overheid wordt daarbij goed geholpen door een eenmalige kwijtschelding van 
oude Congolese schuld. De kunst zal zijn om ook in de jaren na 2010, zonder grote 
schuldoperaties, de 0,7% aan te houden. Maar het blijft een pluspunt dat onze 
regering, in tegenstelling tot een aantal EU collega’s, de budgettaire gevolgen van 
de financiële crisis niet meteen afwentelt op OS. 

Als je schuldkwijtschelding uit de cijfers weghaalt, is de evolutie van de 
Belgische ODA bijdrage eerder vlak, met een geleidelijke toename van de bijdrage 
van DGOS.

 DGOS andere Totaal ODA % BNI

2000 …  865.372 0,36

2001 542.766 391.O72 935.918 0,37

2002 685.959 380.887 1.006.847 0,43

2003 683.839 907.430 1.591.269 0,6

2004 720.909 455.102 1.176.012 0,41

2005 847.579 726.293 1.573.973 0,53

2006 834.628 741.092 1.575.720 0,5

2007 845.793 581.068 1.426.862 0,43

2008 1.089.083 1.089.085 1.654.252 0,48

2009 1.251.770 1.251.772 1.873.954 0,55

De cijfers (in duidzenden euro) tot en met 2007 uit het DGOS MDG rapport van december 2008 
werden aangevuld met recentere cijfers op de DGD website.

  
België is een kleine donor, met een relatief hoog % van de ODA in landen als 

Burundi en RDCongo. Wat concentratie op minst ontwikkelde landen betreft scoort 
België hoog. De traditionele concentratie van de bilaterale samenwerking op 
DRCongo, Rwanda, en Burundi speelt daarin een belangrijke rol.

De kwaliteit van de Belgische ontwikkelingssamenwerking is niet zo makkelijk 
in te schatten. België scoorde in 2007-2008 matig wat betreft effectiviteit van de 
hulp. In de beleidsnota’s die sindsdien zijn verschenen zit vooruitgang. Verdere 
concentratie op landen en sectoren verloopt onder druk van de EU misschien te 
rigide en mathematisch. Het voornemen om steun, en vooral vrijwillige bijdragen, 
aan multilaterale instellingen te geven als algemene steun voor de kernwerking, en 
niet meer voor deelprojecten, is een stap vooruit. De overheid heeft  meer moeite 
met ownership, consultatie en inspraak. Zo is de vraag naar betrokkenheid van 
indirecte actoren bij de grote gemengde commissies veelbelovend, maar voorlopig 
nog te veel onderhevig aan kinderziektes. 
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De millenniumdoelstellingen in de komende 
vijf jaar: doelstellingen met een toekomst?

In 2000 kregen de Millenniumdoelstellingen in theorie grote prioriteit. Lippendienst 
was er  genoeg. Ook haperende donoren vinden dat de MDG aanpak druk heeft gezet 
en stimulerend heeft gewerkt. Er is globaal gezien zeker vooruitgang geboekt, vooral 
wat armoedebestrijding betreft. Maar of de grote sprong voorwaarts van China en 
enkele andere groeilanden enige band heeft met de millenniumverklaring en de 
doelstellingen die er werden van afgeleid is erg twijfelachtig.

Wat overblijft is een beeld van heel beperkte, erg crisis- en schokgevoelige 
vooruitgang die dan nog erg ongelijk tussen landen en bevolkingsgroepen is verdeeld. 
Een pessimist zou kunnen spreken van een mislukking, en heeft voor zijn bewering ook 
rijkelijk veel bewijsmateriaal achter de hand. Komt er door de relatieve mislukking en 
de veranderende internationaal context sleet op de MDG’s? Ze staan op verschillende 
manieren onder druk.

Voor een kleine donor blijft de opdracht om sterk te specialiseren in sectoren en 
landen waar men een duidelijk aanwijsbare meerwaarde opbrengt, of om wijs bij te 
dragen tot bredere samenwerkingsverbanden die goed inspelen op de noden van 
de ontvangende landen en de instrumenten die zij ter beschikking hebben

Na een sterke focus op de effectiviteit van de hulp ligt de nadruk in de 
komende jaren meer op de coherentie van het pure samenwerkingsbeleid met 
andere vaak veel ingrijpendere beleidsterreinen zoals handel en de regulering van 
de financiële sector. In 2009 produceerde  de EU voor het eerst een coherentie-
rapport. België is wat coherentie betreft nog geen voortrekker. In het 
11.11.11-jaarrapport 2008 wezen we op leemtes in de wettelijke basis en het concreet 
instrumentarium om beleidsterreinen te coördineren, en daarin de doelstelling van 
duurzame ontwikkeling gaaf te houden. In een akkoord met de Belgische ngo’s 
deed minister Michel toezeggingen met betrekking tot de coherentie van het 
Belgisch beleid. Dat is een opsteker en een houvast voor de coherentiediscussie in 
de komende jaren. Een bindend afsprakenlijstje is het niet.   
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Verzuipen in de klimaatdiscussie en de global public goods? 
De MDG’s en de focus op armoede kunnen wegdeemsteren in het debat over 

‘grotere en dringendere wereldproblemen’. Eerst in lijn staat de klimaatverandering. 
Zowat iedereen erkent dat de situatie in armste landen en voor armste bevolkings-
groepen er door de klimaatverandering sterk op achteruit kan gaan. Toch lijken die 
landen en mensen slechts figuranten in het spel. Op basis van allerlei computer-
berekeningen worden er nieuwe toplijsten van mogelijke ramplanden gemaakt. Het is 
ver van denkbeeldig dat in de toekomst hulpstromen in die richting gaan verschuiven. 
Wordt het kiezen tussen lage inkomenslanden met structurele economische handicaps, 
midden inkomenslanden met een hoog klimaatrisico, of voor arme bevolkingsgroepen 
in beide?

Naast het klimaat zijn er nog wel problemen die de aandacht van de strijd tegen 
armoede kunnen afleiden. Denk maar aan grote epidemieën, of gewoon aan een nieuwe 
financiële crisis. Doorgaans staan de armen in de hoek waar de klappen vallen. 
Rouwtelegrammen krijgen ze genoeg. Maar in de beslissingscentra waar echt over het 
beleid en de verdeling van de middelen wordt onderhandeld tellen zij nauwelijks mee.

Het gevaar dat de armoedefocus in een breder plaatje verdwijnt is zeker niet 
denkbeeldig. In een officieel document  van april 2009 van de Europese Commissie over 
de stand van zaken van de MDG’s wordt gesteld dat de doelstellingen moeten geplaatst 
worden in een bredere analyse van de global public goods. Er moet dan concreet 
nagegaan worden welke prioriteit ze in het beleid moeten krijgen. Analytisch is dat 
wellicht correct. In de politieke machtsverhoudingen van vandaag is het riskant. Het 
risico op degradatie is dan zeker even groot als de kans op opwaardering. Het maakt de 
discussie over wat er nu in de komende vijf jaar, maar ook na 2015 met de MDG moet 
gebeuren alleen maar belangrijker.   

marginalisering van de minst ontwikkelde landen
Het belang dat in de toekomst aan de MDG wordt gehecht is sterk afhankelijk van 

het politiek gewicht dat lage inkomenslanden in de schaal kunnen werpen. En er is 
daarbij een groot verschil tussen de lippendienst van de internationale gemeenschap 
aan de strijd tegen de armoede, en de harde politiek die in realiteit wordt gevoerd. Wie 
macht heeft en een sterke onderhandelingspositie rijft in het concrete beleid doorgaans 
meer binnen dan landen of mensen die permanent aan de bedelstaf zitten. 

In die zin zijn de huidige verschuivingen in de internationale machtsverhoudingen 
een tweesnijdend zwaard. Een deel van de macht verschuift van Noord naar Zuid. Het 
groepje rijke landen moet verbreden van G-8 naar een G-20. Grote landen als China,  
India of Brazilië vinden daar gemakkelijk plaats. De aanwezigheid van echt arme 
landen is er op zijn best symbolisch. Wat dat precies gaat betekenen voor het politiek 
gewicht en de onderhandelingspositie van economisch zwakke landen is nog niet 
duidelijk. Het hangt gedeeltelijk af van de mate waarin hun belangen gelijk lopen met 
die van de nieuwe groeilanden, of minstens passief door hen worden verdedigd aan de 
onderhandelingstafel.      

Op korte termijn lijken ook arme landen moed te putten uit de nieuwe macht van 
het zuiden. Een klein land als Rwanda deelde op een donorvergadering in 2009 goede 
maar vooral slechte rapporten uit aan zijn donorlanden. Ethiopië dreigde uit de 
voorbereidende onderhandelingen voor de klimaatconferentie in Kopenhagen te 
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stappen als er niet genoeg geld voor het voorkomen en temperen van de gevolgen van 
de klimaatverandering op tafel kwam. Of de belangen van armste landen zwaar zullen 
doorwegen als er echte deals worden gesloten is twijfelachtig. 

De lage frustratiedrempel van de internationale gemeenschap
Volgens insiders heeft de internationale gemeenschap, en ook het circuit van de 

Verenigde Naties moeite met mislukkingen. Wanneer de evaluatie van het MDG werk 
in september heel negatief uitvalt, leidt dat niet noodzakelijk naar een verdubbeling van 
de inspanning om de doelstellingen  te halen. Sommige landen zullen de schuld van de 
mislukkingen afschuiven op anderen en zich zelf houden aan mank beleid en praktijken. 
Of men probeert de MDG’s geruisloos te laten vallen voor een nieuw, globaler, maar 
moeilijker te vatten streefdoel. Eigenlijk is dat proces hier en daar al aan de gang.    

een verkeerde conclusie uit het pleidooi voor meer gelijkheid
Vooral vanuit ngo’s en sociale bewegingen kwam de stelling dat de strijd tegen 

armoede vooral een strijd tegen ongelijkheid en voor machtsherverdeling is. 11.11.11 
deelt die mening. Het is verrassend dat ook internationale instellingen steeds meer 
toegeven dat het aanpakken van ongelijkheid erg belangrijk is als je ontwikkeling op 
gang wil krijgen of houden. Het lijkt allemaal  correct en bemoedigend. We vrezen wel 
dat de Wereldbank en andere actoren de gelijkheidsboodschap maar half begrepen 
hebben. 

Ze gaan grotendeels voorbij aan de ongelijke machtsverdeling tussen landen, en aan 
de grote machtsconcentratie bij grote privébedrijven en financiële groepen. Ze concen-
treren zich in dit debat volledig op de interne ongelijkheid binnen ontwikkelingslanden. 
Vooral voor midden inkomenslanden stelt men dan al snel dat ze voor de financiering 
hun ontwikkelingsnoden eigenlijk geen hulp meer nodig hebben. De regeringen moeten 
de boel maar beter verdelen binnen hun grenzen. De stelling wordt vaak zelfs 
uitgebreid naar armste landen. Die zouden al een heel eind verder zijn als ze de 
corruptie konden doodknijpen en van hun dictators afgeraken. 

De combinatie die wij zelf verdedigen is een goed intern beleid binnen landen in de 
eerste plaats afgedwongen door de eigen bevolking, gekoppeld aan een internationale 
regelgeving en een internationaal beleid dat ontwikkeling ondersteunt en niet 
ondermijnt. Alleen zijn tot nu toe weinig landen voor een goede balans tussen die twee 
te vinden.
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warme aanbevelingen in een ruig klimaat
De eisen die we in 2005 op de politiek tafel gooiden blijven onverkort geldig. 

Naarmate streefdatum 2015 dichterbij komt wordt actie rond de belangrijkste eisen 
dringender. Bovendien is het internationaal economisch en politiek kader waarbinnen 
de MDG’s moeten worden gehaald sinds 2005 niet verbeterd.

We kregen een energiecrisis, een voedselcrisis, een financiële crisis, en een snel 
opdoemende klimaatcrisis. Geen van deze crisissen werd door de internationale 
gemeenschap op afdoende wijze aangepakt. De toch al minimale ambitie van de MDG’s 
dreigt onder al dat crisisgeweld te bezwijken. 

Kort samengevat leggen we alvast meer nadruk op nog veel meer middelen, op 
duurzame landbouw, op rechtvaardige handel, op een afdoend klimaatbeleid, op 
waardig werk, op democratische internationale besluitvorming, op gezondheid, op 
water, op onderwijs, op gendergelijkheid en op aandacht voor mensen met een 
handicap. 

Het eisenlijstje samengevat: 

meer en betere middelen: hulp en regulering van financiële markten
De nood aan de beloofde en bijkomende middelen is groter dan ooit. We vragen 

onder andere dat vanaf 2010 0,7% van het nationaal inkomen gaat naar 
ontwikkelingssamenwerking. Ten tweede willen we actie van onze overheid om 
internationaal een belasting op munttransacties in te stellen. Het mobiliseren van 
bijkomende middelen heeft weinig zin als tegelijk massaal veel kapitaal wegsijpelt via 
belastingparadijzen en als inspanningen voor ontwikkeling worden weggeveegd door 
een financiële crisis. Daarom hebben we uitgesproken eisen m.b.t. de financiële sector. 
We willen dat onze overheid actief deelneemt aan de strijd tegen de belastingparadijzen 
en vooral overgaat tot volledige afschaffing van het bankgeheim in België zelf.

een echte kans voor duurzame landbouw
De internationale instellingen hebben in de voorbije jaren de landbouw 

‘herontdekt’. De Belgische overheid, de EU en de Wereldbank erkennen ook dat 
investeringen in de landbouw drastisch moeten verhogen. Tot nu toe blijft het teveel bij 
lippendienst. In de komende jaren moeten de budgetten fors omhoog. En ze moeten 
gebruikt worden voor een duurzame landbouw. We vragen dat minstens 15% van de 
Belgische ontwikkelingssamenwerking wordt besteed aan het ondersteunen van 
duurzame landbouw in de concentratielanden. Die inspanningen zullen maar kunnen 
renderen als het internationaal beleid ‘vriendelijker’ wordt voor landbouw en 
voedselzekerheid. Dat vergt onder andere een hervorming van het Europees 
landbouwbeleid, geen ‘gewone’ behandeling van landbouw in de Wereldhandels-
organisatie, en internationale maatregelen tegen speculatie op grondstoffen voor de 
voedselvoorziening. 

rechtvaardige handel
Internationale handel kan een krachtige hefboom zijn voor ontwikkeling, maar was 

in de voorbije jaren eerder een deel van het probleem dan van de oplossing. De regels 
van de Wereldhandelsorganisatie mogen geen voorrang hebben op sociaal-economische 
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en culturele rechten, voedselzekerheid en duurzame ontwikkeling. In plaats van 
verdere liberalisering op te dringen aan ontwikkelingslanden is er meer steun nodig 
voor de versterking van hun productiecapaciteit, van basisinfrastructuur, onderwijs, 
gezondheid, enz. We vragen concreet ook meer zeggenschap van de Verenigde Naties 
over het beheer van de wereldhandel, én internationale erkenning en steun voor fair 
trade. 

een goed klimaat
De klimaatverandering en het beleid dat daarover wordt gevoerd wordt in de 

komende jaren een bepalende factor voor het al dan niet halen van de 
Millenniumdoelstellingen. Er is grote nood aan actie om de opwarming van de aarde 
beheersbaar te houden en aan bijkomende middelen om aanpassing aan de nu al 
voelbare gevolgen van de opwarming te betalen. Voor die aanpassing moet € 35 miljard 
per jaar aan bijkomende financiering worden voorzien. Maar het grote werk moet 
gebeuren door vermindering met 40% van de eigen Europese CO2-uitstoot.   

werken (aan waardig werk)
Arbeid is in 2007 opgenomen in de Millenniumdoelstellingen.  Waardig werk is een 

van de belangrijkste instrumenten om met participatie van iedereen de Millennium-
doelstellingen en ontwikkeling in het algemeen te realiseren. De transparantie in en de 
verantwoordelijkheid voor het garanderen van sociale normen in het hele 
productieproces zijn daarbij belangrijke elementen. Concreet vragen we het opzetten 
van bindende Europese mechanismen om de sociale ‘traceerbaarheid’ van in de EU 
verhandelde producten te verzekeren. Daarnaast moeten garanties voor waardig werk 
ingeschreven worden in handels- en investeringsakkoorden en in de Europese strategie 
‘global agenda for a competing Europe in the world’. 

Democratische internationale besluitvorming
De internationale instellingen spelen een belangrijke rol in het bepalen en uitvoeren 

van het internationaal afgesproken beleid. We willen dat de Europese Unie 
transparanter werkt en dat de Verenigde Naties opnieuw de hoofdrol krijgen in de 
groep van de internationale instellingen. Om die rol te kunnen spelen moeten de 
Verenigde naties kunnen rekenen op nieuwe instellingen en een sociaal-economische 
veiligheidsraad. De VN zelf wordt nog efficiënter georganiseerd, en moet de stem 
kunnen horen van bevolkingsgroepen die niet echt door hun regering worden 
vertegenwoordigd. België moet duidelijk informeren over de standpunten die het 
inneemt in de Europese Unie, het Internationaal Muntfonds, de Wereldbank, en de 
verschillende organisaties van de VN.

gelijkheid tussen mannen en vrouwen
Een genderspecifiek beleid, op vlak van ontwikkelingssamenwerking maar ook op 

andere beleidsterreinen, dat rekening houdt met de verschillende rol van en impact op 
mannen en vrouwen zal niet alleen de positie van de vrouw versterken. Het zal ook de 
efficiëntie en de ontwikkelingsimpact van het beleid vergroten. Concreet vragen we 
extra financiering voor vrouwenorganisaties. Genderspecifieke budgettering op 
Europees en internationaal niveau moet ervoor zorgen dat uitgaven effectief worden 
toegewezen aan empowerment van vrouwen.
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gezondheid hoog op de agenda: 
een inhaalbeweging tegen de moedersterfte

De Millenniumdoelstellingen over gezondheid zijn misschien wel de scherpste 
graadmeter voor de vooruitgang m.b.t. de Millenniumdoelstellingen. Ze hinken 
momenteel het hardst achterop. België en Europa moeten ontwikkelingslanden 
ondersteunen om gezondheidssystemen verder uit te werken en er algemene toegang 
tot gratis basisgezondheidszorg te realiseren Vooruitgang boeken in de gezondheids-
zorg voor moeders vóór, tijdens en na een bevalling krijgt daarbij prioriteit. 

proper water voor iedereen
Proper water is van levensbelang, wordt schaarser, en is een graadmeter voor het 

realiseren van Millenniumdoelstelling 7 rond duurzame ontwikkeling. De middelen die 
internationaal worden vrijgemaakt voor de toegang tot drinkbaar water en goed 
sanitair moeten minstens verdubbelen.

recht op onderwijs
Gezien de sterke impact van onderwijs op de andere Millenniumdoelstellingen, 

moet hier dringend meer in worden geïnvesteerd. Er bestaat nu een ‘fast track initiative’ 
dat niet voldoet. Het moet omgevormd worden tot een ‘Global Fund For Education’, 
dat onafhankelijk is van de Wereldbank. 

aandacht voor andersvaliden
Naar omvang en ontwikkelingsimpact wordt het probleem van personen met een 

handicap nog altijd onderschat. België moet initiatief nemen om de realisatie van de 
Millenniumdoelstellingen voor personen met een handicap wettelijk te verzekeren. 
Maar er moeten ook concrete initiatieven worden genomen zoals de oprichting van een 
cel die binnen het ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking nagaat of programma’s 
genoeg rekening houden met dit aandachtspunt. Of vastleggen dat een gedeelte van het 
budget voor ontwikkelingssamenwerking wordt toegewezen aan programma’s en 
organisaties die zich op het thema handicap toeleggen.

Een gedetailleerdere versie van de eisen en een fiche met de toelichting per eis vindt 
de lezer op http://www.11.be/11/index.php?option=com_content&task=view&id=103
586&Itemid=3530
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De politieke arena: een goede stap naar 2015  
of gesukkel in de loopgrachten?

Voor de top over financiering voor ontwikkeling in Doha in 2007 stelde een hoge 
EU ambtenaar dat een sterk akkoord in de hoofdstad van Qatar zowat de laatste kans 
was om de verhouding tussen noord en zuid niet te laten afglijden tot harde confron-
tatie. Sindsdien zijn er alweer enkele ‘allerlaatste kansen’ geweest. Maar het blijft 
wachten op een internationale bijeenkomst die de Noord Zuid of de globale dialoog 
eens in een andere toonaard zet. Komt die er binnen enkele weken in New York?

Laat ons even kijken welk politiek spel in de voorbije maanden rond de 
millenniumdoelen is gespeeld, en hoe de voorlopige eindstrijd in New York van 20 tot 
22 september zich aankondigt.

een trage start
In vergelijking met vroegere topconferenties was de voorbereiding van de MDG top 

in september kort en niet gestructureerd volgens het vroegere  VN stramien met 
duidelijk aangekondigde prepcoms.Het duurde lang (op 31 mei 2010) voor er een 
hanteerbaar onderhandelingsdocument kwam. En alvast wat de VN betreft gebeurt 
zowat alles rond deze top in New York binnen het dipklomatencircuit. 

Het Europees mandaat voor de onderhandelingen werd vastgelegd door een 
minsterraad op 14 juni (en een top of 17 juni) na moeizame palavers tussen de grote 
groep van 27 EU lidstaten.

Het is geen geheim dat de Belgische en EU onderhandelaars de periode van echt 
onderhandelen op VN niveau liefst kort houden. 

De belgische intenties
België ging ervan uit dat het als voorzitter van de Unie in de periode van 1 juli tot 

31 december een speciale rol zou spelen in de Europese aanpak van de MDG top. Onze 
overheid leverde als een van de eerste landen (voorjaar 2010) een kadertekst met 
uitgangspunten en prioriteiten. 

In grote lijnen ging het om het volgende lijstje:
• Focus houden op menselijke ontwikkeling 
• De MDG 8 over het global partnership is een collectieve verantwoordelijkheid (met 

ook verantwopordelijkheid bij en vraag naar good governance vanwege 
ontwikkelingslanden).

• Coherentie: effectieve ODA is belangrijk, maar ook  beleid op andere terreinen en 
andere financiële stromen moeten ontwikkeling ondersteunen (met referentie naar 
klimaat en financiële crisis).

• Men wil gaan voor een positieve aanpak, met vooral verwijzing naar successen,  en 
goede voorbeelden. 

• Ongelijkheid aanpakken  
• Steun aan fragiele staten (dat wordt de jongste jaren zowat de specialisatie van België)
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• Betere statistieken
• Nu nog geen groot debat voeren over wat er na 2015 moet gebeuren, maar liever 

alle druk zetten om inspanningen in de eerstkomende jaren te verhogen.
Dit lijstje was logischerwijs ook de ruggengraat van de prioriteiten die minister 

michel aanbracht tijdens consultaties rond het Belgisch voorzitterschap, en van de 
inbreng van de belgische onderhandelaars in de formulering van het EU standpunt.

Door de uitvoering van het verdrag van Lissabon en het aanstellen, naast ‘president’ 
Van Rompuy, van de Britse Barones Ashton als buitenlandse vertegenwoordiger van de 
Unie werd het Belgisch voorzitterschap wel zeer sterk uitgehold. Deels doordat Ashton 
sneller dan verwacht terrein inpalmde. Maar ook doordat  België zich in dit geval 
‘Europeser dan Europees’ opstelde en mevrouw Ashton geen strobreed in de weg legde. 
Het betekent wel dat De Belgen , vooral rond buitenlandse betrekkingen, en ook rond 
de EU aanpak  van de MDG top, wat aan aan de kant werden geschoven. Behalve waar 
ze tijdelijk gaten in de ashton machinerie konden en mochten opvullen.  

het eu mandaat: een taart bakken met 27 koks?
De Europese commissie levert ieder jaar een  ‘april development package’. Dat is 

een reeks discussie- en beleidsdocumenten in opvolging van conferentie in monterrey 
over financiering voor ontwikkeling. De stand van zaken van en het beleid rond de 
MDG is daarvan een min of meer vast onderdeel. Deze keer kwam de commissie zelfs 
met een 12 punten actieplan dat de Millenniumdoelen zou moeten vooruithelpen, maar 
dat nadien nagenoeg volledig de mist in ging.

Het april package leverde de elementen voor het disucssiedocument dat aan de 27 
EU lidstaten werd voorgelegd en dat de uiteindelijk moest worden omgevormd tot hét 
mandaat van de EU voor de onderhandelingen in New York. 

De onderhandelingen waren moeizaam. De Belgische vertegenwoordiging was 
actief en speelde een belangrijke rol. Het is dan ook niet verwonderlijk dat een aantal 
van de Belgische prioriteiten ook in de EU tekst terugkomen, zij het vaak in verzwakte 
vorm. In de groep van 27 was er altijd wel een land met bezwaren, en de gesprekken 
leden onder de crisis. De miljardendeficits in een groot aantal EU landen eisen hun tol. 
Het lijkt niet de tijd voor nieuwe beloftes en engagementen.

Een van de grote discussiepunten was welk soort eindtekst men in New York 
uiteindelijk wou overhouden. Sommige landen willen alleen maar een plechtige 
politieke herbevestiging  van de engagementen van 2000. Anderen willen een concreet 
actieplan dat ook duidelijke tussendoelen stelt voor de periode van nu tot 2015. 
Uiteindelijk werd het europees document en waarschijnlijk ook het VN outcome 
document een mix van de twee.

De EU mandaattekst werd goedgekeurd op een ministerraad buitenlandse zaken op 
14 juni (met een bekrachtiging van de EU raad op 17 juni). De tekst van het mandaat is 
8 pagina’s lang en bevat vooral uitgangspunten, veel raad aan anderen, en een aantal 
richtlijnen voor het eigen EU standpunt in VN verband.

De voornaamste punten in kort bestek:
De EU herbevestigt haar engagement voor de MDG. In de algemene inleidende 

paragrafen wordt meer dan vroeger de band gemaakt tussen het realiseren van de 
MDG en het aanpakken van de ongelijkheid.
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De EU wil het ‘eigenaarschap’ van iedereen tov de Millenniumdoelstellingen 
verhogen. In de concrete paragrafen onder die titel merk je wel dat het de unie vooral te 
doen is om de eigen verantwoordelijkheid van de ontwikkelingslanden , en om goed 
bestuur en voorrang voor de ‘kwetsbaarste groepen’ in die ontwikkelingslanden. Al 
wordt er ook verwezen naar de nood aan meer stemmenmacht voor 
ontwikkelingslanden bij de Wereldbank. 

De Unie verklaart ook dat zij zich zal toespitsen op specifieke landen (ver 
achterblijvende of net heel goed werkende landen), en kondigt al voor 2010 een 
actieplan aan om conflictsituaties en werk in fragiele staten aan te pakken.

Dan volgen de ‘erkenning’ van of  een herbevestiging van het engagement van de 
Unie rond specifieke deelaspecten van ontwikkeling: de samenhang tussen de 
Millenniumdoelen , gender en mensenrechten, voorrang aan educatie, aanpak en 
preventie van rampen. Ook Coherentie is daarbij (in het EU jargon is dat het werk rond 
‘policy coherence for development’). Als belangrijke terreinen worden oa handel, 
financiën, klimaatverandering , voedselzekerheid migratie en veiligheid aangehaald. 
Ook waardig werk (decent employment) krijgt een vermelding. De coherentie-
paragrafen klinken wat cynisch gezien bijvoorbeeld de aggressieve posietie  van de EU 
in het onderhandelen van economische partnerschapsakkoorden (EPA) met Afrika en 
andere regio’s. In die onderhandelingen is de zorg en prioriteit voor ontwikkeling ver te 
zoeken.

In de mandaattekst wordt heel wat plaats ingeruimd voor de middelen voor 
ontwikkeling. Met nadruk op de binnenlandse mobilisatie van middelen in 
ontwikkelingslanden door beter belastingen en tegengaan van belastingontduiking. Er 
is ook een hoofdstukje handel met de vraag naar afronding van de doha-ronde, en een 
stukje propagande voor de EPA’s. En verder de rol van de privésector, van aid for trade, 
en van de Europese investeringsbank.

Wat de officiêle ontwikkelingssamenwerking betreft loop de tekst over eieren. Met 
veel ‘we nodigen uit tot’, ‘we waarderen dat’ en ander diplomatiek afzwakkingsjargon.

En er is een redelijk goed gestoffeerde paragraaf rond de ‘innoverende financiering’ 
met speciale vermelding van de werkgroep rond ionternationale financiële transacties. 
Maar expliciete steun voor een financiële transactietaks zit er niet in.

Zowat een hele pagina wordt gewijd aan efficiëntie van de hulp. De EU zet hierover 
een hoge borst op, maar geeft wel toe dat de vooruitgang vooral wat betreft wederzijdse 
verantwoording van donoren en ontvangende landen te beperkt is. 

Tot slot roept de unie ook nog op tot klimaatfinanciering, maar vergeet expliciet te 
vermelden dat het om bijkomende middelen moet gaan. En er wordt gevraagd naar 
verdere hervorming om de VN efficiënter te maken.

De NGO’s waren niet echt tevreden met dit mandaat. Men vond goed dat de Unie 
ging voor een brede coherente (om niet het woord ‘holistische’ te gebruiken ) aanpak 
van de MDG. Er was waardering voor het vermelden van ongelijkheid, gender, 
mensenrechten, vergeten millenniumdoelen, fragiele staten enzovoort. Maar men bleef 
wel erg op zijn honger zitten wat concrete engagementen en sterke beleidslijnen betreft.  
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het proces in new York: 
de wonderbare paragrafenvermenigvuldiging 

Over naar New York. Want daar vinden de echte onderhandelingen plaats. Het 
MDG proces loopt onder toezicht van de algemene vergadering. Voor de voorbereiding 
en het goed verloop van de onderhandelingen werden een Deense en een Senegalese 
ambassadeur als facilitatoren aangesteld.

Eind mei  zorgde het VN secretariaat voor een eerste ontwerp van eindtekst. Na een 
oproep (oa van de EU) om te tekst korter en ‘politieker’ te houden werd de tekst in de 
daaropvolgende versies steeds langer , in pagina’s en aantal inhoudelijke punten. Ook 
dat lijkt een wetmatigheid, en niet alleen in VN kringen.

In de loop van de voorbije maanden werden een aantal consultaties georganiseerd. 
In Juni mochten ook de organisaties van de Civiele maatschappij hun standpunten in 
New York gaan voorstellen en propageren. De bedoeling was daarover een ‘interactieve 
dialoog’ te hebben met de regeringsvertegenwoordigers, maar die (België incluis) gaven 
grotendeels forfait voor de vergadering. 

De G77, de groep van ontwikkelingslanden en China waren duidelijk niet erg 
gelukkig met de eerste versies van de onderhandelingstekst. Ze vonden hem te sterk 
beïnvloed door de westerse standpunten. Ze stoorden zich bijvoorbeeld aan de  te milde 
beoordeling van de verantwoordelijkheid van de westerse landen voor de 
opeenvolgende crisissen. Ze misten vooral concrete engagementen. Aan het eerste euvel 
werd verholpen door een steeds langere lijst paragrafen en onderwerpen.

De eindtekst: veel moeite voor bijna niets?
 De onderhandelingen zijn afgerond. Donderdagavond 9 september waren de 

laatste hinderrnissen opgeruimd. Normaal wordt het voorstel van eindtekst al op de 
eerste dag van de MDG top door de aanwezige tregeringsleiders en ministers 
goedgekeurd.

De tekst is geen hoogvlieger. De millenniumdoelen worden er herbevestigd. Er zit 
een zwakke erkenning in van de negatieve impact van de crisis, en er wordt in 
vergelijking met 2005 een heel klein beetje meer plaats ingeruimd voor  het klimaat-
beleid. Maar dit is geen sterke politieke verklaring die kan leiden tot ander en sterker 
beleid om ontwikkelingsdoelstellingen te halen. Het is zeker geen concreet actieplan. 

Veel enthousiasme is er dan ook niet.
Het vroege azkkoord over een vlakke tekst  geeft de top van 20 tot 22 september wel 

een andere betekenis. Je kan er eigenlijk alleen nog maar hopen op concretere extra 
engagementen van landen of landengroepen en op een goede opvolging. Goede 
opvolging betekent dat de VN druk blijft zetten op het concretiseren van 
engagementen, maar vooral ook dat de regeringen zelf hun beloftes ernstig nemen, en 
de mooie woorden over het belang van otnwikkeling omzetten in ander en beter 
concreet, nationaal en internationaal beleid rond hulp, handel, schulden en het bijsturen 
van de financiële sector in de fora waar daarover echt wordt beslist. 
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wat verwachten van de belgen in new York?
Voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking lijkt het even hoogconjunctuur.   

De Belgische ontwikkelingsbijdrage voor 2010  komt waarschijnlijk dicht in de buurt 
van de al lang beloofde 0,7%. Al ligt de verdienste daar eerder in het feit dat de echte 
ontwikkelingssamenwerking  op peil werd gehouden ondanks de crisis dan in de 
geschatte ‘bijna’ 0,7% voor 2010 . Die is immers kunstmatig opgeblazen door 
kwijtschelding van oude schuld. Voor een even hoog cijfer in 2011 is er geen enkele 
garantie. In een context waar heel wat landen fors snijden in hun ontwikkelingsbijdrage, 
levert België zeker een lovenswaardige prestatie. Maar het is een beetje eenoog in het 
land van de blinden.

België kreeg ook een goed rapport vanwege  de OESO collega’s na een zogenaamde 
Peer review:  Kwantitatief is het bij de betere leerlingen, en het deed zeker aanzetten tot 
vooruitgang wat efficiëntie van de hulp betreft. Er blijven bedenkingen rond de 
coherentie met andere beleidsterreinen. Een gunstige bepoordeling vanwege 
ontwikkelingsministeries van andere landen mag niet doen vergeten dat België 
doorgaans braaf meespoort in een agressief handelsbeleid van de EU. Dat België nog 
steeds een stuk bankgeheim heeft, al noemen sommigen dat liever bankdiscretie. België 
vertoont ook nog akelig veel symptomen van een belastingparadijs , en is niet per se 
een zwaar verdediger is van een strakkere financiële regulering. Met uitzondering , we 
zeggen het graag, van de actieve verdediging van de belasting op financiële transacties.

Wat willen we dat de Belgische regering in New York doet (ze zal er 
vertegenwoordigd zijn door  premier Leterme, minister van buitenlandse zaken 
Vanackere en minister van ontwikkelingssamenwerking Michel)? 
• Ze moet steun geven aan goede extra engagementen die hopelijk nog zullen 

opduiken tijdens de top. 
• Ze moet de aanzetten en prille engagementen die ze heeft genomen zelf hard maken 

(zoals de 0,7% voor Ontwikkelingssamenwerking in 2011) of in een engagement 
voor het speciale initiatief voor de moeder en kind gezondheid, gekoppeld aan een 
uitvoering van ene breed gezondheidsbeleid dat goed in een Belgische strategienota 
is aangegeven. De Belgische regering moet zich publiek en politiek engageren  op 
de de internationale publieke en politieke scene, maar ook tegenover de Belgische 
bevolking.

• Wat de financiële transactie taks betreft, het thema waar De Belgische regering  nu 
samen met enkele andere landen echt in de voorhoede zit, moet ze hard doorgaan, 
en collega’s binnen en buiten de EU overtuigen om zo’n taks te realiseren. 


