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1. Inleiding

In de eerste periode van hulpverleni ng werd zowel in het beleid van de
ontwikkeli ngslanden als in het donorbeleid de aandacht sterk gericht op eco
nomisch e groei. Verondersteld w erd dat een toename van het natio nal e in
komen niet alleen de positie van de ontwikkelingslanden intern at io naal zou
versterken, maar tevens een effectief m iddel zou zijn in de st rijd teg en de ar
moede. Na een aan tal jaren bleek deze veronderstelling aanvechtbaar. Groei
was er veelal wel , maar degenen die de baten ervan het ha rdst nod ig had 
de n werden niet, althans niet in redel ijke mate en binnen een acceptabele
per io de , bereikt. Dit besef, gepaard aan een in de geïndustrial iseerde w ereld
toe nem ende gevoeligheid voor sociale onrechtvaardigheid en twijfel aan de
heilza m e effecten van economische groei , had een verschuiving in de doel
stelli ngen van het ontwikkel ingsbeleid van een aantal donorlanden , waar
onder Nederland , tot gevolg. De notie van groei werd niet verlaten, maar
h ieraan werd die van verdeling toegevoegd.

Ook in in te rn ati o nale fora en met name in de VN , de Beheersraad van het
U NDP en in de Wereldbank is het besef toegenomen , dat economische g ro ei
zo nder verdeling en zonder interne structurele aanpassingen geen voldoen
de an tw oo rd kan bieden op de noden van de ontwikkelingslanden. Het be
le id van de Wereldbank en van het UNDP is daar dan ook geleidel ijk aan ver
der op ingesteld . In de intern ati o nale discussie over dit vraagstuk en in het
bijzonder in de period ieke toetsing van de tweede ontwikkel ingsstrateg ie
leek het alsof over de concepti e van groei p lus verdel ing ge le ideli jk aa n een
co nsensus kon worden bereikt, doch in het st reven van de ontwikkelingslan
den naar een Nieuwe Internationale Economische Orde dreigt de facto r ver
deling en so cial e rechtvaard igheid op de achtergrond te ge raken .

Wa t ook de uitkomst van de hu id ige discussie , met name in het kader van
de opstell ing van een nieuwe strategie, zal zijn, de verschu iv ing in het den
ken over groei en verdeling bij de meeste donorlanden en intern ati onale f i
nanciële instell ingen heeft consequenties gehad voor de re latie tussen do
nor en ontwikkelingsland. Door het aspect van verdeling in het be leid te be
t rek ken werd voortaan niet meer gestreefd naar groei op zich, maa r naar op
voorhand ge richte g roei , in het bijzonder op de armste bevolkingsgroepen.
Dit betekent dat de donor in veel gevallen expl iciet veranderingen in sociale
verhoudingen nastreeft.

De plaats d ie de armsten in d ie socia le structuur in ne m en, is niet to ev all ig
tot stand gekomen, maar in hoge mate het gevolg van complexe en st ru ctu
rele oorzaken. Voor het wegnemen van deze oorzaken zijn maatregelen van
de kant van het ontwikkelingsland veelal een noodzakeli jke voorwaarde. Er
bestaat bijvoorbeeld wein ig twijfel over het fe it dat landherv orminge n van
esse nt iële betekenis zijn voor de ontwikkelingsmogelijkheden van klein e
boe ren en lan d lozen; evenmin wordt er getwijfe ld aan hét feit dat landher
vormi ngen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van het ontwikke
lings land va llen. De donor die zich niettemin toch committeert aan ve rb ete
ri nge n van de positie van genoemde groepen , betrekt daarmee een kwetsba
re ste lli ng. Bovend ien moet in gedachte worden gehouden dat de donor in
het gehele proces van ontwikkeling een marginale ro l vervu lt.

Dit neer te schrijven betekent niet het wegcijferen van de rol van de dono r
of gebrek aan geloof in eigen mogelijkheden . Het is de erkenning van een re
aliteit, een erkenning d ie kan bijdragen tot een object ivering in de rel atie tus
sen donor en ontvanger. Het besef bij beide partijen dat emancipatie van de
maatschappel ijk ach tergestelde groepen een streven van de donor is d ie
zich daaraan be le idsmatig heeft verbonden en het besef dat hiervoor niet al 
leen de door de donor ter beschikking gesteld e m iddelen, maar tevens dik
w ijl s ingri jpende maatregelen van de kant van de ontvanger noodzakelij k
zijn, opent de moge lijkheid tot een meer gelijkwaardig e discussie waar in el 
kaars doe lstelli ngen en mogeli jke wegen om die te rea liseren ku nnen w o r
den bespro ken. In een dergeli jke, liefst langjarige, d ialoog kan van Ned er -
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landse zijde bij voortduring de ruimte worde n verkend die het be le id va n het
betreffende ontwikkelingsland b iedt om het Neder landse belei d gesta lte te
gev en.

Verhoging van de kw aliteit v an het ontw ikk el ings bel ei d is een zaak v an ho
ge priorit eit en vereist voortd u rende aandacht en in span ning . Bij poging en
om tot kwal it ati eve ver beterin gen te komen moet echter de pos it ie van de
donor zoals hier boven geschetst niet ui t het oog w orden verloren. Hetg een
hierna vo lgt is in het bi jzonder ge richt op act ivi t eit en waaraan v an Neder
landse zijde iets kan worden gedaan. In de eer ste pl aats kan da arbij worde n
gedacht aan v erbet erin g van de kennis va n het ontwikke li ngsla nd, zodat de
di aloog beter kan w orden gev oerd. Daarn a zal de door m id del van het over
leg verkende ruimte voor samenwerking optimaal m oe ten wo rde n ingevuld
door het geza m en li jk id ent if icer en en ui tvo eren van ontwikkeli ngsac t iv it ei
ten . De daarvoor benodigde operat ion ali sering van het bel eid inzake bil at e
ra le hulp komt in de hoofdstukken 2 t/m 5 aan de orde.

De nadruk op de verb et er ing v an de posit ie van de minst be deelde g ro epe
ringen betekent niet dat de tweede doelstelling v an het on twikke lings be leid,
de ve rzelfstandiging van de on twikkeli ngslanden, van minde r be lang zou
zij n. Werkelijke em ancipat ie van de ar m sten zal alleen slagen als de la nd en
waarin zij wonen tot redeli jke on tplooii ng kunnen ko men. Toch moet o m
twee redenen bin nen de bilatera le hulp het accent liggen op directe steu n
aan de doelgroepen van het o ntwikkelingsbele id . Allereerst omdat de situ 
atie in vee l on twikkel ingslanden dermate m iser abel is dat d i rect e arm oede 
bestrijding hoge prioriteit verdient. Ten tweede o m dat de st ructurel e ve rbe
ter ing in de positie v an de ontwi kkelingslanden in het inte rna t io nale eco no
m ische verkeer in hoofdzaak door m iddel v an m acro -economische m aatre
gelen tot stand moet komen.

De twee doelstelling en moet en niet los van elkaar ge zie n w orden. Bi j iede
re activiteit dienen alle twee doel ei nden in het oog te w orden geho ud en, w at
betekent dat iedere hulpactivit eit aan bepaal de voo rwaarden m oe t vo ldoen
om niet averechts te w erken op een va n de doelst elli ngen . Om dat in de lan
den waa rmede wordt sa m engewe rkt zeer u iteenlo pend e soci aal-economi
sche omstandigheden worden aang etroffen di ent het bel ei d per lan d te wor
den u itgewerkt. Het leggen v an acce nt op de arm oedebest ri jd in g v in d t zij n
weers lag in het voornemen om de sam en ste lling van het hu lp program m a af
te stemmen op de sociaal-econom isch e situatie in het ontvangende land en
wel met di en verstande da t all een in landen waar de sociaal-eco nomische
structuur een redelij ke mate van gelijkheid vertoo nt rel at ief meer hulp gege
ven kan worden die niet bij voorbaat di rect o p de armste n is ge richt. Deze
differentiatie, d ie verkreg en kan worden door g rad ue le verschu ivi ngen in
het lopende programma, kan ui teraard allee n worden be re ikt in nau w ove r
leg met het desbetreffende la nd .

Over het bij de u itwerking gehanteerde onders ch eid tusse n proje ct- en
programmahulp is veel geschreven zo nder dat d it tot alge meen aa nvaarde
omschri jvingen heeft geleid. Ov ereenstem m ing bes ta at er over he t f eit dat
de grens niet glashelder kan worden getrokken en er ve le overgangsvorme n
zijn. In de praktijk van de Nederla nd se hu lp w ordt het onders cheid tussen
project- en programmahulp v oo ral gezocht in het vooro nde rzoe k en de be 
gele id ing die voor iedere indi v id ue le acti v iteit w ord en v er richt. Van ee n pro
ject kan gesproken worden als het gaat o m ee n act iv it eit w aarva n lokati e,
tijdsduur en kosten vastliggen en waa rvan de mog elijke effecten en be gelei
dende maatregelen onderwerp van een uit gebr eid vooronderzoek zij n ge
weest. Bij programmahu lp hou dt het v oo ronderzoek zich niet bezig m et een
bepaalde plaats- en tijdgebonden act ivi t eit, m aar m et de secto r of de reg io
waarop het programma als een serie van act ivi t eit en is ge ri ch t of m et ee n
uitvoerende organisat ie. Als één va n de ove rgang sv orme n wordt hi eronder
de programmatische benadering va n pr oject hu lp naar v oren ge brach t , een
benadering d ie meer gesch ikt lij kt om doelgroepg erichte act iv itei ten ui t te
voeren dan de t rad itionele pr oje cto pzet.
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2. Uitwerking van het beleid per land

Afhanke lijk va n de sociaa l-econom ische situatie d ie in het on tvangend e
land bestaat , zal het programma van samenwerking verschillend van sa
menstelli ng moeten zi jn voor wat betreft de diverse te onderscheid en hu lp
vormen. De ger ichtheid op de armste groepen zal mi nd er accent kunnen kri j
gen in een land w aar de sociaa l-econom ische situatie een rede li jke mate van
ver del ing vertoont. In dat geval zal meer op algemene groei gerichte hulp
kun nen wo rd en gegeven. Bi j de hier voorgesteld e v erscheidenheid van het

U itgaande van de ge lijkwaa rd igheid van de twee bele idsdoelstell ing en
dient in het samenwerkingsprogramma met ieder land gestreefd te word en
na ar verwezenlijking van de beide doeleinden. Gesteld zou kunnen worden
dat de ene doelstelling een noodzakelijke, maar geen voldoende, voorwaar
de is voor de andere doelstell ing. Dit houdt in dat act iviteiten gericht op ver
zelfstand iging van de landen niet automatisch ook de posit ie van de armste n
verbeteren, en andersom.
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Zo al s in hoofds tuk 3 naar voren zal worden ge bracht heeft iedere on twik
keli ngsactiviteit een bepaald effect op groei en verde ling. In hoge mate zal
d it effect bepaald worden door het overheidsbeleid voor dez e twee noties en
de be st aande verdel ing va n vermogen en inko m en. Omdat per land de
m eest u iteenlopende situaties op sociaa l-economisch terrein worden aan ge
t roffen, is het wenselijk dat er bij de uitvoering van de bilaterale hulp in sterk e
mate een u itwerk ing van het beleid per samenwerkingsland wordt gef o rm u
leerd.

Bi j het beschouwen van de sociaal-econom ische situatie gaat het niet al
leen om de bestaande toestand van inkomens- en vermogensdistributie,
maar evenzeer om het beleid van de Regering voor groei en verde l ing . Het
beleid va n het ontvangende land op het terrein van verdelinqkan gekarakte
riseerd worden aan de ha nd van de vo lgende instrumenten d ie de overheid
in d it opzicht ten dienste staan :

- herverdeling van bestaande produktiem iddelen ;
- ge richte toewi jzi ng van te creëren produktiemiddelen ;
- inve steringen in collecti eve voorzieningen zoals gezondh eidszo rg en

watervoo rzie n ing ;
- gerichte co nsu m pti epoliti ek m et elemen ten van pr ijs-. loon- en fi scal e

po lit iek;
- een bel eid gericht op participatie van de bevolking bij de ontwikk el ings

act iv iteiten.

Bij de bespr eking van de hu lpvormen wo rd en «che cklists» met punten van
aanda cht vermeld . Deze lijsten moeten n iet beschouwd worden als ge pro 
grammeerde instructies d ie na geb ru ik autom at isch een an twoord opleve
ren op de vraag of.het voorstel voor een hulpactiviteit w el of niet moet w or
de n uitgevoe rd. Het is een serie van punten die betrokken moeten worden bij
de d iscussies, zowel in het ontwikkel ingsland als in Ned er land , voorafgaande
aan een dergelij ke bes li ss ing.

Om twee redenen zal bij hulpverlen ing als inst rum ent van samenwerking
het accent liggen op de realisering van de doelstelling van de positieverbete 
ring van de armsten :

- de situat ie in de meeste concentrat iel anden is va n d ien aard dat aan de
directe hul pve rlen ing aan de groeperingen die er het slec htst aan toe zijn ho 
ge pr io rit eit m oet w o rde n gegeven ;"

- de gelijkwaardigheid van beide doelstellingen binnen het totale bel eid
.van ontwikkelingssamenwerk ing en de gerichtheid van de macro-eco no m i
sch e maatregelen op de verzelfstandig ing van de landen, brengt rede lijker
w ijs m et zich mee dat de hulpverlening vooral gericht is op de tweede do el 
stell ing .



3.1. In leiding

3. Activiteiten gericht op de verbetering van de positie van doelgroepen

Aan de tweede werkwijze wordt de voorkeu r geg ev en , omdat op die ma 
nier meer rekening wordt gehouden met andere beïnvloedende factoren
dan alleen de soc iaal -economische situatie in het betreffende land (bij voor
beeld de aanwezigheid van veldstructuur, kenn is van het land etc.) .
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Uitdrukkel ijk zij er op gewezen dat het bij genoemde doelgroepen om de
hele hu ishouding gaat. Specia le aandach t wordt gev raagd voor de eco nomi
sche arbeid van de vrouwen in het bijzonder voor de één-ouder -h u ishoudi n
gen met een vrouw aan het hoofd.

Zoals u it bovenstaande opsomming blijkt, wordt er de voorkeur aan gege
ven ook degenen die nog net boven de m in imumbestaansbasis leven, tot de
doelgroep te rekenen. Hulp aan deze groep kan voorkomen dat mensen uit
deze groep onder die minimumlijn terechtkomen.

Eén van de doelstellingen van het be leid is de ve rbetering van de positie
van de doelg roepen. Een verbetering kan betekenen een vooru itgang verge
leken met de oude situatie waarin de doelgroep ve rkeerde (abso luut) en een
verbetering in de zin van het in lopen op de positie van groeperingen die er
beter aan toe zijn (relatief). Het is zeer wel mogelijk dat een bepaalde activ i
te it een absolute verbetering, maar tevens een relatieve achteruitgang van

Globaa l kan worden gesteld dat de tot de doelg ro epen van het Nederland
se beleid behorende mensen gekenmerkt worden door hun armoede en
door het ontbreken van kansen tot ve rbetering van hun levensomstandighe
den . Meer in het bijzonder dienen tot de doelgroepen gerekend te worden :
in de rurale sector,

- de kle ine boeren die voor zich zelf produceren en ev entueel een dee l
van hun produktie overhouden om op de markt te verkopen ;

- de land lozen. en wel
• de pachters, deelpachters en dergelijke die vanuit een afhankelijke posi

tie relaties voor landgebruik moeten aangaan of rechten op deelopbreng
sten moeten verkrijgen,

• de dagloners,
• de geheel werklozen ;

en in de stedelijke sector,
de kleine zelfstand igen in de inform ele sector,

- de ongeschoolde arbeiders in de indust rie en de d ienstensector,
- de geschoolde arbeiders die dreigen zonder w er k te geraken, omdat

hun geschooldheid aan marktwaarde gaat verliezen,
- de werklozen.

programma wordt erva n uitgegaan dat in landen m et een rede lij ke verde ling
het niet nodi g is de hulp vooraf zodan ig vast te leggen dat de zekerhe id be
staat dat de baten van die act ivi teit daadwerkeli jk de doelgroepen ten goede
komen, omdat in het algemeen gesproken de effecten van ontwikkel ingsac
tiviteiten een patroon zullen volgen dat als het ware reeds vastligt in de
maatschappelijke omgeving.

Op twee manieren kan aan een dergelijke vu istregel vorm worden gege
ven :

- A lle lan de n waarmede op int en sieve w ijze wordt samengewerkt , ku n
nen worden ingedeeld in een aan tal cat egorieën op bas is van de so cia al 
economische situatie. Voor iedere categorie zou dan een bepaalde verhou
ding tussen de te onderscheiden hulpvormen kunnen worden vastgesteld,
los gezien van het thans lopende programma.

- Men kan het hu idige pakket van samenwerking als uitgangspunt nemen
om op basis daarvan de gewenste graduele verschu iv ingen voor de volgen
de jaren vast te ste llen .
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de positie van de doelgroep tot gevolg heeft. In dat geval moet een afwe
gingsproces plaatsvinden. Omdat bij veelontwikkelingsactiviteiten een der
gelijke afweging voorkomt, is het formuleren van enkele richtlijnen ter zake
van meer dan academische waarde.

Iedere hulpactiviteit heeft effect op een bepaalde verzameling mensen in
het ontvangende land. Dit kan variëren van een kleine groep tot de hele be
volking, van mensen in een beperkt gebied tot mensen verspreid over het
hele land. Indien de voordelen van de activiteit beperkt blijven tot leden va n
de doelgroep, is een vooruitgang van hun situatie zowel in absolute als rela
ti ev e zin gewaarborgd. In de praktijk is dit echter lang niet altijd mogelijk,
om dat door oo rzaken van verschillende aard andere groepen mee profiteren
(een irrigati ekanaal of een weg kan moeilijk zo worden aangelegd dat grote
re boeren daartoe geen toegang hebben). De baten van de hulpactiviteit, of
zo men wil «de groei», kr ijgen derhalve een bepaalde verdeling over de be
volkingsgroepen, een verdel ing die inv loed heeft op de mate van ongelijk
heid .

Gelet op de sociaal-polit ieke structuur in vele ontwikkelingslanden, is het
een onmogelijke eis om te stellen dat alle baten van de doelgroepgerichte
act iv ite iten ook daadwerkelijk bij de leden van de doelgroep terecht moeten
komen. Het is realistisch rekening te houden met het wegvloeien naar rijkere
groeper ingen. Die projecten en programma's kunnen tot doelgroepgerichte
acti vi tei ten gerekend worden waarvan de totale baten voor de leden van de
doelgroep gel ijk zijn aan of groter zijn dan de totale baten voor de leden van
niet-doelgroepen.

Deze vu istregel heeft met name betekenis voor projecten die geënt zijn op
produktiemiddelen die ongelijk zijn verdeeld, zoals land. Indien men bedenkt
dat in Bangladesh ongeveer 65% van de bevolking tot de doelgroep als eer 
der omschreven behoort en dat die slechts 20 % van het land beheert, da n
betekent een 50-50 eis dat voor landverbeteringsprojecten gezocht moet
worden naar gebieden die een van het landelijke beeld aanzienlijk gunstig
afwijkend bez itspatroon vertonen. Activiteiten die niet of nauwelijks te ma
ken hebben met scheve verdeling van bezit, zoals veel van de collectieve
voorzien ingen, zouden volgens de vuistregel goedgekeurd moeten worden
als ze in een gebied plaatsvinden waar een meerderheid van de bevolking
tot de doelgroep behoort en waar de doelgroep ook inderdaad toegang tot
de baten heeft. Overigens moet bij de beoordeling van een project of pro
gramma niet alleen naar het onmiddellijke effect gekeken worden . Op lange
re termijn kan een eerste vooru itgang voor de doelgroep veranderen in een
verslechtering van de positie door een opeenhoping van bezit en invloed,
mede veroorzaakt door de hulpactivite it, bij rijkere groeperingen.

De vraag is nu op welke wijze de donor aan de positieverbetering van de
armsten kan bijdragen. De manier van werken waarmede hulpactivite iten
worden geïdentificeerd, voorbere id en uitgevoerd, heeft zich in de loop der
jaren ten dele aangepast aan de vrij drastische verschuivingen in het beleid
die sinds 1973 op papier zijn te zien. In de meeste gevallen wordt echter nog
steeds de traditionele projectcyclus gevolgd van achter elkaar geschakelde
fasen van identi fi cat ie, voorbereiding en uitvoering, een methode die goed
to epasbaar is bij de bouw van een brug, maar wellicht niet zo goed werkt als
men pretendeert emancipatieprocessen van mensen van onder op te willen
bevorderen . Niet zozeer gestandaardiseerde methoden, maar veeleer vol 
harding, motivatie en inzicht in verhoudingen zijn noodzakeli jke ingrediën 
ten voor uitvoering van een doelgroepenbeleid.

In plaats van een geval -tot-geval benadering dient de voorkeur te worden
gegeven aan een benadering waarin de donor «zijn» doelgroepen identifi
ceert en op basis daarvan een langjarige relatie met de partner aangaat d ie
leidt tot het gezamenlijk formuleren en uitvoeren van activiteiten. Een zeer
be langrijk element hierbij zal zijn de keuze van de lokale organisatie waar
mee wordt samengewerkt, een keuze die uiteraard altijd gesanctioneerd
dient te worden door de centrale overheid van het ontvangende land. Nog
meer dan thans dient afstand te worden genomen van de altijd weer onder
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3.2. Projecten

3.2.1. Traditionele projectopzet

Zoals al eerder vermeld, wordt een project hier opgevat als "een activiteit
waarvan lokatie, tijdsduur en kosten vastl iggen en waarvan de mogelijke ef
fecten en begeleidende voorwaarden onderwerp van een uitgebreid vooron
derzoek zijn geweest».

Een doelgroepenproject zal zo goed mogelijk gericht zijn op de armsten,
maar doorgaans zullen ook andere groeperingen er voordeel van hebben.
Eerder werd een 50-50 verdeling van de baten als aanvaardbaar m inimum
gekenschetst. Om het effect op de positie van de doelgroep te kunnen voor
spellen is veelal een uitgebreid en langdurig vooronderzoek nodig. Dit voor
onderzoek wordt nog gecompliceerder indien men streeft naar een geïnte
greerde aanpak, uitgaande van de veronderstelling dat verbetering van één
geïsoleerde armoedefactor meestal niet zal leiden tot een blijvende vooruit
gang .

Zo'n projectmatige aanpak heeft enkele praktische nadelen. Hoe grondig
het vooronderzoek ook is, onzekerheid over de uiteindelijke effecten zal blij
ven bestaan . Vooraf is moeilijk vast te stellen wat er allemaal nodig zal zijn
om de projectdoelstelling te bereiken. De geïntegreerde ontwikkeling vereist
een coördinatie van overheidsdiensten die doorgaans moeilijk is te realise
ren . Een nadeel is ook dat door het beschikbaar komen van donorfondsen in
een bepaald projectgebied veelal opeenhoping van lokaal talent en lokale
gelden zal plaatsvinden, wat onvermijdelijk ten koste van andere gebieden
gaat en de herhaalbaarheid van het project onwaarschijnlijk maakt. Het ge
vaar dreigt dat door de vooraf bepaalde en dikwijls te korte periode de inzet
van Nederlandse deskundigheid onevenredig groot wordt en resulteert in
weinig aan de omgeving aangepaste technieken.
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grote druk en in t ijdnood ontworpen «b luepr ints fo r deve lopment» d ie per
definitie mank gaan aan lokale worteling. Gestreefd zou moeten worden
naar een lange-termijnsamenwerking, waarin «t rial and error» als inherent
worden erkend. Op zo'n manier kan armoedebestrijd ing de tijd en ruimte
krijgen welke haar complexite it vereist. Een daadwerkelijk doelgroepenbe
leid kan zo bewust en geleidelijk aan uit de verf komen. Er wordt inmiddels al
ervaring opgedaan met een dergelijke aanpak. Voor activiteiten in het Bor
en in het Cassalagebied in Soedan werd f 3 miljoen gealloceerd alvorens
concrete en afgeronde projecten werden geïdentificeerd . De nadere om
schrijving van deze doelgroepgerichte activiteiten vindt plaats in overleg
met de betrokkenen aldaar. In Noord-Jemen werd na een voorstudie een al
gemeen kader overeengekomen, waarna de pr ioriteiten van de te onderne
men activiteiten in regelmatig overleg met de «Iocal development associati 
ons» worden vastgesteld in de sectoren plattelandswegenbouw, watervoor
ziening, landbouw en veeteelt. In het Cencira- en het Proderm-project in Pe
ru worden de wijze van training in voorlichtingscentra en de aard van de
landbouwinvesteringen niet tevoren bepaald en vastgelegd, doch afhanke
l ijk gesteld van de participatie van de doelgroepen van de projecten.

Voor de goede orde zij gesteld dat de voorkeur voor de programmatische
benadering niet betekent dat alle projecten voortaan volgens deze manier
moeten worden opgezet. Langzamerhand zou de programmatische benade
ring in de hulpprogramma's een grotere rol kunnen gaan spelen.

Hieronder komt eerst de projectmatige opzet (3.2 .1) aan de orde, de vorm
waarin tot nu toe de meeste doelgroepactiviteiten werden gegoten. Vervol
gens wordt aandacht gegeven aan de zojuist besproken programmatische
benadering (3.2.2). Ten slotte wordt aandacht geschonken aan programma
hulp in de vorm van leveranties van goederen die basisbehoeften bevredi
gen, zoals bij voorbeeld voedsel en medicijnen .



3.2.2. Programmatische benadering

Een aantal van de onder 3.2.1 genoemde nadelen vloeit voort uit het fe it
dat er van te voren nauwkeurig vast moet staan wat er gaat gebeuren en dat
wordt vastgehouden aan afzonderlijke fasen van vooronderzoek, voorberei
ding en uitvoering. Deze nadelen kunnen voor een groot deel worden weg
genomen indien een meer flexibele programmatische benadering wordt ge
kozen, zoals in de inleiding van dit hoofdstuk is bepleit. Deze benadering be
weegt zich tussen project- en programmahulp in . Enerzijds worden ook in
deze opzet bepaalde plaatsgebonden activiteiten gefinancieerd; vandaar de
rangschikking onder «projecten» . Anderzijds is de identificatie (zoals bij
programmahulp) in eerste aanleg niet gericht op de uiteindelijke activiteit,
maar op de reg io of sector waar zij plaatsvindt of op een uitvoerend instituut
of instelling.

De essentie van deze hulpvorm is dat na identificatie van geografisch ge
bied, sector of organisatie de donor zich commiteert tot een langjarige sa
menwerking (om de gedachte te bepalen ca. tien jaar) onder voorbehoud
van parlementaire goedkeuring, zonder dat vooraf nauwkeurig wordt vast
gelegd wat er binnen welke pe riode zal worden gedaan.

Deze vorm van samenwerking houdt vrijwel onvermijdelijk in dat de do 
nor in aanzienlijke mate de f inanciering van lokale kosten op zich neemt. Het
is derhalve gewenst dat voor de financiering van lokale kosten een du ide li jk
beleidsstandpunt wordt geformuleerd. In d it standpunt zal niet alleen de
omvang van de lokale kosten moeten worden betrokken, maar ook de aan 
gelegenheden die in aanmerking komen voor f inanciering . Daarbij zal niet
alle en moeten worden gedacht aan de aanschaf van lokaal op de markt te
verkrijgen goederen, maar ook aan loonkosten of pr ijssubsidies op bijvoor
beeld door kleine boeren voortgebrachte produkten.

Van cruciaal be lang bij deze opzet is de identificatie-fase. Met name in die
fase wordt aan het beleid getoetst. De identificatie kan betreffen een regi o of
sector (a) of een organisatie die zich met problemen van doelgroepen bezig 
houdt (b).

a. Wil men de inspanningen ten bate laten komen van de doelgroepen in
een bepaalde regio of sector, dan zal bij voorkeur het armste gedeelte van
het land moeten worden geïdentificeerd. Identificatie van de te ondersteu
nen activiteiten moet plaatsvinden door middel van langjarig verblijf van
voor Nederland werkende deskundigen die gezamenlijk met de lokale over
he id en met zoveel mogelijk participatie van de bevolking tot het formuleren
van werkzaamheden komen. Gelijktijd ig met de uitvoering van activiteiten
kunnen weer andere activiteiten worden geïdentificeerd. Door de langjarige
relat ie met het betreffende gebied kan langzamerhand meer zicht gekregen
worden op de zich lokaal afspelende processen en door het van dichtbii vo l
gen van de in uitvoering genomen activiteiten, kan ervaring worden o~ge

daan d ie in toekomstige programma's kan worden teruggeploegd. Het
keurslijf van rigide projectplannen is afgedaan en een meer natuurli jke groei
van programma's maakt een kans.

b. Steun aan doelgroepen kan ook op een meer indirecte en ook meer uit
waaierende manie r worden gegeven. In plaats van de ident if icatie te richten
op de doelgroep in een bepaald gebied of sector, kan de identificatie zich in
eerste instantie bezighouden met de problemen die doelgroepen in het alg e
meen ondervinden. Oplossingen daarvoor dienen dan gezocht te worden
v ia en in overleg met organisaties die op de betreffende terreinen werkzaa m
zijn . Steun aan dergel ijke regionaal of nationaal opererende organisaties
opent de mogelijkheid tot hulp aan een veel omvangrijkere groep dan alleen
de doelgroep in een bepaald projectgebied. Na de identificatie van proble
men volgt de identificatie van organisaties die als intermediair kunnen die
nen tussen donor en doelgroep. Aan dit soort identificatie zal in de toekomst
veel meer aandacht worden gegeven . Naast overheidsorganisaties komen
ook particuliere organisaties in aanmerking, echter alleen als de overheid
van het ontvangende land daarmede instemt.
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3.3. Leve ranties van goederen die bas isbehoeften be vredi gen

Steun aan een instituut of in stelling kan steun aan de activi teiten ervan be
tekenen, m aar ook steu n aan het inst ituut of de in stelling zel f . Door versterkin g
van de o rgan isat ie kan een kwa litat iev e verbetering van de w erkza amhed en
en op de langere duur een vergrot ing van de activiteiten gege ne reerd wor
den. Een voordeel van deze m et hode van w erken is dat de hulp niet gekana
liseerd wordt naar een beperkt projectg eb ied ma ar al s het wa re via de sprei 
dende werking van de intermediai re o rg an isat ies ov er pro jectg renz en heen
kan reiken. Om een voorbeeld te no emen : door vers ter king van het Ministe
rie van Onderwijs kan worden bi jge drag en en m eegewerkt aan het ontwer
pen van betere lesprogramma's, iets waa r het ge he le land baat bij heeft. Had
men gekozen voor de bouw van een aantal sch o len in een be paald geb ied,
dan was een dergelijk uitstralend eff ect ni et opgetreden .

Als and ere voordelen van een nauwe samenwerkin g m et een organisatie
kunnen worden genoemd :

het bevordert de «self rel ian ce»;
- de hu lp sluit beter aan bij lokale m ogelijkheden;
- de continuïte it en de levensvatbaarh eid van proj ect en lij kt m eer ge-

waarborgd ;
- het kan een vermindering van de admin ist rat ieve w erkbelasting voor

Nederland betekenen.
Als nadelen kunnen worden verm eld :
- onzekerheid over de kwaliteit en de repr esentat iv it eit van de organisa

ties waarmede wordt sam engewerkt ;
- grotere afhankelijkheid van de instell ing van fin anc iering uit het bu iten

land ;
event uele pol it ieke kwetsbaa rh eid va n he t instituut.

Het is in beperkte mate mogelijk gebleken om prog ramma hu lp in de vorm
van goederenleveranties rechtstreeks ten goede van de arm ste groeperin
gen te laten komen. Dit geldt zowel voor de leve ranti e van consumptiegoe
deren als van produktiefactoren.

De identificatie van de juiste consumptiegoed eren kan all een geb euren
nadat een goed beeld is gevormd ov er de basisb ehoeften van de doelgroep.
Opbouw van deze informatie, die ook bij vrouwen ingew onnen moet wor
den, zal een langj arig proces zijn waarb ij van g root belang is dat deze kenn is
ook vastgehouden wordt op de ambassad es en landenbureaus .

De partiël e ontbinding van de hulp kan bij de verst rekk ing va n co nsump
t iegoederen van veel waarde zijn. Uitdrukkelij k moet worden gesteld da t het
hier altijd om oplossingen voor de ko rte te rmijn zal gaan, gegeven het con
sumptieve karakter.

Bij de leverantie van produkt iefac toren sp eelt het sch eppen van werkgele 
genheid een centrale rol. Het vooronderzoek zal zich in het bijzonder op die
factor moeten richten. Het mes kan aan twee kanten snijden indien de gele
verde produktiefactoren bi jdragen aan de voortbren ging van basisvoorzie
ningen. Er zal een redelijke relat ie moeten bestaan t uss en de investerings
kosten en het aantal voor de leden va n de doelgroep gecreëerde arbeid s
plaatsen.

Ook kunnen onder programmahulp go ederen geleve rd worden bes temd
voor de collectieve sector, zoals b ijvoorbee ld de drinkwatervoorziening .
Vastgesteld moet dan worden dat betrokken voorzien ing en ook inder daad in
meerderheid door de doelgroepen zullen worden gebruikt.

Ook bij de leverantie van consumptiegoederen en van produktiefactoren
die individueel worden gebruikt (bijvoorbeeld kunstmest) is de to egankelijk
he id voor de armsten tot deze zaken cruciaal. Ov erl eg over deze toeganke
lijkheid en over begeleidende maatregelen om de toegang voor de doel 
groepen te maximaliseren, zal een eleme nt in de onderhandelingen m et het
ontwikkelingsland worden.
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4.1. Inleiding

3.4 . Punten van aandacht bij de beoordeling van voorstellen

4. Activiteiten gericht op verzelfstandiging van de landen
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Bij het verstrekken van hulp gericht op de verzelfstandiging van landen,
waarbij in eerste instant ie niet gekeken wordt naar de verdelingsaspecten , is
in wezen een dubbele garantie aanwezig dat deze aspecten tot hun recht ko
men:

- dit soort hulp zal alleen in aanzienlijke mate worden gegeven aan lan 
den die een aanvaardbaar intern sociaal beleid voeren;

- daarenboven zal bij de project- en programmahulp bij iedere activiteit
zo goed mogelijk vast moeten staan dat de positie van de doelgroepen in ab
solute zin , als minimumeis, er niet door wordt geschaad.

- Wat zijn de doelgroepen van het Nederlandse be leid in het betreffende
land?

- Heeft de activiteit een herverdeling van bestaande inkomens tot ge 
volg?

- Wordt er extra inkomen gecreëerd? Voor vrouwen en mannen? Hoe
wordt dit inkomen verdeeld? Spelen ongel ijke bezitsverhoudingen een rol
b ij de resultaten van het project? Wat is het ve rmoedelijke effect op de ver
deling van bezit, met name ook op langere duur? Wat zal de ontwikkeling
zijn als de activiteit niet wordt uitgevoerd?

- Heeft de activiteit enig effect op de werkgelegenheid voor respectieve
li jk vrouwen en mannen? Worden er arbeidsplaatsen voor leden van de
doelgroep geschapen?

- Heeft de activiteit effect op de prijsvorming van arbeid? En op de prijs
vorming van produkten, met name basisvoorzieningen?

- Spelen bij de activiteit produktiemiddelen een rol? Zijn de produktie
m iddelen toegankelijk voor leden van de doelgroep?

- Heeft de bevolking, zowel vrouwen als mannen, bij de identificatie en
voorbereiding op enige wijze deelgenomen? Kunnen er voorzieningen wor
den getroffen zodat de participatie bij de uitvoering geoptimaliseerd wordt?

- Wordt voor het slagen van de activiteit een hechte organisatie en solida
riteit van de doelgroep verondersteld? Is deze veronderstelling realist isch?

- Is er sociaal-economisch vooronderzoek geweest naar de vermoedeli jke
effecten van de activiteit op de positie van de doelgroep? Indien dit nog
moet gebeuren, kan dit onderzoek door lokale consultants of instanties wor
den uitgevoerd?

- Indien het om consumptiegoederen gaat: zijn deze goederen inderdaad
to egankel ijk voor de doelgroepen? Kan er overlegd worden over maatrege
len om dit te bevorderen?

- Wat is het effect op de ecologie? Is hier een speciaal vooronderzoek
voor nodig?

- Wat is het effect van de voorgestelde activiteit op de externe economi 
sche positie van het land?

- Zouden maatregelen op het terrein van de internationale economische
st ructuur de positie van de doelgroep kunnen verbeteren? Zo ja, op welke
w ijze kan Nederland hieraan een bijdrage leveren?

De bescherming van de geringe verworvenheden die de doelgroep bez it ,
het tw eede punt, wordt van uitermate groot belang geacht. Alleen door een
grondig vooronderzoek en door overleg met de overheid over begeleidende
maatregelen kan aan deze eis inhoud worden gegeven.



4.3 . Programmahu/p

4.2. Projecten

Onder verwijzing naar de eerd er verm eld e oms chrijving van programma
hulp zal dit soort hulp met name sectoren en orga nisaties moeten betreffen.
Wat de sectoren zijn die het meest b ijd rag en aan de intern e groei of aan ver
betering van de externe posit ie, kan vee la l uit reeds bestaande documentatie
worden afgele id. Ident ifi cat ie van o rgan isa t ies zal een log isch h ierop volgen
de stap zijn omdat veel instellingen sectorgewijze zij n opgezet. De enke le in
stellingen die niet in het bi jzonder op een sector of een bedrijfstak zijn ge
richt, maar wel een belangrij ke rol spelen voor de eco nom ische positie van
het land zullen afzonderlijk geïdent ificeerd moeten worden. M en zou hi erbij
kunnen denken aan planbureaus en instelli ngen voor «expo rt promot ion».
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Doorredenerend in de hiervoor gevolgde l ij n gaa t het om pro jecten waar
van meer dan de he lft van de voord ele n bij m ensen terec ht kom t die niet tot
de doelgroepen van het be leid kunnen worden gerekend. Dit is uit beleids 
oogpunt acceptabel, ind ien de verwachting bes taat dat de doelgroepen er in
absolute zin , ook op den duur, niet op achteruit gaan.

Actieve projectidentificatie van Ned erlandse kan t is voor dit soort projec
ten van groot be lang. Hoewel veel va n de aan v rag en van de overheid van
het ontvangende land op de hier vermelde geb ieden bet rekk ing zullen heb
ben , voldoen deze lang niet altijd aan het cri te rium dat de doelgroepen er
niet op achteru it mogen gaan . De trad itionele projectcyclus met gescheiden
fasen kan voor deze projecten, in het b ijzonder de infrastructurele, indust rië
le en grootschalige landbouwpro jecten worden toe ge past .

Kwa liteitsverbetering is met name m ogel ij k do o r :
- identificatie van secto ren w aarin groei kan w ord en berei kt en/of d ie

gunstig zijn voor de externe posit ie. Een uitg ebreid eige n onderzoek en ana
lyse is hiervoor niet altijd noodzakelijk. Door best ud ering van het ontwikke
lingsplan en bij voorbeeld Wereldbankrapporten kan voldoende kenn is hier
over worden opgebouwd ;

- vooronderzoek naar de gevolgen voor de doelg roep, ond er ande re voor
de vrouwen va n deze groep. Bij veel van de lo pende projecten zij n de ma at
schappelijke gevolgen niet voldoende doordach t. Bij ver lengi ng van deze
projecten en voor nieuwe voorstell en zal een derg el ijk onderzoek worden
ui tgevoerd ;

- vooronderzoek naar de ecol og isch e gevolg en. Dit asp ect is to t nu toe
onderbe licht geweest en zal voortaan in de vooro nderzo eken worde n be
trokken;

- overleg met de ov erheid over beg eleid end e ma at regelen. Ook bij de on
derhavige activiteiten is overleg over begeleide nde ma atreg elen van groot
belang, in het bijzonder als de positie van de arm ste n in het geding is (zie
verder hoofdstuk 5).

Projecten die de zelfstand igheid van de ontwi kkelings lande n bevorderen
en derhalve gericht dienen te zijn op g roe i en verbeter ing van de ex tern e
economische positie, zull en voorn am elij k op de volg end e terr ein en lig gen :

verbetering van de infrastructuur ;
investeringen in de collectieve sector;

- rehabilitatie en uitbreid ing van het industrië le po te nt ieel ;
winning van grondstoffen , zove el mogel ij k door loka le inste ll in ge n ;

- energievoorziening ;
- landbouwprojecten waarin op breng stverm eerdering prior it eit heeft bo -

ven verbetering van de posit ie va n klei ne boeren en land lozen; dit soort pro 
jecten zal slechts in bepaald e gevall en voo r hu lp in aanmerking komen, met
name als het een land met grote vo edselimporten bet reft en waarvan de
landbouw op extensieve manier wordt beo efend.



4.5 . Punten van aandacht bij de beoordeling van voorstel/en

4.4. Beta lingsba lanssteun

Met het oog op de na te streven verzelfstandiging bestaat voorkeur voor
het zenden van goederen die de bestaande capaciteit benutten dan wel reha 
biliteren, daarna voor uitbreidi ng van het potentieel en ten slotte voor het
zenden van eindprodukten, bij voorkeur alleen in noodsituaties.
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Bij de bes lissing omtrent het vaststellen van betalingsbalanssteun, waa r
bij het zal gaan om hulp aan niet-concentratielanden of om additionele steu n
aan concentratielanden bovenop de allocatie, zal de aandacht zich eerst
moeten richten op de selectiecriteria voor landen die in aanmerking komen
voor dit soort hulp.

De volgende karakteristieken zullen worden gehanteerd bij het bezien va n
de betalingsbalanspositie in relatie tot de ontwikkelingsmogelijkheden :

- jaarlij kse, in geld uitgedrukte gemiddelde groei van het invoervolum e
over een bepaalde periode ;

- dev iezenreserve u itgedrukt in maanden invoer ;
- gemiddelde verwachte schuldenbeta lingen in een bepaalde periode als

percentage van de uitvoer in een daaraan voorafgaande periode.

- Op welke wijze draagt de activiteit bij tot de economische groei? Zijn er
aanvullende activiteiten nod ig om het effect op de groei te garanderen da n
wel te vergroten? Maakt de act iviteit deel u it van een groeisector?

- Wat is het ini ti ële effect van de activiteit op de beta lingsba lansposit ie?
Zi jn er secundaire effecten door bij voorbeeld bl ijvende «fo llow-ups -im por 
ten? Wordt de ruilvoet beïnvloed? Wat is het effect op de schuldenpositie?
(De invloed van de Nederlandse hulp op laatstgenoemde gegevens zal ove r
het algem een gering zijn .)

- Betreft het import van goederen die ook in het land zelf gemaakt wor
den? Zo ja, heeft deze import invloed op de prijs van de lokaal geproduceer
de goederen en op de omvang van deze produktie?

Na het verzamelen van de vereiste informatie, die zowel bij de ontwikke
lingslanden zelf als bij multilaterale en bilaterale donorinstellingen zal wor
den ingewonnen, zal op basis van de hier genoemde financieel-economi 
sche kenmerken een eerste vergelijkend onderzoek plaatsvinden. Bij de uit
eindel ijke keuze zullen landen die armer zijn over het algemeen eerder wor
den geselecteerd als zij tenminste op grond van de vermelde kenmerken in
aanmerking komen. Daarnaast zullên het sociaal-economische beleid en de
situatie van de mensenrechten in de overwegingen worden betrokken .

In de praktijk van de Nederlandse hulp werd tot op heden betal ingsba lans
ste un zelden verleend door het overmaken van gelden naa r de centra le bank
van het ontvangende land. Doorgaans werd de steun verleend in de meer in
directe vorm van programmahulp of als schuldenverlichting. In beg insel zal
dit beleid worden gecontinueerd.

Programmahulp neemt doorgaans de vorm aan van financiering van goe 
derenleveranties die via lokale bedrijven en inst ituten worden gedistribu
eer d of door deze worden gebruikt. Het kan ook de vorm aannemen van in 
stitutionele steun aan deze organisaties en aan de zo net niet sectorgebon
den instell ingen.

Gesch iedt de hulp in de vorm van goederen leveranties, dan kan de vo l
gende indeli ng worden gemaakt :

- produktiefactoren;
• ter benutting of rehabil itatie van bestaande capaciteit , zoals grondsto f

fen , reserve-onderdelen en landbouw-einputs»:
• installeren van additionele produktiecapaciteit ;
- consumptiegoederen.



5.1. Inleiding

5. Overleg over begeleidende maatregelen

Het u iteindelijke effect van een hulpactiv it eit wordt mede bepaald door
factoren die een wijdere strekking dan het betreffende project of de leveran
t ie hebben en die mede daarom doorgaans niet in de projectovereenkomst
of het leveringscontract worden opgenomen . Uiteraard heeft het sociaal
economische beleid van de overheid van het ontvangende land een overwe
gende invloed op de verdeling van de uitkomsten van ontwikkelingsactivitei
ten. Maar er zijn tal van andere zaken van meer techn isch-uitvoerend karak
te r die niet tot het algemene beleid kunnen worden gerekend, maar wel van
g rote betekenis zijn voor het effect van de hulp. Veelal worden deze zake n
onvoldoende in de onderhandelingen over de hulp betrokken.

Het wordt van belang geacht voor de verbetering van de kwaliteit van de
hulp dat de begeleidende maatregelen meer in de onderhandelingen met
het ontvangende land worden betrokken. Daarbij moet duidelijk worden ge 
maakt dat dit gebeurt omdat Nederland zich mede verantwoordel ijk voelt
voor het u iteindel ijke resultaat van het project of het programma en de wijze
waarop dit tot stand komt. Het zij, mede in het licht van hetgeen in de inlei
ding is gezegd over de relat ie tussen het ontwikkel ingsland en de donor, ex
pliciet gesteld dat het hier niet gaat om beïnvloed ing van het proces van be
leidsformulering. Dat proces valt onder de exclusieve verantwoordelijkheid
van het land zelf. Het gaat om overleg over factoren van uitvoerend karakter.
Of dit overleg moet uitmonden in het hanteren van al dan niet absolute voor
waarden, zal van geval tot geval bekeken moeten worden.
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- W at is het effect van de act iv iteit op de w erkg elegenheid? Is d e eve ntu
ele extra werkgelegenheid te verde len in gradaties van geschooldheid?
Heeft het effect te voorziene gevolgen op het loonpeil? Hebben vrouwen
even gemakkelijk toegang tot de extra arbeidsplaatsen als mannen?

- Wat is de kwaliteit van de organisaties waarmee wordt samengewerkt?
Zou techn ische hulp aan deze organisaties gewenst zijn? Zijn er andere or
ganisaties waarmede binnen dezelfde sector kan worden samengewerkt?

- Als het om consumptiegoederen gaat: hoe vindt de distributie hiervan
plaats? Kan de distrib utie worden gecontro leerd? Kan van Nederlandse zijde
assistentie bij de distributie worden geleverd? Ho e vindt de pr ijsvorming
van de geleverde consumptiegoede ren pl aats? Zijn de pri jzen gesubsidie
erd? Kan de overheid deze subsidie betalen? Is het wensel ijk dat over prijs
vorming en distributie met de overheid overlegd wordt over begeleidende
maatregelen?

- Indien het leverantie van onderdele n betreft : is een regel ing mogelijk
om deze leverantie in de loop der t ijd te doen afn emen?

- Indien addit ionele produktiecapaciteit word t ov erwogen : is er onder
zocht of het bestaande potentieel reeds zo go ed mogel ijk wordt benut? Is er
technische hulp nodig voor installatie en begeleid ing gedurende de eerste
periode van produktie? Hoe is de prijsvorming van goederen die geprodu
ceerd worden? Kan di t aspect worden betrokken in het overleg over de te le
veren goederen? Is men voor de vereiste produktiefactoren, zoals grondstof
fen, afhankelijk van importen? Wordt door de invoer van in het buiten land
vervaardigde produktiemiddelen binnenlandse bed ri jvigheid verdrongen?

- Wat is het effect op d e ecol ogi e? Is h ier een speciaal vooronderzoek
voor nodi g?

- Beïnvloedt de act iviteit de positie van de doelgroepen? (zie de lijst van
vragen in par. 3.4)

- Kan met het voor de voorgestelde act iviteit gemoeide geld een andere
activiteit worden gefinancierd die in hogere mate overeenstemt met de doel
stell ingen van het Nederlandse beleid?

- Kunnen intern at ionale maatregelen het ve rzelfstandig ende effect van
de act iv ite it ondersteunen of ve rgroten ? Zo ja, op welke w ijze kan Nederland
hiertoe bijdragen?



Voor wat betreft projecten zal overeenstemming over begeleidende maat
regelen in de projectovereenkomsten of administratieve accoorden kunnen
worden opgenomen (indien de maatregel zich daarvoor leent). Voor de go e
derenleveranties kan dit geschieden per brief of nota, tenzij reeds overee n
ste mming kan worden bereikt ti jdens het bestedingsoverleg zodat het in de
zgn. «Agreed Minutes» kan worden opgenomen. Omdat het moei li jk is een
alge m ene omschrijving voor de hier bedoelde begeleidende maatregelen te
geven, wordt hieronder volstaan met een serie voorbeelden die ni et uitput
tend is .

- Structuur van de samenwerkende organisaties: zijn er veranderingen
wenselijk in de structuur van de organisaties waarmee wordt samengewe rkt?
Is er een keuze mogelijk wat betreft organisaties waarmee wordt samenge
werkt?

- Toegankelijkheid van goederen en diensten : is het nodig eisen te ste llen
voor het distributiesysteem van door Nederland geleverde goederen? Zijn
de goederen toegankelijk voor de armere groeperingen? Is het wense lijk de
pri jsvorming van de goederen in de discussie te betrekken?

- Maatregelen voor bez it en be lasting: zijn er wettelijke maatregelen no
dig om de beoogde effecten van de projecten van bli jvende aard te maken?
Moet bijvoorbeeld verkoop van gronden na uitvoering van grondverbete
ringsprojecten worden verboden? Kan als voorwaarde worden gesteld dat
in het projectgebied de bestaande wettel ijke regels, bijvoorbeeld voor maxi
mum landbezit en afdragen van belasting, ook daadwerkelijk worden nage
leefd?

- Arbeidsomstandigheden: is het bij f inanciering van lokale arbe id wen
selijk om eisen te stellen voor de voorwaarden en omstandigheden waar
onder de mensen moeten werken?

5.2. Punten van aandacht bij overleg over begeleidende maatregelen

- Is het wensel ijk begeleidende maatregelen te bespreken die ertoe kun
nen bijdragen dat het beoogde resultaat van de hulpactiviteit ge realisee rd
wordt?

- Zijn er andere donors op hetzelfde terrein betrokken? Zo ja, is het zinvol
samen met die donors de gewenste voorwaarden te bespreken?

- Met welke instelling kan het beste het overleg worden gevoerd? (bij
voorbee ld het ministerie dat de hulp coördineert, het vakm in isterie, de reg i
onale overheid of de semi -overheidsinstelling).

- Wat is het beste moment om de voorwaarden te bespreken? (bij voor
beeld het bestedingsoverleg, bij slu iten van de projectovereenkomst of t ij
dens de voorbereid ingsfase)

- In welke vorm wordt de voorwaarde gegoten? Als onderhandelings
punt of als «condit io sine qua non»?

- Bestaat er een redelijke relatie tussen de gestelde voorwaarde en de Ne
derlandse bijdrage?

- Zijn er middelen om na te gaan of aan de voorwaarde werkeli jk is vo l
daan?

- Indien er overeenstemming is bereikt, hoe kan dit het beste worden ge 
formaliseerd ? (bij voorbeeld per brief- of notawisseling of per administratief
accoord)

6. Landeninformatie

6.1. Inleiding

Goede kennis van de landen waarmede wordt samengewerkt, is een hoek
steen van de uitvoering van het ontwikkelingsbeleid. In de Nota Bilatera le
Ontwikkelingssamenwerking worden drie bronnen van kennis genoemd: de
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6.2.2. Relatie met ambassades

6.2. Informaties ysteem

6.2.1 . Huidige situatie
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Zo als de hie ronder gegeven taakom schrij vingen vermelden, is de be lang
rijkste taak bi j het bijstellen van de landenbeleidsdocumenten toegedacht
aan de ontwikkelingsafdelingen van de ambassades. Het is derhalve zaak
dat daar de belangrijkste documentatie aanwezig is . De belangrijkste ar
chiefstukken, zoa ls correspondentie, rapporten van korte missies en derge
lijke zijn automatisch op de ambassades aanw ezig. Het gaat dus om een re
ge ling voor het gepublic eerde materiaa l.

Deze in form at ie ligt thans opgeslagen op meerd ere punten binnen het Mi
nisterie. Dit syteem met een verspreide - ook geografisch gezien - w ijze van
bewaren van informatie is historisch gegroeid en heeft zich gevormd naar
de behoeften die zich voordeden . M et de behoefte aan een gedegen kenn is
van on twikkelingslanden waarmede in tensi ef wordt samengewerk t , is nog
te wein ig rekening gehouden. Voor de consumenten van de inform ati e, met
name de landenbu reaus voo r de bilaterale hulp, is het door de verspreid ing
en door het fe it dat niet alle informatie per land staat geregistreerd de op het
Min isterie aanwezige info rm at ie onvoldoende toegankelijk. De documentatie
t ievoorziening van de bilaterale directies voor hulpverlening zal i n coö rdi na
tie met de Hoofdafdel ing Onderzoek en Documentatie worden verbete rd
door ve rsterking en herziening van de status van het hu id ige documentatie 
bureau van de Directie Internationale Techn ische Hulp.

b. Niet gepublice erd materiaa l:
- rapporten van eigen ambtena ren ;
- rapporten van deskund igen in het veld en va n ko rte m issies ;
- co rrespondentie met de ambassades;
- post- en jaarrapporten van de ambassades;

vertrouwel ijke rapporten van intern at ionale in ste ll i nge n zoals de W e
re ldbank.

a. Gepubliceerd materiaa l:
- officiële publikaties van de overhed en van de ontwikkelingslanden, van

de Wereldbank en van reg ionale bank en ;
- VN -rapporten :
• van VN-secreta riaat,
• van gespecia liseerde organ isaties,
• van reg ionale organisaties,
• van het UNDP;
- EEG-publ ikaties ;

OESO-DAC-publikaties ;
rapporte n van andere bil ate ral e do no rs ;
dag- en weekbladen ;

- wetenschappelijke t ij dschriften en rapporten van wetenschappelijke in
stellingen;

- boeken.

Info rm at ie van belang voor ontwikkelingssam enwerk ing is te rug te vinden
in de volgende documenten.

aanwezig e documentatie, con tacten met instanties en persone n die bij de
hulp aan het betreffende land zijn betrokken en bezoeken van ambtenaren
aan het land. Hieronder is aandacht besteed aan de documentatie en het ar
ch iefmateriaal zoals die binnen het departem ent aanwezig zijn .



6.3 .2. De inhoud van het landenbeleidsdocument

6.3.1. Functie

6.3. Landenbeleidsdocumenten
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Het hierboven besproken systeem van interne informatieverzameling
draagt bij aan de vorming van kennis van de landen waarmede wordt sa
mengewerkt. Deze landenkennis wordt neergelegd in het landenbeleidsdo
cument. Omdat landenkennis zich voortdurend ontwikkelt door aanpassing
aan nieuwe feiten en inzichten, is het landenbeleidsdocument per definitie
een stuk dat nooit af is . Het document zal eenmaal per jaar vastgesteld wor
den, voorafgaand aan het bestedingsoverleg.

Het landenbeleidsdocument heeft drie functies .
- Informatief; het is het bas isdocument voor medewerkers die de landen

kennis nog moeten opbouwen.
- Evaluerend ; aan de hand van het landenbeleidsdocument kan het lopen

de hulpprogramma worden geëvalueerd.
- Richtinggevend ; de belangrijkste functie is dat het document aangeeft in

welke richting het landenprogramma zich moet ontwikkelen .

3. Economische situatie .
In dit hoofdstuk gaat het om de macro-economische gegevens.
a. Situatie van groei:
- nationaal inkomen en ontwikkeling gedurende laatste 5 jaar;
- per caput inkomen plus ontwikkel ing gedurende de laatste 5 jaar;
- groeiprognoses, zowel de prognoses van het land zelf als van internatio -

nale instell ingen als IMF en Wereldbank;
- prioriteitssectoren in het ontwikkelingsplan.
b. Landbouw.
- Aandeel beroepsbevolking in landbouw, gesplitst in mannen en vrou

wen ; schatting van de werkloosheid.
- Belangrijkste gewassen en opbrengsten ; verhouding «food crops/cash

crops».

2. Politieke situatie.
- Informatie over het staatsbeste l, organisatie van de overheid, info rm a

tie over het functioneren van het overheidsapparaat.
- Informatie over het politieke proces; analyse van regering, politieke

partijen en belangengroepen zoals vakbonden, boerenbonden en religieuze
groeperingen.

- Indien mogelijk voorspellende uitspraak over de politieke situatie-ont
wikkeling.

- Situatie van de mensenrechten .

1. In leiding : in een korte inleiding zullen enkele kerngegevens worden be-
schreven .

Bevolking en groei, uitgesplitst naar mannen en vrouwen.
Belangrijkste geografische gegevens.
Nationaal inkomen, saldo betalingsbalans.

- ODA per capita en omvang Nederlandse hulp.

Nagegaan zal worden wat voor ieder van de ambassades in de concentra
t ielanden de meest relevante periodieken zijn . Hiervoor zullen abonnemen
ten voor de ambassades worden afgesloten . Daarnaast zal het landenbureau
aan de ambassades kopieën zenden van belangwekkende artikelen die niet
in d ie periodieken voorkomen. De ambassade neemt op zich alle relevante
officiële en andere in het betrokken land verschenen publikaties aan het mi 
nisterie te zenden . Op iedere ambassade zal een goed documentatiesysteem
worden opgebouwd, dat mede ten dienste moet staan voor de in het land
aanwezige ontwikkelingswerkers.



5. Ecologische situatie.
- Beleid in het algemeen op het gebied van de ecologie zoals dat is terug

te vinden in wetgeving, ontwikkelingsplannen en publieke verklaringen.
- Informatie over bestuurlijke eenheden die in het bijzonder met ecologie

hebben te maken.
- Kenmerken van de belangrijkste ecologische sub-systemen als water,

lucht, bodem, flora en fauna en de gebruikers van deze systemen ; de be
lang- rijkste problemen, het beleid en de uitvoering van het beleid op deze
gebieden.

- Grondgebruik, met name landbouwgebieden, menselijke nederzettin
gen en beschermde gebieden.

- Lokale deskundigheid op het gebied van de ecologie.

Veeteelt en visserij.
- Importafhankelijkheid van belangrijke produktiefactoren .
- In- en uitvoer van landbouwprodukten.

Situatie van voed ing van de bevolking.
c. Industrie.
- Aandeel beroepsbevolking in industrie, schatting van de werkloosheid .
- Beschrijving van belangrijkste bedrijfstakken, verdeling in kleine en gro-

te indust rie. .
- Groeimogelijkheden van kle ine en grote indust rie.
- Informatie over buitenlandse investeri ngen.

Importafhankelijkheid van belang rijke produktiefactoren.
In- en uitvoer van indust rieprodukten.

d. Grondstoffen en energie.
- Eventuele aanwezigheid en winn ing van grondstoffen.
- Schets van wijze waarop in energi e wordt voorzien .
e. Externe positie.
- Pos itie betalingsbalans, deviezenreserve.

Export/importafhankelijkheid.
Schuldenpositie.

- Wijze van dekken van eventueel tekort op betal ingsbalans.

4. Sociale situatie.
a. Situatie inzake verdeling :
- inkomensverdeling en -o ntw ikkeling, beleid van regering;

bezitsverdel ing en -ontw ikkeli ng, beleid van regering ;
consumptiepolitiek, met elementen van prijspolitiek en fiscaal beleid;

- investeringen in collectieve voorzieningen;
beleid voor participatie door de bevolking .

b. Situatie waarin doelgroepen verkeren :
- identificatie en omschrijving van doelgroepen van Nederlands bele id,

zowel in de rurale als urbane sfeer ;
- situatie waarin die groepen verkeren aan de hand van het overheidsbe

leid als onder a. omschreven, hun toegang tot het politieke proces, hun toe
gang tot produktiefactoren;

- identificatie en omschrijving van de prima ire behoeften van de doel
groep.

c. Ident if icat ie van organisaties die zich met name voor doelgroepen in-
spannen.

d. Situatie waarin vrouwen en kinderen verkeren .
e. Informatie over collectieve sector :
- gezondheidszorg ;
- onderwijs.
f. Situatie waarin eventuele minderheidsgroeperingen zich bevinden :
- beschrijving van de minderheidsg roepering;
- beschrijving van de problemen van deze groeperingen.
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6.3.3 . Door wie op te stellen

6. Ontwikkelingsbeleid .
- Analyse van het totale ontwikkelingsbeleid van het ontvangende land,

waarvan elementen reeds werden genoemd in de voorgaande hoofdstuk
ken .

9. Evaluatie van het hulpprogramma.
- Hoe heeft het Nederlandse hulpprogramma bijgedragen aan de positie

verbetering van de doelgroepen (in het licht van paragraaf 4).
- Hoe heeft de hulp bijgedragen aan de verzelfstandiging van het land

(voor factoren zie paragraaf 3).
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De leiding bij de vervaardiging van en de eindverantwoordelijkheid voor
het landenbeleidsdocument ligt bij het Ministerie . Bij het verzamelen van in
formatie voor de landenbeleidsdocumenten zullen de ambassades maxi
maal worden ingeschakeld.

De eerste verantwoordelijkheid voor het verzamelen van info rm at ie is als
volgt:

10 . Richtl ijnen voor de toekomst.
- Eventuele bijstelling van lopende programma.
- Richtlijnen voor toekomstige programma t.a.v .
• verdeling over op doelgroepen gerichte en op verzelfstandig ing van het

land gerichte hulp,
• verdeling over sectoren,
• verdeling over regio's.
- Omvang hulp en verdeling over schenking en lening .

Eventuele wijzig ingen in uitvoerende structuur zoals bijvoorbeeld de
omvang van de ontwikkel ingsafdeling van ambassades en aantallen experts.

- Richtlijnen voor uit te voeren projectevaluaties en inspecties.

7. Buitenlandse hulp.
- Totaal buitenlandse hulp, per capita.
- Belangrijkste donors met vermeld ing van sectoren en regio's waarin de-

ze donors in het bijzonder actief zijn.
- Rol van eventueel consortium of consultatieve groep.

8. Nederlandse hulp.
Hulp in verleden en lopende programma.
- Omvang allociaties over 5 afgelopen jaren, leningen/giften .
- Verdeling van de hulp inspanning over sectoren en regio's .
- Verdeling van hulp in op doelgroepen gerichte hulp en op verzelfstand i-

ging van het land gerichte hulp.
- Beschrijving van lopende hulpactiviteiten.

Beschrijving van uitgevoerde evaluaties.
- Beschrijving van uitgevoerde inspecties.
- Omvang stuwmeer, uitputtingspercentage.
- Houding van Nederland inzake lokale kostenfinanciering.
- Problemen van uitvoeringscapaciteit van het land en van uitvoerende

Nederlandse structuur.



7.2.1 . De taken van de landeneenheden

7.1. Inleiding

7 . De uitvoerende organisatie
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Bij de vervulling van deze functies zullen onder meer de volgende werk
zaamheden aan de orde komen.

- Coördinatie en eindverantwoordelijkheid voor de vervaard iging en bij 
stelling van de landenbeleidsdocumenten.

- Formulering van het hulpbeleid voor de onderscheiden landen waarme
de wordt samengewerkt.

De landeneenheden van de directies voor bilatera le hulpverlening van het
ministerie moeten een viertal functies vervullen.

- Beleidsvorming; vertal ing van de algemene beleidsuitgangspunten van
het ontwikkelingsbeleid naar het beleid dat per land wordt gevoerd.

- Beleidsuitvoering ; zorgdragen dat het beleid wordt gerealiseerd, hetzij
door zelf plannen uit te voeren, hetz ij door de uitvoering door derden te be
gele iden .

- Beleidscoördinatie; in een ini ti ërende rol een bijdrage leveren aan de af
stemming van de Nederlandse bilaterale hulpactiv iteiten op activiteiten van
andere bilaterale, multilaterale en particuliere donorinstanties.

- Beleidsterugkoppeling; het verschaffen van informatie over het effect
van het landenbeleid en de uitvoering daarvan aan degenen die het Neder
landse ontwikkelingsbeleid formuleren .

Kwaliteitsverbetering van de hulp, voorzover deze binnen bereik van de
donor ligt, is niet in de eerste plaats een kwestie van handleidingen, criteria
en gestroomlijnde procedures, maar een kwestie van mensen . In aanzienlij
ke mate wordt aan de realisering van het Nederlandse ontwikkelingsbeleid
bijgedragen door de medewerkers van het Ministerie de ambassades en
de deskundigen in het veld. Investeringen in het personeelsbestand zijn on 
getwijfeld de beste belegging om op den duur tot een verbetering van de
ontwikkelingssamenwerking te komen. Een op het doel afgestemde organi
satie en een actief personeelsbeleid zijn daarvoor de noodzakelijke eerste
stappen.

Hieronder komen eerst aan de orde de opbouw van de landeneenheden
op het Ministerie en van de ontwikkelingsafdelingen op de ambassades, ver
volgens de aanvullende train ing van ambtenaren en ten slotte de overdracht
van uitvoering van taken aan derden.

7.2 . De landeneenheden op het m inisterie en de ontwikkelingsafdelingen
van ambassades

De hoofdstukken 3, 4 en 5 zullen worden uitbesteed aan een instell ing in
Nederland, die op haar beurt voor o nderdelen tot «su bcont ract i nq» kan
overgaan. De onderaannemende instell i ngen behoeven niet per sé in Neder
land gevestigd te zijn. Dat kunnen ook instituten in de ontwikkelingslanden
of elders zijn. Voor de goede orde zij vermeld dat conform het protocol met
het Ministerie van Landbouw en Visserij de landbouwparagraaf (3b) in sa
menwerking met dat Ministerie zal worden opgeste ld . De uiteindelijke ver
antwoordelijkheid blijft onverminderd bi j de Minister door Ontwikkelingssa
menwerking .

Na gereed komen van de nieuwe landenbeleidsdocumenten zullen de dan
inmiddels beter geoutilleerde ontwikkelingsafdelingen van de ambassades
de beste plaats zijn om de documenten voortdurend bij te stellen . De eind
verantwoordelijkheid van het landenbeleidsdocument blijft bij het Minsterie
berusten.



7.2.2. De tak en van de ontwikkelingsafdel ingen van ambassades

Deze werkzaamheden zullen onder meer contacten met zich meebreng en
met andere directies binnen het Ministerie, met andere departementen, me t
advies- en uitvoerende instanties in Nederland en elders, met bedrijven di e
goederen leveren onder de financiële hulp en met groepen in Nederland die
het ontwikkelingsbeleid voor het betrokken ontwikkelingsland vo lg en.

In de toekomst wordt een zwaardere taak voor de ambassades voorzie n.
Het extra werk vloeit gedeeltel ijk voort uit een verschu iv ing van taken van
het M in isterie naar de ambassades, gedeeltelijk uit nieuwe taken, zoa ls de
actieve identi f icati e van hulpactiviteiten . Tot de werkzaamheden van de ont
w ikkelingsafdelingen, die meer dan bij de landeneenheden van het Ministe
rie op het terrein van de beleidsu itvoerinq liggen, zullen onder meer be ho 
ren.

- Het volgen en analyseren van het ontwikkel ingsbeleid van het betreffen
de ontwikkelingsland, in het bijzonder de uitwerking van dat beleid op de po 
sit ie van de doelgroepen van het Nederlandse ontwikkelingsbeleid.

- Voortdu rende inform at ieverzam eli ng voor bijstelli ng van het landenbe
leidsdocument.

- Informatie inwinnen bij ter plaatse gevestigde vertegenwoordigers van
andere donororganisaties over hulpactiviteiten van die organisaties.

- Het act ief identificeren van mogel ijkheden voor aanwending van Neder
landse hu lp , onder meer door:

• identi fi cat ie van de doelgroepen, sectoren en armste regio 's ;
• identificatie van projecten en activiteiten gericht op de verzelfsta nd iging

van het betrokken land.
- Voorbere id ing van op het M in isterie te nemen bes lissingen over pro

gramma- en projectvoorstellen ; voorbereid ing en dee lname aan het bes te 
dingsoverleg met concentratielanden. Hierbi j zal met name aan de o rde ko
men :
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Informatie inwinnen bij andere donorla nden over hu lpbeleid en act ivi 
teiten in de betrokken ontwikkelingslanden ; op basi s daarvan en van zijdens
de ambassade ontvangen gegevens het afstemmen van het hulpprogram
ma op dat van andere donors.

- Medewerking aan de f inanciële programmering, waaronder de vastste l
ling van de allocaties.

- Voorbereiden van beslissing over programma- en projectvoorstellen ;
voorbereiding van en deelname aan het bestedingsoverleg met concentra 
ti elanden. Hierbij zal met name aan de orde komen :

• toetsing van de aanvragen aan de beleidsdoelstell ingen ;
• vragen van advies aan instanti es in Nederland en elders ;
• opstellen van de instructie voor en selectie van deelnemers aan korte

voorbereid ingsmissies.
- Gereed maken van projectovereenkomsten en andere formele regelin

ge n met het betreffende land.
- Beslissing over uitbesteding van projecten en uitzending van deskundi

gen.
- Begeleiding van projecten en programma's in uitvoering, hetgeen met

na me de volgende act iv ite iten zal inhouden :
• jaarl ijks bezoek aan projecten ;
• eventueel contact met adviesinstanties over en het leveren van eig en

commentaar op de projectrapportages ;
• evaluatie van de hu lpactiviteiten.
- Terugkoppeli ng van praktijk naa r formulering van het ontwikkel ingsbe

leid door het bespreken van evaluatieresu ltaten met degenen die met be
leidsformulering zijn belast.

- Informeren van de betrokken ambassades over beleidswijzig ingen .



7.2.3. Samenstell ing

Het voornemen bestaat in een tijdsbeste k van ca . 3 jaar, aanvangende in
1979, de staf van de ontwikkelingsafdelingen va n de betreffen de am bassa
des met rond 50 personen u it te br eid en. Nog in het lopende begrotingsjaar
is een aanvang gemaakt met de uit voering van deze plannen. Gem eld kan
worden dat in het beg in van 1979 de daarvoo r in aa nmerki ng kom en de pos
ten in kennis zijn gesteld van ev engenoemde bele idsvoornem ens. Op basis
van het hierop gevolgde overleg is of zal in eer ste aan leg voorzien w o rden in
een uitbreiding met ca. 18 medewer k(st)ers best em d vo or specifieke ontwik-

Voor de goede orde zij verm el d da t deze opsomming zowel de reed s be
staande als u it de ext ra taken vo ortvloeiende ni euwe w er kzaamheden be
t reft.

Voor het verrichten van de w erkzaamh eden zull en de ontwikkelingsafde
lingen onder andere contact m oet en onderh ouden m et de lo kal e ov erheid,
met lokale instell ingen in de particulier e secto r, met vertegenw oordigers
van andere donorinstellingen, met Nederlandse deskundigen en me t v er te
genwoordigers van bedrijven die uit hulpgeld gef in anci eerde goederen
leveren.
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In verband met de in omvang toene mende taken van de ontwikkeli ng saf
delingen van de ambassades wordt een voortgaand e groei v an dez e af deli n
gen nagestreefd . Overigens wordt op een aa nta l klei ner e am ba ssades geen
afzonderlijke ontwikkelingsafdeling opger icht ; daar houdt im mers de ge he le
ambassadestaf zich met ontwikke li ngswerk bezig . Gest reefd zal w ord en de
staf van de directies van het Ministerie belast m et de bilaterale ontw ikke
lingssamenwerking niet of zo min m ogel ijk te doen groei en.

De omvang van de landeneenhed en op het Minist eri e en die van de on t
wikkel ingsafdelingen zullen per geval worden aang ep ast met ina ch tn em ing
van de volgende factoren :

- omvang van de allocatie;
- omvang van de hulp uit andere beg rot ingscategorieën ;
- aantal in het land aanwezige deskundig en ;

mate van ui tbestedi ng ;
- efficiëntie van overheidsadm in istrat ie in het ontvang end e la nd .

• het verzamelen v an achtergrondi nform at ie ov er de voorste ll en ;
• het verzam elen v an desbetreff ende officiële doc umente n ;
• het opstellen van een eige n ana lyse ;
• het advies aan het M in isterie voor de instructi e van voorber eid ingsm is

sies ;
• de begeleid ing en zo mogel ij k deelnam e aan het voo ro nderzoe k, dat on 

de r andere door lokale in stell ing en zal w ord en uitgev oerd.
- Begeleiding van project en en prog ram m a's in uitvoering , w at m et nam e

zal inhouden :
• reg elmatig bezoek aan projecten :
• bespreking van de voortgang van de act iv it eiten m et de «co unte r

pa rt »-instellingen en de bet rokken Neder la ndse deskundigen;
• het geven van eig en comment aar op de voortgang v an project en, zoals

het leveren van commentaar op de proj ect rapportage;
• voorbere iding van en deeln am e aan eva luatie v an pro jecten en pro -

gramma's;
• het volgen van dist ributie, in stalla ti e et c. van gelev er de goederen;
• assistentie bij de inklar ing van projectg oederen;
• bezoek aan en rapportage ov er reeds vo ltoo ide projecten.

Beg el eid ing va n de uitgezonden desku nd ig en in de persoo nl ijke sfeer,
zoa ls ass istentie bi j het verkrijg en van offi ciël e documenten, zo als w erkver
gunning, visa , douanepapieren, bi j inklari ng van persoonl ijk e goederen en
bij het v inden van huisvest ing.
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7.3. Train ing van ambtenaren

kelingstaken. Deze groep zal in beginsel zijn samengesteid uit 9 ambtenaren
van de Buitenlandse Dienst, 7 medewerkers van het Ministerie met ontwikke
lingservaring en 2 speciaal daarvoor aangetrokken deskundigen.

De bovengenoemde uitbreidingen vergen uiteraard een navenante ver
sterking van de administratieve staven van de betreffende ambassades. De
ex acte behoefte hieraan wordt van geval tot geval nader bepaald. In een
aantal gevallen is reeds in uitbreiding met administratieve krachten voor
zien .

Beschouwt men de samenstelling naar discipl ines van de staven van de
bila terale afdelingen op het Ministerie en op de ontwikkelingsafdelingen van
de ambassades, dan was deze begin 1979 als volgt.

M et het oog op de kwaliteitsverbetering van de hulp wordt grote waarde
gehecht aan de aanvullende training van medewerkers van het departe
ment, zowel aan het begin van hun dienstverband als t ijdens hun verdere
loopbaan. Een werkgroep zal zich buigen over de opleidingsvereisten van de
te vo rmen geïntegreerde dienst Buitenlandse Zaken.

Ook in de periode voorafgaande aan de integratie zal een meer actief be
leid op het terre in van tra in ing worden gevoerd. Dit wordt wenselijk geacht
omdat voor een adequate u itvoering van het ontwikkelingsbeleid het nodig
is dat het kennispakket en de instelling van de ambtenaren op de doelstellin
gen van dat beleid en de omstandigheden in de ontwikkelingslanden zijn ge
rich t . Deze aanvullende training zal in het bijzonder zijn gericht op de voor de
eerste maal op ontwikkelingsposten te detacheren ministerie-ambtenaren
M ámbt èn àren van de 9u it enlandse ~lenst.
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, Rang hoofdcommies t /m hoofdadminis tr ateur .

Econo men
Soc. w et enschappen
Juristen
Landbouwo pl .
Geograf ie e.d .
D iv . te chn oop l .
D iversen

Gelet op de huidige samenstelling zal bij de u itbreiding van de ontwikke
lingsafdelingen gestreefd worden naar een relatief groter aandeel van per
sonen met een technische en sociaal-wetenschappelijke opleiding . Dit bete
ken t overigens niet dat de medewerkers steeds een academische vorming
behoeven te hebben (zoals ook nu niet het geval is). Wel wordt veel waarde
geh echt aan ervaring in ontwikkelingslanden.

Tot de medewerkers van de bilaterale bureaus en ontwikkelingsafdelingen
van de ambassades behoren slechts weinig vrouwen. Voor een beleid waar
in act ieve id entificatie van activiteiten die emancipatieprocessen moeten be
vorderen een grote rol speelt, is het aantal onder de maat. Bij de werving
van nieuwe medewerkers zal getracht worden deze situatie te ve rbeteren .

De hier vermelde voornemens moeten gezien worden in het licht van het
te integreren personeelsbeleid van het departement.

Een kwestie van kwantitatieve aard met kwalitatieve betekenis is de plaat
si ngsduur van medewerkers op de ambassades. Volgens het rapport van de
commiss ie-Thomassen was dit enkele jaren geleden voor alle ambassades
gemiddeld 2,2 jaar. Voor de ontwikkelingssamenwerking wordt gestreefd
naar een aanmerkelijk langere verblijfsduur, welke echter gelimiteerd wordt
door vee lal zware levens- en werkomstand igheden.



7.4 Uitvoering door derden

Naast de onder 7.2 vermelde ve rschuiving van tak en van het Ministeri e
naar de vertegenwoordigingen in het buitenland, zal een verd ere overd racht
van uitvoering van taken plaatsvinden van het departement aan derden die
daarvoor op grond van deskundig he id en person eels bestand in aanmerking
komen. Hieraan liggen twee argumenten te n g rondslag.

In de eerste plaats is in de afgelopen ja ren de omvang va n de ambteli jke
staf achtergebleven bij de groei van het hu lpvo lume. Daarb ij is de bewerke
li jkheid van projecten en programma's aan zienl ij k toegeno men, nu hulpacti
viteiten in toenemende mate op de verbete ring van de leefs ituat ie van de
armste groepen in de ontwikkelingslanden worden ge ri ch t . Om in een der 
gel ijke situatie kwalite itsverlies tegen te gaa n, moet voortd urend overwogen
worden taken aan anderen uit te bested en . Hierb ij is het uitgangspunt steed s
w ie het bes te de hulp kan uitvoeren. In situaties w aa rin het niet du id el ijk is of
de overheid dan wel de particuliere sector het me est ge sch ikt voor u it voe
ring is, ve rdient het de voorkeur het aan de part icul iere secto r over te laten .

Deze voorkeur heeft te maken m et een tweede argument. Het is namelijk
wenselijk dat participatie van de m ens en in de vormgev in g van de samenle
ving wordt gestimuleerd en dat de rhalve in de ontwikkelingssamenwerking
de particuliere sector zoveel mogelijk act ivi teiten onde rn eemt omdat all een
op die man ier de eigen verantwoordel ij kheid en bet rokkenh eid van di e sec
tor tot uitdrukking komt.

Als aanvull ing op de opleiding va n ambtenaren va n de Buitenl andse
Dienst , waarin reeds aandacht wordt geg ev en aan asp ect en van ontwi kke
lingssamenwerking, zal ernaar word en gestreefd voo r di eg enen di e nog
geen praktische ervaring hebben in ontwikkel ingswerk een langere stag e op
het M inisterie in te voeren alvorens te worden uitgezo nden, dan than s het
geval is. Daarnaast zullen, meer dan voorheen , de te detac heren m in ister ie
ambtenaren , die over het algemeen uit de ontwikkel ingssector afkomstig
zijn, door b ij voorbeeld talencursussen praktisch worden geschoold .

Voor de medewerkers van de direct ies die belast zijn m et de bilaterale ont
wikkel ingssamenwerking is beg in 1979 een aanv an g gemaakt met de trai 
ning in projectbeoordeling. Deze tra in ing bes tond allereerst uit een theore
tisch georiënteerde introductiecursus ov er soci ale kosten/batenanalyse di e
voor een twintigtal medewerkers w erd verzorgd doo r het Ned erla nd s Eco no
misch Instituut (NEl).

Aanslu itend hierop is een tra in in gswerkg ro ep gevormd uit de dee lne m ers
die zich onder leid ing van Euroconsu lt heeft gewijd aan de prakti sche toe 
passing van deze methode voor projecten in de sector irrigat ie.

Met het NEl zijn afspraken gemaakt om de int roduct iecu rsus in septem
ber/ oktober 1979 voor een groep andere m ed ewerk ers te herhalen, waarna
twee parallelle tra iningswerkgroepen zich bezig zu lle n hou den m et de prak
t ische toepassing in andere sectoren, b ij voorb eeld ni et-geïrrigeerde land
bouw en veeteelt. Zoals het geval was b ij de train in gsg roep irrig atie , bestaat
het voornemen dat deze groepen op de betrokken ge bieden - te ge lijkertijd
met de praktische oefening - sectordocument en , sector-checkl ists en cas e
studies zullen produceren. Het is de bedoeling om aan d it type trai ning een
continu karakter te geven. Daarbij zull en , naast de methode van koste n/
batenanalyse, voor wat betreft de programma 's w aarvan geen baten kun
nen worden gekwantificeerd (bij voorbeeld hu isvesting, gezo nd heid szo rg,
onderwijs , dr inkwatervoorzien ing) kosten /effecten en conseque ntie
analyses worden gehanteerd.

Naast de bovenvermelde beoordeling ti jdens de voorbereidingsfase van
projecten (de z.g . «app raisal» ) wordt ook meer aanda cht gegeven aan de
evaluatie t ijdens de uitvoering . In dit kader zijn in m ei en jun i 1979 twee se
m inars georganiseerd waaraan door ca. 60 m ed ewer kers w er d dee lg eno
men.
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De geleidelijke overdracht van taken aan anderen met handhaving van de
eigen beleidsvoorbereidende, -formulerende en -coördinerende functie aan
de kant van de overheid is een aantrekkelijke maar tevens moeilijke keuze .
Immers, in tegenstelling tot centralisering waarbij men een gemakkeli jk
overzicht heeft van verantwoordelijkheden, maakt decentralisering een net
werk van afspraken, regeli ngen en evaluaties noodzakelijk. Met overdracht
van werkzaamheden is overigens reeds de nodige ervaring opgedaan ; op
grond van deze ervaringen wordt het mogelijk geacht in meer gevallen take n
over te dragen.

Bij elke regeling voor uitvoering door derden wordt ernaar gestreefd een
kader te scheppen waarin de diverse verantwoordelijkheden zo duidelijk
mogelijk zijn aangegeven. Zoals reeds hierboven opgemerkt, blijft de be
leidsmatige functie een verantwoordelijkheid van de overheid. Hieronder
vallen de werkzaamheden die nodig zijn om zowel de uitvoeringsprocedure
als de real isatie van ontwikkelingsactiviteiten in het veld in goede banen te
leiden. Dit impl iceert het continu nagaan van de waarde en betekenis van de
ondernomen activiteiten, het nemen van cruciale besl issingen en het aan 
vaarden van de algehele verantwoordel ijkheid voor hetgeen al dan niet tot
stand wordt gebracht.

Reeds vanaf het vroege begin van de Nederlandse ontwikkelingssamen
werking bestaan samenwerkingsvormen met derden. Met de medefinancie
ringsorganisaties en de organisaties die de uitzending van vrijwilligers be
ogen, bestaat reeds meer dan vijftien jaar een intensieve samenwerking.
Met de NUFFIC en met de verschillende instituten voor internationaal onder
wijs bestaan eveneens van oudsher samenwerkingsrelaties alsook met het
Kon inklijk Instituut voor de Tropen (KIT) en het Internationaal Agrarisch Cen
trum. In 1970 ontstond een samenwerkingsvorm met het bedrijfsleven, de FMC

Op een ander samenwerkingsvlak, nl. bij de voorbereiding en begeleid ing
van projecten werd de inschakeling van raadgevende ingenieursbureaus,
grote u itvoerders en vele anderen steeds omvangrijker en steeds beter geor
ganiseerd. Daarnaast is binnen het gedifferentieerde patroon van overheids 
instellingen deskundigheid en capaciteit aanwezig en beschikbaar gebleken.
Ook in de komende jaren zal de lijn worden voortgezet van de toenemende
samenwerking met andere sectoren, overheid en particulieren. De werk
zaamheden van het ambtelijk apparaat zullen zich in de toekomst versterkt
richten op beleidsvoorbereiding, beleidsformulering en beleidscoördinatie.

In concreto zijn in de afgelopen periode de volgende stappen ondernomen
om overdracht van taken aan derden te bevorderen.

- Met het Ministerie van Landbouwen Visserij zijn een aantal afspraken
gemaakt om de onderl inge samenwerking te bevorderen zowel op het ni
veau van beleidsontwikkeli ng als op het niveau van projectontwikkel ing en
-ui tvoering. Deze afspraken zijn vastgelegd in een protocol, hetwelk aan het
parlement ter info rm ati e is toegezonden.

- Met de Ministeries van Onderwijs en Wetenschappen en van Cultuu r,
Recreatie en Maatschappelijk Werk is overleg gaande om te bewerkstelligen
dat in projecten van vorming en bewustmaking de verantwoordel ijkheid van
deze Ministeries beter tot zijn recht komt. Hiermee wordt beoogd zulke aan
loopprojecten beter te integreren in de normale bele idsvoering, waar zij
thuishoren.

- In het kader van het medefinancieringsprogramma vindt voorbereidend
overleg plaats over mogel ijkheden tot programmasubsidie te komen .

- De mogel ijkheden om te komen tot een betere inspassing van werk va n
het KIT in de doelstell ing van het Nederlandse ontwikkelingsbeleid worden
onderzocht door een lia ison-groep, waarin medewerkers van het departe
ment en medewerkers van het KIT zitting hebben.

- Intern heeft een inventarisatie plaatsgevonden van activiteiten die reeds
worden uitbesteed aan derden, alsook van activiteiten die voor overdracht in
aanmerking komen. Een en ander heeft geresulteerd in richtlijnen en proce
dures gericht op het bevorderen van verdergaande inschakeling van derden
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(particu liere en overheidsinstellingen, adviesbureas, universiteiten e.d .,
zowel in Nederland als afkomstig uit de ontwikkel ingslanden) bij de uitvoe
ring van programma's en projecten.

Gelet op de in hoofdstuk 3 bepleite programmatische aanpak van samen
werkingsactiviteiten, met name waar het gaat om hulp voor de armste groe
per ingen, zal in de toekomst bij de ident if icat ie van particul iere instellingen
en personen die in aanmerking kunnen komen voor u itbesteding van taken,
in het bijzonder rekening worden gehouden met het aspect va n de langjari 
ge samenwerking m et het ontwikkel ingsland die in een dergelijke program
matische opzet ligt bes loten. Deze ident if icat ie zal zich tevens richten op in
stellingen in de ontwikkelingslanden zelf.
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2 . De arbeid van vrouwen

1. Inleiding

Economische groei door industrialisatie en grootschalige landbouwpro
duktie vormt veelal de kern van een nationale ontwikkelingsstrategie in Der
de -Wereldlanden. Zoals een Afrikaanse het uitdrukte : «To our planners
cash crop production is holy and subsistenee food production is someth ing
women have to take care of in the backyard at home». Deze eenz ijdige
aandacht voor de produktie van gewassen voor de wereldmarkt heeft de
voedselproduktie in Afrika doen dalen. Het werk van vrouwen, zelfs wanneer
het gaat om voedselproduktie, wordt gezien als een marginale bezigheid in
het macro-economisch gebeuren, waarbij achteloos voorbij wordt gegaan
aan het fe it dat 60 à 80 procent van de arbeid in de Afrikaanse landbouw
door vrouwen wordt geleverd (Boserup, 1970).

Om en ig inzicht te kri jgen in de oorzaken van de neg atieve effecten van in
dustrialisatie- en modernisatie processen, is het noodzakelijk stil te staan bij
de veranderingen die zich voordoen in de traditionel e arbeidstaken van
vrouwen .

Deze arbeidstaken zijn.
1. Voortbrengingstaken : baren en zogen.
2. Verzorgende taken : kinderverzorg ing, socialisatie, zorg voor zieken en

ouden van dagen.
3. Klassiek produktieve taken .
a. Voor eigen consumptie : ve rzorging en verwerking van voedsel , kle

ding, hetgeen o.a. betekent water halen, brandstof verzamelen.
b. Voor eigen consumptie plus mogelijkheden voor afzet op de markt:

aandeel in de landbouw, zorg voor kle invee, spinnen , weven, manden vlech
ten .
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Het inzicht dat de rol van de vrouw van crucia le betekenis is voor de ont
w ikkeling van de Derde Wereld, verbre idt zich langzaam maar zeker. Het Jaar
van de Vrouwen de Wereldconferentie in Mexico hebben hieraan een be
lang rijke bijdrage geleverd . Kwam de vrouw vóór 1975 praktisch niet voor in
de ontwikkelingsliteratuur, na Me xico brak een stroom van publikaties los
over de negatieve effecten van het indust rialisat ie- en modernisatieproces
op de positie van vrouwen in de Derde Wereld . Duidelijk bleek dat vrouwen
door de moderne ontwikkelingen hun rechten op grond verliezen, dat de
mogeli jkheden voor landbouw voor eigen gebruik verminderen ; dat vrou
wen nauwelijks toegang hebben tot de moderne sector omdat scholings- en
beroepsmogelijkheden ontbreken; dat de toegang tot hulpbronnen als kre
dietmogelijkheden, coöperaties en voorlichting beperkt is, enz . «W om en
and Developmentn werd een onderwerp voor wetenschappelijk onderzoek
en een aanleiding voor congressen en symposia. Deze recente erkenning
van de be langrijke rol van vrouwen in de ontwikkelingsprocessen die in een
land plaatsvinden, hangt ongetwijfeld samen met de teleurstell ing over de
resultaten van ontwikkelingssamenwerking in de afg elopen twee decennia,
een periode waarin de inbreng van vrouwen in ontwikkelingssamenwerking
ten onrechte zeer marginaal was.

In haar ontwikkelingsbeleid heeft de Nederlandse Regering directe moge
lijkheden om serieus een begin te maken met de ui twerking van het inzicht
dat vrouwen een belangrijke rol spelen in het ontwikkelingsproces in de Der
de Wereld . Men zal zich daarbij echte r moeten realiseren dat participatie van
de vrouw aan het ontwikkelingsproces niet kan plaatsvinden zonder dat er
belangrijke wijzigingen tot stand komen in de geïnstitutionaliseerde machts
verhoudingen tussen de sexen, wijzigingen die een aantasting van de domi
nante positie van de man inhouden. Dat dit grote weerstanden oproept zal
een ieder duidel ijk zij n. Ontwikkelingsprogramma's gericht op positieverbe
tering van de vrouwen haar participatie aan het ontwikkelingsproces zullen
met deze weerstanden rekening moeten houden.



3. Beoordelingslijst vrouwen en ontwikkeling

In het onderstaande wordt een checklist voor de plaats van vrouwen in
ontwikkelingsprojecten geformuleerd. De checklist is bedoeld voor degenen
die aan Nederlandse zijde met de voorbereiding en de uitvoering van projec
ten en programma's zijn belast. De vragen zijn van toepassing zowel op
geïntegreerde projecten als op specifieke vrouwenprojecten.

Ontwikkelingssamenwerking die zich op deze gebieden richt zal veel aan 
dacht aan de bestaande verhoudingen, met name de arbeidsdeling tussen
vrouwen en mannen, moeten schenken, daar projecten en programma's te r
verbetering van de positie van vrouwen veranderingen in die verhouding,
zowel in de huishouding als buiten de huishouding, inhouden.

Het is dan ook noodzakelijk om in een land dat voor ontwikkelingssamen
werking in aanmerking komt over voldoende basisininformatie te beschik
ken ten aanzien van de sociale, economische, culturele, politieke en juri
sche verhoudingen tussen vrouwen en mannen.
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1. Met betrekking tot de doelstellingen van het project.
a. Welke directe resultaten worden van dit project voor vrouwen ver

wacht?
- Hoe beïnvloedt het hun taak? (Bij voorbeeld mechanisatie, ook voor

vrouwenwerk; nieuwe landbouwmethoden, nieuwe gewassen, minder werk
voor vrouwen; stijgt het aandeel van overige leden huishouding in de ver
zorgende en produktieve taken; bespaart het tijd voor water halen, brand
stof verzamelen?).

- Hoe beïnvloedt het de voeding en de gezondheid? (Bij voorbeeld ve rbe
tert het de mogelijkheden voor voedselproduktie voor de huishouding
land, water, technologie : bevordert het gevariëerd voedselpakket?) .

- Op welke wijze beïnvloedt het hun inkomen? (Bij voorbeeld schept het
werkgelegenheid voor vrouwen; bevordert het zeggenschap van vrouwen

Industrialisatie en modernisering van de samenleving heeft tot gevolg dat
het huishouden als produktie-eenheid langzaam wordt verdrongen door het
gezin als consumptie-eenheid. Deze ontwikkeling heeft in de eerste plaats
gevolgen voor de klassiek produktieve taken van vrouwen genoemd onder
3b en bij voortgaande ontwikkeling ook voor die genoemd onder 3a.

Voor de beter gesitueerde vrouwen in ontwikkelingslanden leidt dit tot
verlichting van arbeidstaken. Voor de arme vrouwen is dit veelal niet het ge
val , omdat moderne ontwikkelingen en technologie voor haar nauwelijks
toegankelijk zijn en zij bovendien haar mogelijkheden voor voedselverbouw
ziet verminderen door verlies van landrechten, commercialisering van de
voedselproduktie en urbanisatie. Het door de echtgenoot eventueel verd ien 
de geldinkomen is, wanneer het de huishouding bereikt, vaak onvoldoende
om in de meest elementai re behoeften van voedsel , kleding, behuizing en
scholing te voorzien. Dit leidt ertoe dat de armste vrouwen, om toch in deze
basisbehoeften te kunnen voorzien, veel harder moeten werken in de zelf 
voorzien ingslandbouw en /of zich als seizoenarbeidster of fabriekarbeidster
moeten verhuren. Dit vormt een zware arbeidsbelasting en leidt in de prak
tijk tot verwaarlozing van de verzorgende taken (2).

In het besef dat de functie van vrouwen in het verleden veronachtzaamd
is, dient integratie 'van vrouwen in ontwikkel ingsprocessen zich dan ook in
eerste instantie op globaal een drietal gebieden te richten.

- Verbetering van de op produktie gerichte taken (in de landbouw: voor
lichting, kredietfaciliteiten, coöperaties; buiten de landbouw: kleinschalige
agrarische industrieën).

- Verlichting of verbetering van de verzorgende en de produktieve taken
in de huishouding.

- Stimulering van emancipatiebevorderende activiteiten, activiteiten die
beogen vrouwen meer invloed te geven in de bredere samenleving.



4. Met betrekking tot de middelen di e in het project worden aangewend;
zijn deze even toegankelijk en effectief voor vrouwen als voor mannen? (Bij
voorbeeld eisen de middelen dat de gebruiker kan lezen en hebben vrouwen
een zelfde niveau van alfabetisme als mannen; hoe wordt rekening gehou-

3. De participatie van vrouwen in het project ti jd ens de uitvoerende fase.
a. Nemen vrouwen deel aan de besluitvorm ing tijdens de uitvoering van

het project? Zo ja , binnen welke structuur en op w elk e w ijze ? :"0 nee, w aar 
om niet?

b. Kunnen vrouwen op enigerle i andere wijze inv loed uitoefenen op de
gang van zaken tijdens de uitvoering van het project? Zo ja, op welke wijze?

c. Is de rol van de doelgroep passiefin de zin, dat de do elgroep diensten
en goederen worden aangeboden (bij voorbeeld voorlichting). of is de ro l
van de doelgroep actiefen wordt ze gestimuleerd zel f goederen en diensten
te produceren (bij voorbeeld tuinbouwproject) . Investeren de vrouwen zelf
arbeid, geld of goederen in het project? Zo ja, op w elke wi jze ?

d. Is het project flexibel genoeg om zich aan te pass en aan veranderende
behoeften en omstandigheden van vrouwen? Zijn daartoe mogelijkhed en
uitgedacht? Welke?

2. De participatie van vrouwen in het project ti jd ens de voo rbe re idende
fase .

a. Zijn vrouwen uit de doelgroep direct betrokken bi j de voorber eid ing
van het project? Zo ja, wat is hun aandeel?

b. Zijn de behoeften en wensen van vrouwen u it de do elgroep voldoende
kenbaar gemaakt en verwerkt? Hoe?

c. Indien bij de voorbereiding geen vrouwen betrokken zijn, wat is daar
van de reden? Kan dit in een volgende fase alsnog geb euren ?

d. Indien bij de voorbereiding wel vrouwen bet ro kken zijn, om hoeveel
gaat het dan op het totaal van de betrokkenen ?

e. Zijn er vrouwen buiten de directe doelgroep bi j de voorbe reiding en be-
sluitvorming betrokken? Eigen stafleden? Of vrouwel ijk e leiders?

f . Wat is hun positie in het gemeenschaps- en fam i lieve rb an d?
g. Maken ze deel uit van de gemeenschap waarin he t project pl aatsvin dt?
h. Wat is hun rol bij de voorbereiding?
i. Hebben bi j de projectvoorbereiding in Nederlan d v ro uwen een rol ge

speeld?
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over eigen inkom en ; neemt voor v rou we n de afhankel ijkh eid voor huis
houduitgaven van het geldinkomen va n de echtgenoot af? ).

- In hoeverre worden nieuwe vaardigheden ontwikkeld? Welke?
- Verhoogt het hun zelfvertrouwen? Hoe?
- Hoe bevordert het project bij de deelnem ende vrouwen een m entali -

teitsverandering?
- Wie heeft het in iti at ief tot dit project geno m en?
b. Op welke w ijze helpt het vrouwen om gem akkeli jker toegang te krijg en

tot hulpbronnen? (Bij voorbeeld vinden ze g em akkelijker de w eg naar and ere
vrouwen? Naar organisaties en instellingen incl us ief rege ringsprog ram 
ma's; naar materiële hulpbronnen zoa ls geld , goederen?).

c. Hoe bevordert het project voor vrouwen de to egang tot het verkrij gen
van kennis? Bij voorbeeld hoe zich zelf te organiseren , w elke wette li jke rech 
ten zij hebben, hoe zij kunnen ontdekken wat hun pr oblemen zijn en hoe zij
daarvoor oplossingen kunnen zoeken in hun gemeen schap ; kennis over de
verzorging van hun kinderen, gezondheid, voeding , landbouw , he t huishou
den).

d. Hoe beïnvloedt het project de toeg ang van v rouw en tot ma chtsst ructu 
ren, dus besluitvorming? (Bij voorbeeld in de hu ishouding, in de gem een
schap, in organisaties, in godsdienst ig e st ruct ur en, in de ambtelijk e struc 
tuur, in de reger ing).



den met de geringere mobiliteit van vrouwen ; is een eigen financiële bijdra
ge nodig, hebben vrouwen die? Zo niet, wordt dit gecorrigeerd en hoe? Welk
aandeel van de begroting komt aanwijsbaar vrouwen ten goede?).

5. Met betrekking tot de activiteiten die in het kader van het project plaa ts
vinden: zijn deze even toegankelijk en effectief voor vrouwen als voor man
nen? (Bij voorbeeld zijn plaats en tijd van de activiteiten ook geschikt voor
vr ouw en; kunnen vrouwen deelnemen als de act iviteit open staat voor bei
den sexen?). Zo niet, wordt dit gecorrigeerd en hoe?

7. Self-reliance
a. Op welke wijze heeft het project tot doel de afhankelijkheid van bron

nen van bu itenaf te verminderen en het steunen op lokale hulpbronnen,
materiee l en immaterieel , te doen toenemen?

b. Geldt deze toename van zelfredzaamheid ook voor vrouwen? Op welke
wij ze?
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M et de onder 1 tot en met 7 gestelde vragen wordt beoogd een concrete
aanz et te geven tot een beoordelingslijst omtrent vrouwen en ontwikkeling
b ij de keuze en evaluatie van projecten. De vragen vormen een bewerking
van een in India door vrouwen met succes gebruikte beoordelingslijst. Bij de
bewerking is gebruik gemaakt van de richtlijnen voor vrouwen in ontwikke
lingsprojecten die het M inisterie van Economische Samenwerking van de
Bo ndsrepubliek hanteert, van de beoordelingsli jst van het Br itse M inistry of
Ov erseas Development en de richtlijnen van de FAO. In een werkgroep «ont
w ikkel ing met vrouwen» bestaande uit medewerkers van de RU-Leiden, het
155, de medefinancieringsorganisaties, kerkelijke organisaties en het M inis
ter ie van BZ die zich bezighouden met de positie van vrouwen in ontwikke
lingslanden, is deze beoordelingslijst in grote lijnen uitgewerkt.

6. De verderliggende doeleinden van het project en de uitwerking op het
maatschappelijk bestel.

a. Op welke wijze beïnvloedt het project de keuzemogelijkheden voor
vrouwen? Kunnen de vrouwen de in het project verworven vaard igheden
ook in andere act iv iteiten gebruiken? Speelt het project voldoende in op te
verwachten maatschappelijke veranderingen? Hoe?

b. Welke gevolgen heeft het project voor de bestaande man/vrouw-ver
houdingen? (Rolpatronen, machts- en eigendomsverhoudingen, arbeids
deling etc.) . Verhoogt het de status van vrouwen? (In de ogen van mannen/
vrouwen?). Scheppen bovengenoemde gevolgen problemen? Zo ja , welke?

c. Worden vrouwen op langere term ijn op de een of andere manier door
de ui twerki ng van het project gediscrimineerd of geëxploiteerd? (Bij voor
be eld door vrouwenarbeid niet of slecht te betalen, door vrouwen arbeid te
geve n van lage sociale status of door vrouwen geen vaardigheden te leren
om enige zeggenschap over de resultaten van hun arbeid uit te oefenen).
Kan het project de houding van lokale en nationale overheden gunstig beïn 
vl oed en t .a.v. een betere wetgeving en /of een betere u itvoering van wetge
vi ng met betrekking tot vrouwen?



BANGLADESH

Sociaal-econom ische situatie

3.1. OVERZICHT VAN DE HULP PER CONCENTRATIELAND (CAT . I)
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83 m iljoen
2,1 procent
7600 m ilj oen dolla r
90 dollar
72
9,22 do ll ar
85 m iljoen gulden
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Bevolkingsomvang
Bevolkingsgroei
BNP
BNP per cap ita
Terms of Trade
ODA per cap ita
Nederlandse hulp in 1979

Kerngegevens

Van de vele problemen waarvoor Bangladesh een oplossing moet tra ch 
ten te vinden zijn er enkele zeer belang rijke te noemen.

Allereerst de enorme bevolkingstoeneming . Het land telt bijn a 83 m iljoen
inw oners en dit aantal neemt de laatste jaren m et meer dan 2,5 procent toe .
Het tweede hoofdprobleem is het achterblijven van de agrarische produktie .
De laatste jaren is onder andere door de invoerin g van ni euwe va riëteiten de
produktie echter reeds beduidend toegenomen. Maar in de eerstkomende
jaren zal het land niet in staat zijn om voldoende voedsel voor de eig en be
volking te verbouwen.

De polit ieke situatie in Bangladesh li jkt zich de laatste tijd verd er te hebben
geconsol ideerd. In de jaren 1978 en 1979 namen de democratisc he vr i jheden
geleidelijk toe. Hieraan vooraf ging de pr esid entsverk iezing van juni 1978,
die een overwinning betekende voor de huidige pr esident , gen eraal Zia-ur
Rahman. Activiteiten van de politieke partijen werd en w eer toeg esta an te r
voorbereiding op de algemene verkiezingen voor de vorming van het par le
ment.

Na enkele malen te zijn u itgeste ld werd en deze op 18 feb ruar i 1979 geh ou 
den. De Bangladesh National ist Part y , de part ij van President Zia, werd hier
bij du idel ijk winnaar en beze t nu 207 van de 300 parlemen tszetels, ge vol gd
door de Awami Liga met 39 zetels en de Musl im Liga m et 20 zetels. De over i
ge zetels werden door 9 andere parti jen veroverd . Dert ig ext ra zet els zijn ge
reserveerd voor vrouwen. Op 6 april 1979 werd de staat van beleg opgeh e
ven. Ten slotte is men voortgegaan met het vrijl aten van politieke gevange
nen, waarmee vorig jaar al een begin was gemaakt. De sit uatie m et betrek
king tot de mensenrechten kan derhalve wedero m als ve rbe terd wo rden be
schouwd.

De aan het beg in van ieder lande nhoofdstuk ver m elde gege ve ns hebb en '
betrekking op de hieronder vermelde per iod e en zijn ontleend aan de vo l
gende bronnen .

- Bevolkingsomvang, voorlop ig cijfer voor 1977 , Wo rld Bank Atlas 1978 .
- Bevolkingsgroei, gemiddelde groei per jaar 1970- 1976, World Bank At -

las 1978.
- BNP (Bruto Nationaal Produ kt ). vo orlop ig cijfer vo or 1977, W orld Bank

Atlas 1978.
- BNP per cap ita (per hoofd van de bev olking ), voor lo pig ci jfer voor 1977 ,

World Bank Atlas 1978.
- Terms of trade (ruilvoetverhoud ing ) 1 97 ~ (1970 = 100). Wo rld Bank At

las 1978.
- ODA (officiële ontwikkeli ngsbijs tandl per cap ita, 1977 , Geograph ical

distribution of financial flows to develo ping countr ies, OESO, 197 9.



Nederlandse hulp

Zowel in 1978 als in 1979 bedroeg de totale hulpallocatie voor Bangladesh
85 miljoen gulden , inclusief een bedrag van 11 miljoen respectievelijk 14
mil joen gulden voor techn ische hulp. Voor 1977 en 1978 bestond de finan
ciële hulp uit een gebonden schenking ; voor 1979 is de schenking gedeelte
li jk ontbonden, wat betekent dat het geld kan worden besteed in Nederland,
Bangladesh of in een ander ontwikkelingsland. In 1978 zijn alle aan Bangla
desh verstrekte leningen (totaal f 105 miljoen) omgezet in schenkingen.

Reeds vanaf het begi n van de samenwerking is ernaar gestreefd een sec
torenbeleid te voeren, dat vooral is gericht op die terreinen die enerzijds van

Een derde hoofdprobleem is de zwakke externe financieel -economische
positie van het land en haa r grote afhankelijkheid van buitenlandse fondsen .

Tegenover een geprojecteerde export van f 1,15 miljard staat een import
behoefte van f 3A miljard. Zeventig procent van de exportopbrengsten
wordt verkregen door de uitvoer van jute. De tweede belangrijke deviezen
bron vormen de overboekingen van Bangladeshi voor het merendeel werk
zaam in het Midden-Oosten, van 166 miljoen gulden. Bangladesh is voor de
f inanciering van zijn ontwikkelingsuitgaven voor 75 procent afhankelijk van
bu itenlandse hulp. De donors dragen ook in belangrijke mate bij in de loka le
kostenf inanci ering. ln deze situatie is de komende jaren nog weinig verande
ri ng te verwachten.

In het ee rste vijfjarenplan (1973- 1978 ) streefde Bangladesh vooral naar
een zo groot mogel ijke economische groei. Dit werd noodzakelijk geacht,
om dat het land zich in de eerste jaren van de onafhankelijkheid in een zeer
zwakke economische positie bevond. Deze werd nog zwakker als gevolg van
de intern ati onale energ iecrisis en abnormale overstromingen. Men trachtt e
door middel van grote investeringen in kapitaalintensieve overheidsbedrij
ven de economie tot op het niveau van vóór de onafhankelijksoorlog op te
vijzelen . Het Bruto Nationaal Produkt is sedert 1972/1973 met gemiddeld
6A procent per jaar toegenomen.

Het tweejarenplan 1978-1980, ontworpen als voorloper van het tweede
vijfj arenplan , legt meer nadruk op agrarische en rurale ontwikkeling en w il
daa rbi j ook meer aandacht schenken aan de verdelingsaspecten . De algeme
ne do elstelling hierbij is het terugdringen van de massale werkeloosheid en
arm oe de. Er zijn plannen voor een bestuurlijke decentral isatie en voor w ijz i
g ingen in de structuur van de coöperaties, zodat deze ook de armsten ten
goede zullen komen.

In samenwerk ing met de belangrijkste donors wordt gewerkt aan uitbrei
d ing van eerstelijns gezondheidszorg tot in de dorpen. Er wordt steeds me er
gesp roken over de noodzaak van hervorming van het grondbezit. AI deze
voornemens zijn noodzakel ijk, omdat gebleken is dat in de periode van het
eerste vijfjarenplan - onda nks de groei van het BNP - de posit ie van de arm
ste groepen der bevolking niet verbeterd en in vele gevallen zelfs verslech
te rd is.

Bovengeschetste beleidsombuiging wordt door Nederland als positief er
varen. W el zal nog moeten blijken in hoeverre Bangladesh erin zal slagen de
ze voornemens uit te voeren. De plattelandsontwikkeling is voor Bangladesh
van het grootste belang; 90 procent van de bevolking woont op het platte
land, ru im driekwart van de beroepsbevolking is in de primai re sector werk
zaam en 57 procent van het BNP wordt door de landbouw opgebracht. Een
groot dee l van de plattelandsbevolking behoort tot de categorie «absoluut
armen ». Immers 48 procent van deze groep is geheel of bijna landloos
(tegenover 25 procent zo 'n jaar geleden), terwi jl 11 procent van de huishou
de ns 52 procent van het land bezit . Het feit dat Bangladesh nog niet in zi jn to 
tale behoefte aan voedsel kan voorzien en het produktiepeil in de landbouw
ongeveer de helft bedraagt van dat in andere aziatische landen, rechtvaar
digt eveneens de nadruk op plattelandsontwikkeling.
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Richtlijnen voor de toekomst

Gezien de tameli jk gunstig e pol iti eke ontwikkeli ngen in Banglad esh , als
mede de grote van armoede, zal het samenwerki ngsprogramma in de
komende jaren van dezelfde aard zijn . Gede eltelij ke ontbind ing v an de
schenkingsgelden is hierbij voor Ban gladesh va n g root be la ng in het kader
van de reg ionale economische bet re kkingen. Gedeeltel ijk ontbond en schen
kingen kunnen im m er s ook in andere on twikke lingslanden worden besteed.

Ook wordt naar voortzett ing van het hu id ig e secto renbele id gestreefd m et
een kle inschalige aanpak van nieuwe act iviteiten d ie va n belang zij n voor de
plattelandsontwikkeling . Voorzichtigheid zij geboden m et d ie projecten d ie
raa kvlakken hebben met de grondbezitsverhoudingen .

De ongelijke verdeling va n landbezit heeft v eel al t ot gev o lg dat de bat en
van ontwikkelingsactiviteiten ev ene ens voor het m er en deel bij de grotere
boeren terecht komen, een resu ltaat dat n iet strook t met de doelst ell in gen
van het ontwikkelingsbeleid.

belang zijn voo r de ontwikkeling van Bangladesh en anderzijds aa nslu iten
bij in Nederland aanwezig e spec ifi eke deskundig heid. Het betreft hi er m et
name het t ransport te water , de waterbeheerzing , de sociale in f rastructuur,
de drinkwatervoorzieni ng en de gezondheidszo rg .

Gelet op de sociaal -economisch e o mstandigheden in Bang lad esh w ordt
getracht zowel de proj ect - als de aanzien li jk e prog ramma hulp (waaronder
kunstmestl eve ranties) direct te ri chten op de arm ste g roe peringen v an de
bevolking . De Nederlandse bijdrage aan de eerstel ij nsgezo nd heid szo rg, aan
de watervoorziening in enkele sted en en aan een groot aa ntal waterb eheer
singsprojecten kunnen in dit verband w orde n v erm eld.

Onlangs is een begin gemaakt met een project voor plattel an ds o ntwi kke
ling in Kushtia-district dat geheel is ge basee rd op het strev en de pos it ie van
de armsten te v erbeteren .

Bi j de uitvoe ring van het h ier boven ge schetste doelgroe pe nbel eid wordt
ste eds vaker een uitgebreid vooro nderzoek ingeste ld naar de sociaa l-econo 
mische effecten van voorgenom en act iv iteiten. Dit on derzoe k wo rdt veelal
gedaan door Bengalese deskundig en .

In de sector wa terbeheersing zijn acti v ite iten ond ern omen op het gebied
van de landaan wi nni ng, de ontwikkeling van de gebiede n in de Gangesd elta
en kleinschal ige ir rigat ie - en drain ag eproject en. De laatst geno em de projec
ten worden geheel met mankracht u itgev oer d en hebben daardoor ee n posi 
tief effect op de werkg elegenh eid .

Het f inancieren van lokale kosten neemt bij de hu lp aan Bang ladesh een
belangrijke plaats in, vooral bi j de uitv oering van op doelgroepen gericht e
projecten. Van de f inanciële sch enking v an 197 9 is zo 'n 20 à 25 mi ljoen gu l
den bestemd voor deze zog enaamde lo kale kostenfin anciering . W at betreft
de begrotingstechnische aspec ten va n de sam enwerki ng tussen Nederland
en Bangladesh staa n de zaken er redel ijk gunst ig vo or. Gemiddel d heeft
Bangladesh de financiële hulp ove r de jaren 1975 to t en m et 1978 v oo r bij na
60 procent gebruikt (uitgeput) . Het zog ena am de stuw meer van no g niet ge 
bruikte hulp heeft een omvang van to taal 56 m il jo en gulden . Het «uitp ut t in qs
percentage» van de technische hulp bedraagt 46,3 pr ocen t (1978) . Bangla
desh loopt wat dit betreft achter bij de andere Ne derlandse co ncent rat iel an
den, die een uitputtingspercentag e van gemiddel d 57, 6 pro cent hebben. W el
is er de laatste jaren sprake van ee n du id eli jke v er snel ling van de uitgav en
(1975 : 22,2 procent ; 1976: 33 ,2 procent; 1977: 42, 2 procent) . Dit is voo r een
belangrijk deel te danken aan het feit dat de Benga lese instituten w aar m ee
wordt samengewerkt nu betere mogelijkheden hebb en om zaken sn el af te
handelen.
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Sociaal-economische situatie

BOVEN-VOL TA

Na ru im tien jaar militair bestuur heeft de bevolking van Boven-Volta in
1977 door middel van een referendum met overweldigende meerderheid
haa r goedkeuring gehecht aan een ontwerp-grondwet die de basis zou moe
ten leggen voor een nieuw democratisch staatsbestel. Een volgende stap in
de overgang naar een burgerregering werd gevormd door verkiezingen in
1978 voor een volksvertegenwoordiging en een president. Op dit moment
heeft het land weer een langs democratische weg tot stand gekomen rege
ring en parlement. De buitenlandse politiek van Boven-Volta is tamelijk wes
ters georiënteerd en richt zich tevens op een nauwere samenwerking met de
buurlanden. Wat betreft de mensenrechten kent Boven-Volta geen proble
men. Er hee rst volledige vrijheid van godsdienst, politieke meningsuiting en
vakbondsactiviteit en er zijn geen politieke gevangenen.
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6 miljoen
2,3 procent
720 miljoen dollar
110 dollar
103
17,47 dollar
40 miljoen gulden
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Politieke situatie

De externe economische positie en de vooruitzichten op lange termijn zijn
we in ig rooskleurig. De lopende rekening van de betalingsbalans geeft sinds
1974 een snelle verslechtering te zien . Het tekort groeide van ruim 16 miljard
CFAl in 1973 tot 35 miljard CFA in 1977, hetgeen neerkomt op 20 procent van
het Bruto Nat ionaal Produkt (BNP).

Deze ontwikkeling is met name een gevolg van de snel st ijgende importen
(vooral olie en investeringsgoederen) tot een totale waarde van 57 miljard
CFA in 1977 , zijnde circa 40 procent van het BNP. De exporten die vrijwel uit
sluit end uit landbouwprodukten bestaan en de overmakingen van de in de
kustlanden werkzame Bovenvoltanen stegen in veel mindere mate. In 1977
bedroegen deze respectievelijk 21 miljard en 11 miljard CFA.

De totale buitenlandse schuld bedroeg eind 1977,262 miljoen dollar. De
debt-service ratio (de renten en aflossinge,;' van Boven-Volta, uitgedrukt als
percentage van de exportopbrengst) was in dat jaar 5,8 procent en zal zich in
de komende jaren op hetzelfde niveau handhaven ten gevolge van de over
w egend zachte voorwaarden waartegen de buitenlandse hulp wordt ver
leend.

De mate van economische groei is niet onbevredigend . Het BNP, in 1977
720 mil joen dollar, groeide van 1973 tot 1977 jaarlijks met gemiddeld 5,5
procent in reële termen, tegen 2,2 procent in de periode 1960-1973. Het in 
komen per hoofd van de bevolking bedraagt in marktprijzen voor 1977,110
dollar, de raming voor 1978 is 118 dollar. De gemiddelde reële groeivoet over
de periode 1970-1976 bedroeg 0,4 procent. De jaren 1977-1979 geven een
reële stijging van het BNP per capita te zien van naar schatting gemiddeld
2,3 procent per jaar. Dit is enerzijds een gevolg van de gestegen landbouw;
produktie door de verbeterde weersomstandigheden en anderzijds een ge
volg van de snel toenemende industriële en handelsactiviteiten .

Over de inkomens- en bezitsverdeling in Boven-Volta zijn onvoldoende
betrouwbare gegevens bekend. De circa 90 procent van de bevolking die de
landbouw voor eigen gebruik uitoefent leeft op een vrijwel absoluut be
staansminimum en heeft in tijden van droogte nauwelijks enige reserve. De

Kerngegevens

Bevolkingsomvang
Bevolkingsgroei
BNP
BNP per capita
Terms of Trade
ODA per capita
Nederlandse hulp in 1979

1 We sta fr ikaa nse m unteenh eid , gekop peld
aa n de Fran se franc.



Nederlandse hulp aan Boven-Volta

veehoud ers en de stadsbevolkinq besch ikken in meerderhe id over een veel
regelmat ig er en hoger inkomen. De ger inge m ogel i jkh eden to t verbeter ing
van de in komens- en w erkgelegenheidssituat ie op het platteland zull en ook
in de komende jaren tot een sn elle groei van de stedelijke bevolking leiden.
Deze neemt thans m et m eer da n 7 pr oc ent toe terw ijl de gemiddelde be vol 
kingsg ro ei 2,3 procent bedraagt.

Daarnaast besta at er een aanz ienli jke tijdelij ke en perm ane nte migrati e
van landbouw- en indust rie-arbeiders naar de na bijge legen kustlanden ,
waarb ij on geveer 400 000 m ensen zijn betrokken. Het loon- en prijsbeleid is
er in sterke mate op ger icht een relatieve ver betering voor de laagstbetaa l
den tot sta nd te brengen . De va kbonden heb ben een g rote in v loed en voo r
de lonen bestaat een index eringssysteem . W at betr eft so ciale voo rzienin gen
als onderwijs en gezondheidszorg, ontbreekt h et de reg er ing ni et all een aan
middelen, maar vooral ook aan gekwali ficeerd person eel.

De algemene beleidslijnen van de Bovenvol taanse on twikke lingsp olitiek
zijn neergelegd in het in voorbereid in g zijnde v ijf jarenpl an voor de ja ren
1977-1 981. De hoofddoelstell ingen h iervan zij n het be reiken van een to erei 
kende bas isbehoeftenvoorzien ing en een geleidelijke m od ernisering van de
overwegend zelfvoorzien en de econ omie.

Het voorziene invester ingspro gram ma ter w aarde va n ru im 370 mil ja rd
CFA bestaat voor ongeveer tweederde ui t bu ite nlan ds e hulppr oj ect en. Van
de inve steringen is circa 21 procent beste m d voo r pl att elan dsontwi kkel i ng,
38 procent voor infrastructuur, 30 procent voo r industrie en 11 pr ocent voo r
sociale voorzieningen. De investe rin gen in de landbouw bet reffen vooral de
geïrr igeerde landbouw, de ontw ikkelin g van de Vol tavalleien , veeteelt en
herbebossing.

De hulpallocaties bedroegen in 1978 en 1979 40 mi ljoen gu lden per jaar en
bestonden geheel uit g iften. Ongeve er de helft van de hu lp w o rd t geb ru ikt
voor de ve rbe tering van de inf rastructuur, terwijl de resterende middelen
ongeveer ge li jk verdeeld zijn over de landbouw en indu strie. Eén van de
voornaamste act iv iteiten is het aarde n dammenp roj ect .

Dit project is gericht op de bevolking in de droge Sahel -streek en voorziet
in bouw van waterreservoirs waarmede op klein e schaal geïrr igeerde lan d
en tuinbouw mogel ijk wordt. Sinds de aanva ng van de hulp in 1975 w erd
voor deze act iv iteit 22 miljoen gu lden besch ikba ar gesteld. Het ligt i n de be
doeling in de toekomst ook aandacht aan repa rat ie en onderhoud van be
staande dammen te besteden.

Sins 1975 is door Nederla nd voo r een bedrag van 17 miljoen gulden hulp
verstrekt aan het migratie-project in de Vo ltavalleien dat te n doel heeft nieu
we landbouwgronden op en te leggen ter verhog ing van de eige n Voltaan se
voedsel produktie en de ontlastin g van reeds overbevolkte gebieden. Naast
de directe deelname in de vestigi ng van boerengezinne n richt de Nederl and
se hulp zich ook op de ontwikkeli ng van geë igen de bed ri jfsmode llen.

Ter ondersteuning va n de pro du kt ie van de markt van vee en v lees, w erd
sinds 1975 17 miljoen gulden beschikbaar gesteld voor de verbetering van
slachthuizen en vleesmarktstall etj es. Deze acti v ite iten v inden zowel op het
platteland plaats als in de grote sted en. Ter ontwikkeling va n een ind ustrie
terrein nabij de hoofdstad werd tot nu to e 16 m iljoen gu lden uitgetrokken .

Aandacht wordt verder besteed aan de ondersteu n ing van co m municatie
projecten ter ontsluiting van het plattela nd , voor de bevolkingsvoorl icht ing ,
de oprichting van een Voltaans ge ograf isch in sti tuut en de indust rië le ver
werking van landbouwprodukten . De uit putting van de hulp d ie vo o r een
belangrijk dee l u it lokale kostenf ina ncie ri ng besta at , lo opt tot nu to e bevred i
ge nd . Vert rag ingen in de ui tvoering worden in hoofdzaak veroo rzaakt door
het gebrek aan eigen inbreng van Voltaan se zij de, dit als gevo lg va n de
zwakke economische situatie en de onderontw ikkel ing.
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Sociaal-economische situatie

COLOMBIA

Richtlijnen voor de toekomst
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25 miljoen
2,8 procent
17610 miljoen dollar
710 dollar
128
1,94 dollar
14 miljoen gulden
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De Colombiaanse betalingsbalans vertoonde in 1978 het grootste over
schot in haar geschiedenis; de monetaire reserves namen bruto toe van 503
miljoen tot 2260 miljoen dollar. Oorzaak hiervan was voornamelijk de in
1976 aangevangen prijsstijging van koffie en de verhoging van koffie- en
overige exporten. Een zeer strak economisch beleid bewerkstelligde een ver
mindering van de inflatie tot 19,5 procent (1977: 30 procent) .

De omvang van de export, uitgedrukt als percentage van het BNP bedroeg
18.6 procent in 1978; de import bedroeg 15,3 procent. Het exportpakket be
staa t voor 60 procent u it koffie, en 20 procent uit industrieprodukten.

De nationale schuld bedroeg eind 1977 2600 miljoen dollar; de «debt ser 
v ice rat io» (de rente en aflossing van Colombia, uitgedrukt als percentage
van de exportopbrengst) bedroeg 9 procent. Gezien de toenemende kap i
taalbehoefte zal die naar verwachting stijgen tot circa 12 procent in 1980.

Colombia is een van de weinige democratieën op het Latijns-Amerikaanse
vaste land. Het is echter een democratie met een aantal kanttekeningen. De
economische en politieke macht ligt bij een vrij kleine elite, waarmee de
marge van de electorale macht van de bevolking beperkt is. De bevolking
ziet de pol itiek dan ook niet als belangrijk instrument ter verbetering van
haar levensomstandigheden. Wel brengt de formeel democratische struc
t uur met zich mee, dat in de beleidsformulering de sociale component niet
geheel kan ontbreken. Sinds medio 1978 heeft Colombia een nieuwe rege
ring onder leiding van de liberaal Turbay Ayala. Deze bracht een duidelijke
accentverschuiving in het beleid naar verhog ing van de economische groei
en de industriële produktie. Prioriteit in zijn beleid hebben dan ook de infra
structurele voorzien ingen hiervoor en de snelle ontwikkeling van de Colom
biaanse energiebronnen (kolen, gas , water).

Alhoewel in de beleidsformulering de traditionele sociale component niet
ontbreekt, valt van de huidige regering geen actief en dynamisch doelgroe
penbeleid te verwachten.

AI is er in Colombia geen sprake van systematische onderdrukking en
wordt de persvrijheid eerbiedigd, de mensenrechtensituatie lijkt iets te ver
slechteren

Polit ieke situatie

Kerngegevens

Bevolkingsomvang
Bevolkingsgroei
BNP
BNP per capita
Terms of Trade
ODA per cap ita
Nederlandse hulp in 1979

Het niveau van de Nederlandse hulpverlening aan Boven-Volta zal voor
alsnog worden gehandhaafd op basis van schenking. De Nederlandse hulp
zal hoofdzakelijk gericht blijven op die activiteiten die de voedselproduktie
bevorderen . Ter ondersteuning hiervan zal ook de vestiging van een op het
platteland gerichte infrastructuur noodzakelijk zijn. Door middel van oplei
dingen zal worden getracht de Voltaanse inbreng in de projectactiviteiten te
vergroten.



Nederlandse hulp

Richtlijn en voor de toekomst

De allocatie voor 1979 is geh eel v oor technisch e hulp bestemd, aangez ien
f inanciële hulp in Colombia nauwelijks aan te w enden val t voor doelgroep
gerichte act iviteiten. Dit ui tte zich de laatste jaren in zeer hoge pe rcentages
lokale kostenfinanciering en in een relati ef g root st uw meer.

Het vermogen van Co lombia om op do elgroepen gerichte projecten u it t e
voeren is ge ring. Het Colombiaanse bel eid i n deze biedt wein ig aa nkno-
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In 1978 ontving Colombia van Ned erland een lening van 12 m iljoen gul 
den en een schenking van acht miljoen . Voor 1979 werd 14 miljoen gulden
beschikbaar gesteld. Dit bedrag bestaat geheel uit schenkingsmiddelen
(d.w.z. heeft hetzelfde schenkingselement als de all ocat ie 1978), vanweg e
het Nederlandse voornemen dit geld geh eel ter beschikking te stellen voor
projecten, waarvan de armsten in de Co lombiaans e samenleving direct pro 
fiteren.

Gez ien de politie ke en eco nom ische situatie in Colombia werd de laatste
jaren getracht de hulp ten goed e te laten komen aan de armste groepen. Pro 
jecten worden in de eerste plaats beoordeeld op hun eff ecten op de armen in
de Colombiaanse samenlev ing. De Nederlandse hulp richt zich de laatste ja
ren enerzi jds op programm a's ten be hoe ve v an de armste groep en (w ater
voorziening, beroepsonderwijs ). an derzi jds rech tst reeks op de armste
reg io 's Choco, 'U rabe). Vee l aan dacht wordt te ve ns gegev en aan p latte lands
ontwikkeling .

Het BNP tegen ma rktprijzen groeide de laa tste jaren gemi dd eld 6 procent
ja arlijks en bed ro eg in 1977 17 610 miljoen do lla r. Het BNP per ca pi ta be
droeg in 1977, 7 10 do llar en vertoo nt, gezien de ger inge bevolking saanwas
(in 1978,2 procent) een stijgi ng .

Vo lg ens de W er eldba nk kan ook op m id dellange termi jn een ge middeld
groeipercentage van 6 à 7 pr ocent v erwacht w orden. Hiertoe zij n inve ste rin 
gen ter w aard e van 23 pro cent va n het BNP nod ig . Geg ev en de dan benodig 
de importstij gi ng en de dal ing van de koffie pr ijzen is ee n t ijd el i jk teko rt op de
betali ng sbalans v erwachtbaar. Dat teko rt zal ev enwel in het m idden van de
jare n 80 door te verwachten toename van de export v an industriële produk
ten worden gecompenseerd . De huidig e m on etair e res erves maken ov er 
brugging van die periode mogelijk. De bel eid spriorit eit en van de hu idige
Regering lopen parallel m et de hierboven gesch etste prognoses.

De 20 procent van de bevolking m et de hoogste inkomens beschikte in
1974 over 54 procent van het nati on aal in komen ; de 20 procent m et de laag
ste inko m ens besch ikte slechts over 5 procen t van het totale natio nale in ko
men ; de 10 procent groots te land eigenar en bezaten in 1971 80 procent van
de besch ikbare gronden, de 10 procent klei nste bo ere n beza ten slechts 0,2
procent van het land.

Er is geen reden om aan te ne men da t deze verhoudingen th ans verbeterd
zoude n zijn . Van de huidige Colombiaanse reg ering wordt geen actief her
v erd elingsbeleid v erwacht. Van de te verwachten omvangrijke investerin 
gen en in frastructurel e voorzien ingen zull en de arm ste bevolkingsgroepen
wein ig profijt hebben. Van m eeprat en over het ontwikk elingsbeleid door d ie
groepen is geen sprake.

In Colombia verkeren g rote g ro epen land loze arbe id ers, klei ne boeren op
het platteland en krottenwijkbewoners rond de grote st ed en in grote armoe
de. Dit deel van de bevolking zal , evenals in het verleden, niet profiteren van
de te verwachten verdere economische groei. Het beleid van de huidige re 
gering zal waarschijnlijk niet leiden tot verb ete ring van de levensomstandig
heden van de armste groepen . De stijgende ko sten van levensonderhoud
zullen deze wellicht zelfs verder v ersl echteren.
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EGYPTE

Sociaal-economische situatie

pingspunten, voor het uitwerken van dit beleid in concrete projecten is om- .
vangrijke Nederlandse technische hulp nodig .

De allocatie 1979 zal deels wederom besteed worden voor de ontwikkel in g
van Choco en Urabe. Daarnaast wordt overleg gevoerd over eventuele toe
komstige Nederlandse hulp aan projecten in krottenwijken en projecten in de
eerstelijns gezondheidszorg .
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39 miljoen
2,3 procent
12230 miljoen dollar
310 dollar
109
73,08 dollar
28 miljoen gulden
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De berichten over de huidige sociaal -economische situatie en de vooruit
zichten op middellange termijn zijn hoopgevend. De in 1973 door President
Sadat gestarte open-deurpolitiek die o .a. een decentralisatie van beslu itvor
ming, een meer actieve rol voor de particuliere sector en een nauwere eco
nom ische samenwerking met Arabische en Westerse donoren beoogd e, be
gint thans duidelijk vruchten af te werpen.

Het tekort op de lopende rekening van de betal ingsbalans, in 1976 nog
ru im 1,5 miljard dollar, lijkt zich vooralsnog te stabiliseren rond de 1 m il jard
dollar. Dit kon worden be reikt dankzij de groeiende inkomsten uit toerisme,
Suezkanaal en olie-exporten en de sterk toenemende overmakingen van in
het buitenland werkende Egyptenaren . Daarnaast zijn de importen minder
sterk gestegen dan geraamd.

Kerngegevens

Politieke situatie

Bevolkingsomvang
Bevolkingsgroei
BNP
BNP per capita
Terms of Trade
ODA per capita
Nederlandse hulp in 1979

De polit ieke situatie in Egypte wordt thans gedomineerd door het door
President Sadat in 1978 geïnitieerde vredesproces, dat voorlopig heeft gere
sulteerd in de ondertekening van de Camp David-akkoorden en het sluiten
van een Egyptisch-Israëlisch vredesverdrag. De Egyptische buitenlandse po
litiek blijft erop gericht een duurzame en alomvattende vredesrege ling in het
Midden-Oosten tot stand te brengen en - in dat kader - door. middel van on 
derhandelingen een oplossing te vinden voor het Palestijnse probleem. De
Egyptische vredesinspanningen gaan voorshands gepaard met toenemende
isolatie van het land in de Arabische wereld. Het effect daarvan op de ont
wikkelingen in Egypte, met name op economisch terrein , is thans nog niet te
bepalen .

De Egptische bevolking heeft zich bij referendum met grote meerderheid
uitgesproken vóór het met Israël gesloten vredesverdrag en de door presi
dent Sadat voorgestelde politieke hervormingen. De weg werd aldus vrijge
maakt voor enerzijds een beleid gericht op de wederopbouw van de Egypti
sche economie, met het accent op een liberaal economisch beleid, ander
zijds een voortzetting van het democratiseringsproces waaraan in me i 1978
tijdel ijk een halt was toegeroepen.

Door dit democratiseringsproces, onder meer resulterende in een vergro
ting van de mogelijkheden tot partij-politieke activiteiten, gepaard aan voor
zover bekend de afwezigheid van politieke gevangenen, is in Egypte op het
gebied van de handhaving van de mensenrechten duidelijke vooruitgang
geboekt.



Nederlandse hulp

De hulpallocatie voor 1978 bedroeg 28 miljoen gulden, waarvan 23 mil
joen gulden financiële hulplening en 5 miljoen gulden technische hulp. De
hulpallocatie voor 1979 bedraagt eveneens 28 m iljoen gulden, waarvan 13
miljoen gulden in de vorm van fina nciële hulplen ing, 10 miljoen gulden f i
nanciële hulpschenking en 5 m iljoen gulden sch enking voor technische
hulp.

De bilaterale hulp is vooral gerich t op enkele sectoren, met name op de in
tensivering van de agrarische produktie (primair de voedselproduktie) en de

De to enemende deviezeninkom sten en de toev loed v an bui te nlan dse hu lp
resulteerden dan ook in een co nsol idat ie v an de buitenlandse schuld en een
v ersterking van de kredietwaardig heid. De civi ele buiten landse schuld be 
droeg eind 1978 9,2 m iljard doll ar, de «debt-serv ice ratio» (de rente en aflos
singen van Egypte, uitgedrukt als percenta ge v an de exportopbrengst) daal
de van 39 procent in 1973 tot 24,5 pr oc ent eind 1978. Zowel voor de dekking
van tekorten op de lopende reken ing van de bet alingsbalans als voor het re
alis er en van de ambitieuze ontwikkeli ngspla nn en blijft Egypte vooralsnog
aangewezen op buitenlandse hulp.

De behoefte daaraan bed roeg in 1978 ongev eer 3,3 m il jard dolla r. Of de
behoefte voor 1979 en later zich op hetzelfde of een lag er niveau zal handha
ven zal mede afhankelijk zijn van de gevolgen v an het m et Israël gesloten
vredesverdrag en de aangekondigde polit ie ke en eco no m ische boycot door
enkele Arabische donorlanden.

De Egyptische economie heeft zich vooral dan kzij de open -d eurpolitiek en
het geliberaliseerde economisc he beleid in vers neld tempo ontwikkeld. Het
BNP , in 1978 13,5 miljard doll ar , g roeid e v an 1975 tot 1978 met ja arlijks 15
procent tegen 3,6 procent in de periode 1967- 1974.

Het inkomen per capita wordt voor 1977 ger aamd op 310 dollar. De gemid
delde groeivoet over de periode 1970-1976 bedroeg 3,1 procent. De groei
prognoses zijn goed, zij het op een wat lager niveau dan in de afgelopen ja 
ren.

Het Egyptische vijfjarenplan 1978-1982 voorziet een jaarlijkse groei van
de economie met 12 tot 14 procent. Grote prioriteit wordt toegekend aan de
verbetering van de inf rast ructuur met meer dan 50 procent van de over
heidsinvesteringen, tegen ongeveer 30 procent voor investeringen in de
industrie en m ijnbouw en slechts 8,6 procent voor landbouw en irrigatie.

De Wereldbank acht een jaarlijkse groei van 8 tot 10 procent meer reël.
Enerzijds is dit een gevolg van capaciteitsbeperkingen in enkele sectoren
waaronder met name infrastructuur, terwijl de investering in nieuwe pro
duktiecapaciteit wordt vertraagd door administratieve ineffic iency en zwak
ke nationale en sectorale plann ing.

Anderzijds is er een groot tekort aan effectiev e bedrijfsvoering met name
in de overheidsbedrijven, functioneert het prijssysteem nog verre van be
vredigend en is er een groot tekort aan ambachts- en nijverheidslieden .
Daarnaast is er een groot tekort aan binnenlandse besparingen .

Egypte voert een sterk op de verdeling gericht inkomens- en prijsbeleid.
Wel wordt een geleidelijke verminderi ng van de subsidies op basisbehoef
ten en een minder sterke pr ijscontrol e doorgevoerd . Een nadel ig effect van
de open-deurpolitiek is dan ook de groeiende ongelijkheid van inko m ensv er
deling en consumptien iveau welke nog wordt vergroot door de snelle infla
tie met meer dan 20 procent per jaar. Geschat wordt dat thans 25 procent
van de rurale inkomens ten goede komt aan de laagste 40 procent van de be 
volking op het platteland. In de stedelijke gebieden is dit percentage onge
veer 20 procent. Ongeveer 30 procent van de rurale bevolking en circa 22
procent van de stadsbewoners leeft beneden het minimumniveau .

Over de bezitsverdeling en de ontwikk eling daarvan zijn geen betrouwba
re gegevens bekend. Doch de situatie lijkt niet te verslechter en , m ede door
dat maxima zijn gesteld aan het landeigendom.
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INDIA

Richtlijnen voor de toekomst

Gezien de in he t voorgaande geschetste o ntwikk el ing v an de sociaal-eco
nomische situatie en erzijds en te geringe uitputting van de hu lp anderzi jds,
zal in de komende jaren weinig behoefte bestaan de bilateral e hulp naar sa
menste lli ng in grij pend te w ijzigen.
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632 milj oen
2,1 p ro cent
97370 miljoen dollar
150 dollar
73
1,71 dolla r
225 miljoen gulde n
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Kern gegevens

reha bil itatie van tradit ionele landbouwgebieden. Hiertoe behoren ook infra
structurele werken op het gebied van drainagelirrigatie, de aanleg van een
elect ri ci tei t snet op het platteland alsmede het bevorder en van aan de land
bouw toelevere nd e en ve rwerkende ind ust rie en am bachte li jke nij ve rheid .
Van de technische hulpschenkingen komt circa 70 procent, van de financiël e
hulp ongev eer 50 procent ten goede aan deze sector. Daarnaast wordt van
zowe l de tech n ische als de fina nciële hulp zo'n 25 procent aan eerstelijns ge
zon dheidszorg en medische voorzieningen besteed . De re st er ende f in ancië
le hulp is bestemd voor infrastructurele voorzieningen in st edelijke geb ie
de n.

De bi laterale hulp richt zich ook op bepaalde reg io 's . In Egypte bet reft dat
met name het Suezkanaalgebied, de Fayoum en het noordelijk en oostelij k
gelegen deel van het De ltagebied . De Nederlandse hulp bep erkt zich groten 
de els tot proje cth ulp van algemene aard en is bi j voorkeur ger icht op projec
t en di e een gunstig effect hebben op de inko m ens en w erkgel eg enheid en
die bovendien de levensomstandigheden v erbet er en. Direct op de doe l
groe p gerichte projecten , prog rammahulp en lokal e ko stenfina nc ieri ng ne
men verhoudingsgewi js een zeer bescheiden plaats i n. Belangrijke nieuwe
terreinen waarop uit de allocaties voor 1978 en 1979 steun wordt verl eend,
zij n m at er ieel voor het graven, uitdiepen en reini gen van ir ri gatie- en draina
gekan al en, de bouw van een aa rdappelkoelhu is en de v erbetering van m elk 
fabrieken .

In de gezondheidszorg ligt het accent op de voorkom ing en bestr ij d in g van
bilharzia . Verbetering van de stedeli jke infrastructuu r wordt beoogd m et ma 
ter iaalleveranties voor de verbetering van riol eringssystemen in zeer grote
steden en modernisering van de spoorweg tussen Kairo en de ind us trieste
den Tura en Helwan voor woon- werkverkeer van indust ri e-arbeiders.

Daarnaast werd ook aanvullende steun verl eend voor project en w aarvoo r
ee rder in 1975, 1976 of 1977 hulpbedragen w erden uitgetrokken, m .n . in de
gezondheidszorg en de waterbeheers ing. Aangezien tot nu toe w ein ig pro
jecten zij n voltooid, blijkt een evaluatie van ondernomen projectactivit eit en
nog niet goed mogelijk.

Het «stuw m eer» van nog niet gebru ikte gelden is groot van omva ng en
Egypte ziet geen kans het b esch ikbare geld sn el «ui t te pu tt en » hetg een Ne 
derland grote zorg baart. Door een intensiev e begeleiding van de projecten
wo rdt getracht de met name op het terrein van de fin anciële hulp opgelopen
achterst and in de uitvoering in te ha len. Een knelpunt bli jft daa rbi j de eerder
genoemde geringe uitvoeringscapaciteit en de nog immer verstarde bu reau
cratie die onvoldoende is ingespeeld op een ad equate u itvoering van de o nt 
wikkelingsplannen .



Eco nomisc he en sociale situatie

Pol it ieke situatie

Ten aanzien van de eerbied iging van de mensenrechte n in India kan opg e
merkt w orden dat na de beëind ig ing van de no odtoestand , vrijlat ing van po
litieke gev angenen en herstel van de persvrijheid de pol itieke m ensenrech
ten tameli jk goed gewaarborgd zij n. Hoewel het kast estelsel officieel is afge
schaft zijn de kastetegenstelling en in de pra ktij k nog va ak even sch rij nend
als de ontstellende armoede va n een nog steeds zeer groot deel van de be 
volking . Door de tegenstellingen binnen de Jan ata -regering en door de gro
te macht van gevestigde belangen, lijkt een fu ndamentele doorbreking van
armoede en kastesysteem op korte termij n niet verwachtbaar.

Dit neemt niet weg dat er posit iev e te nde nsen zijn . Het Indiase ontwikke
lingsbeleid legt beh alve op de ontwikk eli ng van het plattela nd en een meer
aanvaardbare verdeling, ook nadruk op een grotere geografische spreid ing
van de indust ri ële act iv iteiten ; met name op de kleinscha lige ac itviteiten.
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De Indiase econom ie ontwikkelde zich vorig ja ar w ed erom voorspoedig.
Veelvuldige overstromingen hadden echte r ee n negatieve invloed op de
agrarisch e produktie die daardoor slechts m et 1,3 procent steeg. De indus
triële produktie ste eg daarenteg en met 8-10 pro cent. Zonder de ernstige te 
korten aan staal en kolen en de onvoldoende ene rgi ev oorzien ing zou deze
groei nog hoger geweest zijn. Het nie uwe v ijfjarenplan toont ee n reservering
van 23 procent van de totale ontwikkel ingsu itgav en voo r inv esteri ngen in de
energi evoo rzie ni ng. Dat betekent een fo rse to ename ten opzichte van de vo
ri ge p lannen. Een ve rbete rde elect ric iteitsvoorzien ing is ni et alleen van be 
lang voor de indu st ri e doch ook voor de landbouw.

Ontwikk eling va n landbouw door m idd el van ir ri ga tie is im m ers nauw v er
bonden met de beschikbaarheid van elect ric it eit . Ten aanzien van de econo
mische betrekkingen van Ind ia met het buitenland valt op dat de invloed van
de doorgevoerde versoepeling van de invoerbep alingen nog steeds te mer
ken is . Vorig belastingjaar st eeg de invoer met ongeveer 16 procent en het
jaar daarvoor met 22 procent. De positie van de Indiase betalingsbalans was
de afgelopen jaren zeer gunstig dankzij goede oogsten en dankzij de aan 
zienlijke geldovermakingen van in het M idden-Oosten werkzame Ind iërs.
Voor het komend belastingjaar wo rdt echter v erwacht dat de lopende reke
ning voor het ee rst weer een tekort zal vertonen. Verlag ing van het niveau
van de bu itenlandse hulp wordt door de Neder landse Regering dan ook niet
overwogen. Ov er ig ens moet w el vermeld worden dat van de bin nenlandse
investeringen in Ind ia m inder da n 5 procent ui t buit enl andse m iddelen gefi
nancierd wordt.

Het bruto nationaal inkom en va n India bedroeg in 1977 ruim 97 m iljard
dollar hetgeen een gemiddeld inko m en per ho ofd van de bevolking oplevert
van slechts 150 dollar per jaar. No chtans moet de helft van de Indiase bevol 
king , d.w.z. bijna 316 miljoen mensen, leven van minder dan 100 dollar per
jaar. De st ijging van het inkom en per hoofd van de bevolking bedroeg de af 
gelopen zes jaar gemiddeld 0,5 procent per jaar. Voor het belastingjaar
1977-1978 zal deze stijg ing waa rschi jn li jk 1,5 procent bedragen.

In het ni euw e v ijfja renplan wordt rekeni ng gehouden met een jaarlij kse
groei van 4,7 procent, hetgee n de st ijgi ng van het per capita inkomen op cir
ca 2,6 procent zou brengen. Deze ambit ieuze doch wel realistische doelstel 
ling wordt zowel voor de landbouw als voor de ind ust rie nader uitgewerkt in
afgeleide streefcijfers. Zo zal bijvoorbeeld het kunstmestgebruik jaarli jks
met ongeveer 9 procent moeten stijgen en wordt rekening gehouden met
een aanzienlijke stijg ing van het percentage geïrr ig eerd land.

In de industriële sector zal de Indiase regering vooral de kle ine en de zeer
kleine bedrijven stimuleren. Een andere pr ioriteit van het vijfjarenplan vormt
de voorziening in de bas isbehoeft en . Aangezien de verantwoordelijkheden
hiervoor tot de competentie van de deelstaatregeringen behoren, zal het



Nederlandse hulp

Richtlijnen voor de toekomst

aandeel van de deelstaten in het ontwikkelingsbudget gaan stijgen van 50
na ar 56 procent. Vergrote aandacht zal ook besteed worden aan het knelpu nt
da t de energ iev oorzieni ng op het ogenblik nog is.
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Daar verwacht kan worden dat de hulpbehoefte van Ind ia de eerst ko men
de jar en nog groot zal b li jven, wordt het hu id ige sam enw erki ngspr ogram ma
voorlopig op dezelfde voet voortgezet. Daarnaast zal bezien worden in hoe
verre de ontwikkelingsrelatie met India , de grootste ontvanger van Ned er
landse b ilaterale hulp, kan worden u itgebouwd. Hie rbij wordt onder m eer
gedacht aan het verkrijgen van meer samenhang tussen de financiël e hulp
en handelsrelaties tussen de beide landen. India is ee n land da t in het kader
van het Nederlandse tweesporenbeleid aandacht verdient voor zijn st ru ctu 
rele beleid. Internationale ontwikkelingen op het gebied van handel en in
du st rie zijn voor India van levensbelang. Vandaar dat in 1979 i n het ja arl ij ks
bested ingsoverleg een aanvang is gemaakt met het verbreden van het bila
teraaloverleg. Daarbij is onder meer gesproken over de rol van bu itenlandse
investeringen in India, de externe handelsbetrekkingen van dat land en de
herziening van het handelsakkoord tussen India en de EEG. In de komende
jar en is het de bedoel ing d it ru imere overleg voort te zetten.

In 1979 komt het eerste drinkwaterproject op het platteland van de de el
sta at Himachal Pradesh klaar en zal een Nederlands e ev aluatiem issie uit ge 
zonden worden om de res ultaten te gaan beoordelen . A an de han d van het
missi ev erslag zal nagegaan worden of de voor ieder drinkwate rproj ect ge
sloten overeenkom st eventueel aanpassi ng behoeft . Gezien het feit dat nog

In 1977 werd naast de financiële hulp ook 10 m iljoen gulden voor techni 
sche bi jstand ter beschikking gesteld. Aangezien India reeds over een rela
t ief hoog ontwikkeld universita ir onderwijs besch ikt, bl eek aan deze te ch ni
sch e hulp minder behoefte te bestaan. Zowel in 1978 als in 1979 is daaro m
all een f inanciële hulp ter beschikking gesteld (resp. 218 miljoen en 22 5 m il
jo en gulden) . Het schenkingsaandeel is in deze jaren gestegen van 11 tot 61
m il jo en gulden. De Nederlandse hulp is in de eerste plaats gerich t op het be
vord eren van de economische v erzelfstandiging van India, doch in toene
m ende mate ook op doelgroepprojecten in de armere deelstaten. W at de
eco no mische verzelfstandiging betreft wordt er hul p verst rekt t .b .v , de op
bouw van de economische inf rast ructuur zoals bij voorbeeld de Ind ias e ha 
vens en verder wordt er programmahulp geg ev en voor de industrie (g ro nd 
stoffen, halffabrikaten en reserveonderdelen) en voor de landbouw (kunst
m est ).

De doelg roeppro jecten omvatten allereerst projecten in Calcutta, zoals af 
bouw van ziekenhuizen en verwijdering van veestallen u it de kro tt enwijken
en ver der drinkwaterprojecten op het platteland van d iv erse deelstaten. Be
studeerd wordt nog of ook hu lp gegeven kan worden aan kleinschali ge i rri 
gatiep rojecten.

Van de bovengenoemde hulpinspan ning en is er van de havenver betering
niets te rech t gekomen. Hiervoor was een bed rag van ru im 80 m il joen gulden
u itgetrok ken.

Pas na lange t ijd is duidelijk geworden dat de Ind iase regering w aarsch ij n
lijk de benodigde apparatuur in eigen land ga at bestellen . Volgens de over 
eenge komen leningsvoorwaarden kan deze t ran sactie echter ni et uit o ntw ik
kelingsgelden gefinancierd worden. Ook de leveri ng van visserss ch epen en
een booreiland, waarvoor afspraken waren gemaakt tijdens het bestedings
over leg in 1978, gaan voorlopig of well icht voorg oed niet door. Het sp reekt
vanzelf dat het stuwmeer daardoor enigszins gestegen is . Van Ne derl an ds e
zijde is een aantal suggesties gedaan om de uitputting te bevord eren. Ind ia
heeft t oegezegd voortaan met real istischer bestedingsvoorstelle n te komen .
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maar 20 procent van de plattel andsbevolking in India over betrouwbaar
drinkwater beschikt, bestaat het voornemen o m deze sector als de belang 
rijkste in de samenwerkingsrelatie te handh av en . Mogelijk zal daaraan de ir 
rigatiesector worden toegevoegd.

De enorme behoefte aan kunstmest maakt het logisch ook dez e hulpsector
te handhaven. Gegeven de relat ief minder grote uitputtingssnelheid bij soci
ale projecten zal de overige programmahulp eve neens gehandhaafd moeten
blijven .
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734 m iljoen
7,8 procent
40670 miljoen dollar
300 dollar
238
3,85 dollar
750 miljoen gulden
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Kerngegevens

De economische situatie van Indonesië is de afgelopen jaren in positieve
zin beïnvloed door de gunstige ontwikkeling van de exporten . Toch is die
ontwikkeling minder gunstig dan op het eerste gezicht lijkt. Allereerst wordt
de vergrote exportopbrengst veroorzaakt door hogere prijzen en niet door
een hogere produktie. Verder bestaat d ie ex po rt vrijwel geheel uit groten
deels onbewerkte grondstoffen, waarvan de belangrijkste olie en hout zijn .
Wordt daarbij in aanmerking genomen dat voor de toekomst een verminde
ring van de olie-exporten te verwachten is als gevolg van een verhoogde
binnenlandse consumptie en van duurdere exploitatie, dan blijkt de export
positie minder solide dan zich laat aanzien.

Deze overweg ing en het feit dat de inflatie (di e in Indonesië hoger is dan
bij de belangrijkste handelspartners) de concurrentiepositie van de Indone
sische producent aantast, deed de regering besluiten tot een devaluatie
van de rupiah met 50 procent . Zodoende hoopt men de importen te beper
ken, de export te bevorderen en te variëren. Of anders gezegd, zowel de ei 
gen verwerking van grondstoffen te bevorderen, als de op binnenlandse

Bevolkingsomvang
Bevolkingsgroei
BNP
BNP per cap ita
Terms of Trade
ODA per capita
Nederlandse hulp in 7979
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Hoewel de presidentsverkiezingen in maart 1978 ertoe hebben geleid dat
generaal Suharto tot president werd herkozen, heeft de tijdens de verkie
zingscampagne geuite kritiek van de oppositie (waaronder studenten) de In 
donesische regering niet onberoerd gelaten. De door admiraal Sudomo
(Chef Veiligheidsdiensten Kopkamtib) geleide anti-corruptiecampagne
wordt voortgezet. Afgewacht moet worden of mede hierdoor het fu nctione
ren van het administratief apparaat zal verbeteren. Ook voor een succesvoll e
aanpak van het probleem van de overbevolking en arm o ede OP Java via ver
groting van transmigratie naar provincies buiten Java, zullen verbeteringen
op administratief gebied mede een aanknopingspunt vormen .

Met betrekking tot de mensenrechten kan opgemerkt worden dat sinds
1977 de Indonesische regering 10 000 pol itiek e gevangenen per jaar he eft
vri jgelaten. De Regering verwacht dat ook d it jaar nogmaals 10 000 personen
zullen worden vrijgelaten, zodat volgens de Indonesische regering tegen
1980 alle pol itieke gevangenen vrijgelaten zullen zijn, dan wel berecht. Als
logisch gevolg op haar in het verleden gevoerde beleid heeft de regering
zich in beginsel posit ief uitgesproken waa r mogel ijk behulpzaam t e zijn bij
de opvang van deze vrijgelaten gevangenen.



co nsumpt ie gerichte industr ie te st imuleren . De ex port sector is belang rij k
•voor Indo nesië omdat deze sector in het v erleden de voornaamste f inancier

is geweest van het ontwikkel ingsbudget. De verhoogde olie-opbrengsten
zijn ook voo r d it doel aangewend.

Het bruto nationaal inkomen per hoofd va n de bevo lki ng groeide van
1960-1976 m et 3,1 procent, van 1970-1976 m et 5,3 pr oce nt. In 1974 bed roeg
het BNP /cap . 200 doll ar; in 1977 wordt het gesch at op 300 dolla r. Het bruto
nation aal inkomen steeg van 21,8 miljard dollar in 1974 tot 40 ,6 miljard dol 
lar in 1977 .

Hoe de toe kom st ige economische ontwikkeling zal zijn, hangt er in g rote
mate v an af of de regering de inf lato i re ten dens di e v an de dev alu atie kan
uitgaa n w eet te beheers en .

De reg er ing st reeft in haar d it jaar aangevangen derd e vijfjarenplan naar
een ge li jke re v erdeling van de res u ltaten van de ontwikkel i ng over de hele
bev o lk in g, een voldoende eco nomische g ro ei en sta bi li teit. Het pla n ga at uit
van ee n sti jg ing van het BNP m et 6,5 procent en van het BNP per cap ita met
4,4 procent per ja ar. Deze groei zal hoofdzakeli jk g eco ncentreerd zij n in de
industr iële sector (11 procent). transport en co mmunicatie (10 procent) , ter
w ijl voor de agra rische secto r een g roe i van 3,5 pro cent per jaar verwacht
wordt. Oo k volgens analyses van de W ereldbank zijn de groeimogelijkhed en
in de ag ra ri sche sector beperkt. De regering hoopt de rij stp ro d uktie te st im u
ler en bij voorbeeld door irrigatieprojecten. Daarnaast hoopt men de afha n
kelij kh eid van rijstimporten ook terug te br eng en door het co nsum pt ie pa 
troo n om te bu igen en te va riëren, door pr ijsregu lat ie en de verbouw van
tweed e gewassen te st imuleren.

De economische groei i n het verleden is gepaard ge gaan met een gr oei
v an de w erkg elegenheid. Procentueel is de open w erkloosheid gelijk gebl e
v en . De w erkloosheid komt vooral voor in de steden. Ho ewel daar slechts 20
procent van de bevolking woont , vormden de sted elijke w erklozen 40 pro
cent van het totaa l. Van de werklooshe id zij n voora l de jo nge ren het sl acht
offer. De verd eling tussen mannen en vrouwen sch ijnt ongeveer gel ijk te
zijn .

Al s gevo lg va n m echa nis at ie in de landbouw en de zic h daardoor w ijzigen
de so ciale structu ren en beloningssystem en neemt het aantallandlozen to e,
ter wijl v eel anderen in de landbouw geen voll ed ig e dagtaak m eer kunnen
vinden. De relatiev e vermindering van arbeidsplaats en in de agrarisch e sec
tor is opg evangen in kleinschal ig e bedrijfjes op het platteland in de ind us
tr ie - en dienstensectore n, m aar vooral in de handel. Door deze versch uiv ing
in de w erkgeleg enh eid lijkt het loon zij n koopkracht te hebben behouden of
is m isschien zelfs iets gestegen ; deze v eronderstell ing wordt ondersteu nd
door het hoger e consumptieniveau .

Regionaal gezien is de inko m enspositi e v an Java, dat relati ef m eer armen
he eft da n de and ere eilanden, v erbeterd. Oo k d e co nsumpt ie-o ng elijkheid
op het pl atteland li jkt verminderd. Daarentegen is de consumptie-ongelijk 
heid zowel tussen st ed en en platteland als binn en de steden zelf to eg eno
m en .

Verwacht wordt dat in de to ekomst de w erkg el eg enh eid in de agrari sche
secto r relati ef ve rder zal afnemen. Het be leid is daarom gericht op het sti m u
leren van arbeidsintensieve exportgerichte industrieën op het platteland . De
w erkgeleg enheidsprogramma's van de Indonesische reg ering, gericht op
kort durende werkgelegenhe idsschepping, hebben een effectieve bijdrage
gel ev erd aan de ve rb etering van de inkomensposit ie van de ar m er e bevol
ki ngsg roe pen. Een lan gdu ri g effect hoopt de Indones ische rege rin g te berei
ken m et transmigratie die weliswaar een gering w erkgelegenheidseffect
heeft , maar m ede gezien wordt als instrument voor regionale ontwikkeling .
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14 milj oen
3,5 proce nr
3910 m iljo en dollar
270 do ll ar
93
11,28 dollar
55 miljoen gulden
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In 197 8 is Ken ya haar «found in g fat her » Jomo Ke ny att a ontvallen . Kenyat
ta heeft Kenya gele id sedert de on afhankelijkhei d in 1963. Tot zij n belangrij 
ke verd iensten beh oo rt het tot st and brengen v an een nat io na le eenheid bin
nen een sterk m u lt i raci ale sam enl ev ing .

Het reger i ng sb el eid is o nder Ken yatta gebaseerd geweest op het A fr ikaan 
se socialisme: het streve n naa r een sociaal -d emocratie ge steund o p Af ri
kaan se t radities. De staat neemt daarbij in bel an gri jk e mate deel in onde r
w ijs , gezo ndheidszorg , infrastructuur en in de afzet van produkten alsmede
in pr odu kt ieve ondernemin gen, doch dit betekent in de praktijk dat ook een
m in of m eer liberaal kapi tali stische eco no m ische politiek w ordt gevoer d .

De na de dood va n Kenyatta gehouden algemene verki ezing en lev erd en
een overweldig end e ov erwinning op voo r de v ice -president on der Ken y att a
en eni ge kandidaa t van de Kenya Af rica National Union (KA NU) Daniel ara p
MoL Ho ewel M oi zegt het bel ei d van zij n voorganger voort te zetten w o rdt er
een zwaarder accent ge legd op de ro l van de overheid bij de armoedebestrij 
d in g en de basisbeh oeften -vo orziening.

In overleg met de Ind on esische reg ering wo rdt ge pro be erd uit eff ic ie ncy 
overwegingen gele idel ij k de hulp te concentreren in enke le secto ren. Hierbi j
wordt gedacht aan di e sectoren di e een bijd rage lev er en aan de verbeter in g
de r levensomstandigheden van de la ger e-in ko m en sgroep en.

Ook zal worden gepoogd het stu w meer v oor de fina nc iële hulp te beper
ken. Voor projecten, w aaraan zowel technisch e als f in anciël e hulp verbon
de n is, zal waar m og elijk eerst tot toewijzing va n de f in anciël e hu lp w orden
overg eg aan, wanneer u it de vo orb ereid ingsfase is geb leken dat besteding
op korte termijn kan geb euren.

In 1978 stelde Nederland uit o ntwikkel ingsfo ndsen 110 mil jo en g ulden aan
le ningen en een tec hn ische-hu lpsch enking van 25 m iljoe n gu lden beschik
baar. Voo r 1979 zijn deze bed ragen respectiev elijk 86 miljoen en 64 m iljoen
gulden (w aarv an 29 m il jo en gulden tech ni sch e hul p ). De hu lp van de laatste
jaren is vooral gebru ikt voor p ro jecten gerich t op de armere bevolki ngskIas
sen. Zo zijn er bedragen gecommitteerd voor elekt rif icat ie van het p latte
land , gezo ndh eidszo rg, w aterbeheersing en verbindi ngsm ogeli j kheden, irri
ga t ie, best ri jdi ng v an seizoenswer kloosh eid. De v oornaa m ste factoren di e
he bben gel eid tot een relatief groot stu wmeer zi jn: he t o nt breken van p ro
grammahulp en het grote aantal soci ale pro jecten met een complexe probl e
matiek en de da ardoor v eroorzaakte lang e voorbereid ingsfase. Het stuw
meer v an de financië le hu lp per ultimo 1978 bedra ag t 267 miljoen gulden .
De uit pu tt ing voor de technisch e hulp is de hoogst e van all e co ncent rat ielan
den. A ls gevolg van de co mplexe proble m ati ek is het in de meeste gevallen
nog niet m ogelijk te beoordel en in w elk e mate de ar m ste groep en daadwer
kelijk hebben geprofiteerd.
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Voorts heeft Moi inmiddels het kleine aantal politieke gevangenen in vrij
heid gesteld. Samenvattend kan gezegd worden dat de situatie met betrek
king tot de democratische vri jheden en de mensenrechten v erder ve rbe terd
is.

Het BNP is daarbij in de jaren 1976-1978 met gemiddeld 6 procent p .a. toe
genomen. In essentie zijn d it ook de doelstellingen van het nieuwe vierde
p lan 1979-1983. Kernthema is in dit plan armoedebestrijding. Het gaat hier
bij om de volgende doelgroepen: de kleine boeren, de landloze arbeiders, de
v eehoudende nomaden en de werkloze armen en gehandicapten in de
sta dsgebieden.

Bij de voorbereiding en uitvoering van de plannen zullen zoveel mogel ij k
m ensen worden betrokken. Hiervoor is een structuur aanwezig in de vorm
van de «dist rict development cornmittees» . In het oog springende onderde
le n van het nieuwe plan zijn voorts de maatregelen ter bestrijding van de
corruptie, de grote nadruk op plattelandsontwikkeling en de ru imere finan 
ciële middelen in het budget ten behoeve van de kleine boeren alsmede de
m aat regelen om het grondgebruik en de grondverdeling te verbeteren. De
nieuw te installeren National Land Commiss ion zal hiermee belast worden.
Het ni euwe plan richt zich op een groei van het BNP met 6,3 procent, waar
bij zich wel budgettaire en deviezenproblemen voordoen. De Wereldbank re
kent in haar op groei gerichte programma voor Kenya dan ook 5,2 procent .

De bel eidsbijstell ingen in het vierde plan vallen bij Nederland in goede
aarde . De doelstell ingen zijn ambitieus, maar liggen zeer in de lijn met Ne
derl andse opvattingen.
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De belangrijkste sociale en economische problemen waarmee Kenya
kampt, kunnen als volgt worden samengevat. In de eerste plaats is er de
bevolkingstoename van meer dan 3,5 procent per jaar. Kenya behoort da ar 
mee tot de snelst groeiende Afrikaanse landen. De noodzaak tot ombuig ing
wordt door Kenya duidelijk erkend en in het beleid nemen programma's
voor gezinsplanning dan ook een belangrijke plaats in. Een tweede pro
b lee m is de tegenvallende economische groei. Oorzaken zijn de achterbl ij 
vende landbouwproduktie (met name op de g rote collectieve bedrijven ) en
de negatieve resultaten van een industrialisatiepolitiek die gericht was op
het terugdringen van im port en.

Het derde probleem is de snel verslechterende financieel-economisch e si
tu at ie en de daardoor groeiende afhankelijkheid van buitenlands geld.

De voornaamste exporten koffie en thee geven een stagnerende tot v er
laagde produktie te zien en een dalende prijs. Belangrijkste deviezenbron die
zich posit ief ontwikk elt is de toeristensector. Het betal ingsbalanstekort be
loopt inm iddels 10 procent van het BNP . De schuldenpositie verslechtert
daarbij ook sterk; de «debt service ratio» (de rentes en aflossingen van Ke
ny a, u itged rukt als percentage van de exportopbrengst) loopt op van 12 pro
ce nt in 1978/1979 tot 17 procent 1979 /1980.

Kenya is voor de financiering van zijn ontwikkelingsuitgaven voor 40 pro
cent af ha nke lij k van het bu it enland .

In het Derd e Ontwikk elingsplan 1974-1978 en het aangepaste «Herstructu
reringspl an 1975» stonden de volgende punten centraal:

1. de eco nom ische groei moet worden gehandhaafd op het hoge niveau
zoals dat in de eerste 10 jaar van de onafhankelijkheid werd bere ikt;

2. de ind ust rie moet een betere stimulans kr ijgen om ook intern ati onaal te
kun nen concurreren;

3. het gevolgde groeipatroon moet meer werkgelegenheid scheppen.
Daarnaast moet erop worden toegezien dat de publieke investeringen en
dienstve rle ning op het gebied van bas isbehoeftenvoorziening ook w erk elijk
de ar m oede verl ichten ;

4. de bevolkingsgroei moet worden beperkt.
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De na d ruk in het nieuwe pla n op pl attela nd sontwikkeling en de klei ne boe
ren past bij de rea liteit dat de la nd bouw veru it de belang ri jkste sector is: 80
procent van bevolk in g v indt er haa r bes taan en de land bou w in Keny a's be
langrijkste dev iezenbron. Toch wordt slech ts iet s m eer da n 40 procen t van
het BNP door de landbouw o pgebracht . Op het p latt elan d leeft dan ook een
zeer groot gedeelte van de bev o lki ng op het bestaansm in imum. De ni euwe
regering lijkt inderdaad ber eid om kriti sche beleidsbeslissinge n te nemen .
M et name de aanpak v an de grondverdeling , het na t io nale schoolmelkpro 
g ramma, de afschaffing v an sch oo lgelden v oo r tw ee ext ra schoo ljaren, het
nieuwe nationale alfabet isat ie pro g ramm a en de m aatr egelen ter vergroting
v an de w erkg elegenheid in de publieke sect or, getu igen va n een zeker ni eu w
elan, ho ewel de financiële dekking nog niet geh eel ve rzekerd is .
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Gezien de politieke ontwikkelingen, het gevoerde beleid en de mate v an
armoede in Keny a zal Ned erl and de hu lp relat ie me t dat land voo rtzetten . In
d ien mogelijk zal Nederland een gedeelte van de f in anci ële hulp in de vorm
van een schenking, zoals in 197 9 is gebeurd, bl ij ve n geve n. Dit in verband
met de budgettaire moeilijkheden .

In d it verband dient ook de w ens v an Keny a o m m ee r prog ram m ah ulp
(wellicht in de vorm van sectorprog rammahul p ) serieus in ov erwegi ng ge
nomen te worden . Deze snel uitputtend e hulpvorm wordt ook door de W e
reldbank aan bevolen. Prog ram m ahu lp en ook rui mere lokale kos tenfinan
cie rin g kunnen ook het probleem he lpe n opl ossen dat de laatste jaren in Ke
nya is ontstaan met betrekking tot de onevenw icht igheid tussen kap itaalsult
gav en en lo pen de ui tgav en . De mogelijk te grote geric ht heid van de do no rs
op de dev iezencom po nen t v an pr oj ecthulp is hi er mede de oorzaak v an.
Vo ortzetting va n pro jecthu lp, m et name v ia de te chn ische hulp, zal vooral
m oeten worden gericht op de plattel andsontwikk el ing en de ontwikk eling
van landbouwgronden, kleinsch alige i rrigatie en drai nage en de geïnte 
greerde ontwikkel ing van marg in ale gron den .

Voor 197 8 en 1979 is het totale hu lpbedrag voo r Ken ya v astgestel d op 55
miljoen gulden, wa arv an 42 m i ljoen fin ancië le hu lp en 13 m i ljoen techn ische
hulp. In 1977 is een gedeelte van de f inanciële hu lp (15 m iljoen in de v o rm
van een sch enking) beschikbaar ge ste ld. In de sam en w erki ng m et Ken y a is
de hu lp tot nu toe slechts gede elteli jk gericht op bepaa ld e secto ren. W el
heeft in het ver leden st erk de nadruk op de doelgroepe nbena deri ng gel eg en .
Ru ime aandacht w o rdt besteed aan de so ciale infrastructuur (watervoorzieni ng
o p het p latteland en gezondhei dszorg ), waterhu ishou d ing (inpolderingen ,
i rrigatie- en drainage-activit eit en, bodem karteri ng ) fy sieke infrast ructuur
(plattelandswegen, tel ecommunicat ie, haveno ntw ikkeli ng en transport )
voedselprodu kt ie (m et nam e v eeteelto ntwi kkeling en zui ve l) .

Een zekere vorm v an progra m m ahu lp is in Ken y a steeds aan de o rd e ge
weest . Het land beschikt echte r over be perkte mogelijkhe den om deze hu lp
snel en doelmatig aan te wenden. Een en an der m aakt het noodzakelijk om
de programmahulp een projectm ati ge aanpak te geven. Dat w il zegg en dat
ruime begeleid in g nodig is bij het va sts telle n v an de aard van de gev raag de
hu lp en ook bij de d ist rib ut ie v an de aangekochte goede ren. Dit br engt oo k
m et zic h m ee dat Neder lan d m eer loka le kosten zou moete n f inancier en
(momenteel in totaa l ongeveer 30 proce nt ). Dit is des te noodzakeli jk er nu
Keny a met zeer grote bet alingsbalan sproblem en kam pt . De beperkt e moge
lijkheden om programmahulp snel te bested en zij n zowel ee n gevolg v an het
gebrek aan management-cap aciteit al s van een tekort aan ei gen m iddel en
van de insta nt ie s die de program m a's moeten u itvoeren . Een en an der is er
de oorzaak van dat het ui tpu tt ingsp er centage van de f in anciël e hulp relatief
laag ligt. Het vermogen om technische hu lp te ku nnen ver w er ken is daar en
tegen zeer be v redige nd.



Sociaal-economische situatie

NOORD-J EM EN

Ver de r moet meer aandacht dan voorheen worden besteed aan de oplei
d ing van de zogenaamd e «counterpart s», de Kenyaanse projectmedewer
kers d ie nauw met de buitenlandse deskundigen samenwerken. Daarnaast is
aan dacht nodig voor de opbouw van goede management-capaciteit in de
landbouw en in andere sectoren . Nationale en internationale economisc he
ontwikkelingen kunn en ertoe leiden dat het ontwikkelingsbudget zodanig
beperkt moeten worden dat het ontwikkelingstempo stagneert en dat de
zeer lofwaard ige sociale doelstellingen op de tocht komen te sta an.
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6 m iljoen
onbekend
2130 miljoen dollar (schatting )
390 dollar (schatting)
onbekend
45,35 dollar
28 miljoen gulden
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Pol it ieke situatie

In teg enstelling tot vele andere ontwikkelingslanden is de positie van de
bet alingsbalans van Noord-Jemen zeer gunstig . Hoewel de invoer de laatste
jaren enorm is gestegen en de (geringe) uitvoer vrijwel constant bl eef, zij n
de dev iezenreserves voortdurend gestegen, Daarvoor zijn twee oorzaken
aan te geven. In de eerste plaats de aanzienlijke financiële steun die voorn a
m elijk door het rijke buurland Saoedi-Arabië gegeven wordt en in de twee
de p laats de in omvang nog grotere geldovermakingen van Jemenieten d ie
in het buitenland werken . Aangezien de meeste hulp van recente datum is
en vee l hu lp ook in de vorm van schenkingen wordt gegeven, is de hoogte
van de buitenl andse schu ld van Noord-Jemen all erm inst verontrustend.

Bevo lkingsomvang
Bevolkingsgroei
BNP
BNP per capita
Terms of Trade
ODA p er cap ita
Neder lands e hulp

Kerngegevens

De Jem en it isch e A rab ische Republiek (Noo rd -Jemen) voert een gemat igd,
en igszi ns be houdend beleid. Het land heeft een militair als president. De re 
ge ring best aat echter grotendeels uit burgers . Het regime onderhoudt m et
de m eeste Arabische landen go ede betrekkingen en voert een op neut rali teit
ger ich t bui ten lands bel eid. Polit ieke partij en zij n officieel verboden.

De af gel o pen jaren is er weinig sprake geweest van politieke stabiliteit .
Na dat in 1977 de toenmalige President AI-Hamdi bij een aanslag het leven
v er loor, trof d itzelfde lot in 1978 zijn opvolger, President AI -Ghashmi. Sed ert
de moord op laatstgenoemde, verslechterde de betrekkingen met de Demo
cra tische Volksrepubliek Jemen (Zuid-Jemen). In februari 1979 braken in het
grensge bied tussen beide landen openlijke gevechten uit, waarbij een ge
deelte van het Noordjemenitische grondgebied t ijdelijk werd bezet door
troepen uit Zuid-Jemen.

Dankzij bem iddeling van de Arabisch Liga werd in maart 1979 een v erzoe
ning tussen beide landen tot stand gebracht en kon een ontmoeting tussen
de bet ro kken Jemenitische staatshoofden worden gearrangeerd, d ie resu l
teerde in een officieel co m m u ni qué waarin beide landen de intentie uitspra
ken te will en komen tot ee n spoedige veren iging van Noord- en Zu id -J em en
binnen één staat. Ondanks deze ontwikkelingen kan niet gesproken w orden
van een algeheel herstel van stabiliteit in het gebied .

Ov er het aantal politieke gevangenen bestaat geen du idel ijkheid . Op 15
ma art 1979 kondigde President Ali Abdallah Salih algemene amnestie af
voor al diegenen die bij tegen de staat gerichte activiteiten betrokken zou 
den zijn geweest. In hoeverre deze amnestie ook in de praktijk is gebracht, is
niet bekend .



Nederlandse hulp

De allocaties voor de technische hu lp bedroegen zowel in 1978 als in 1979
19 m iljoen gulden, terwijl de allocat ie voor f inanciële hu lp in 1978 een ge
bonden schenking van 17 mil jo en gulden was en in 1979 9 mi ljoe n gulden
bedroeg in de vorm va n een gedeelteli jk o ntbo nden sche nking .

De verdeling van de hulpallocaties in de jaren 1978 en 1979 over sectoren
was als volgt : landbouw en plattelandso ntwikkeli ng (26 procent ), gezond 
heidszorg (34 procent). infrastructuu r (29 p rocent ). o nde rw ijs en kadervo r
m ing (11 procent). De hulp was voor een groot deel doelg roepgeri cht met
name in de twee eerstgenoemde sect oren.

De belangrijkste activiteiten w aarv oor i n 1978 en 1979 gel d w erd toeg ewe
zen zijn de volgende.

- Geïntegreerd plattelandsontwikkelingspro ject in Rada , ge ri cht op de so 
ciaal-economische ontwikkel ing v an een di strict m et on geveer 75000 i nwo
ners in het zuidelijke hoog la nd v an Noord -Jemen.

Het sp reekt v anzelf dat de hierv oor genoem de geldstrom en ee n belangrijk
deel van het nat io naal in komen vormen . Va n het nat io naa l inkomen zijn
ge en st ijg ings cij fers besch ikbaar, doch het bruto binnen la nds p rodukt steeg
de afgelope n v ijf jaar 8-9 p ro cent. Deso ndanks is het niveau van het b ruto
binnen lan ds pr od ukt per hoofd van de bevolkin g nog vrij laag: 220 doll ar in
1975/7 6. Gezien de hoge groeigraad verwacht de W ereldbank dat het na ti 
onaal inkomen pe r hoofd van de bev o lking in het belast ing jaar 1981/82 tot
ongeveer 600 dollar gestegen zal zij n . Noord-Je men beh oort dan w aar 
schijnlijk ni et m eer tot de m in st o ntwik keld e la nden. De g ro eidoe lste lli ng
van het lopende vijfjarenplan is vrijwel gelij k aan de sch att ing v an de W e
reldbank, nam elijk 8,2 procen t. Om deze g roe i t e ber eiken is het nod ig een
aantal knelpunten op te lossen . Het plan geeft de v o lgende prioritei t en :

- verhogi ng van de kwali t eit va n de factor ar b eid doo r bete r onderwijs en
voorziening in andere basisbehoeften ;

- streven na ar zelfvoorzien ing in voedselgranen;
- opbouw va n de eco no mische inf ra st ruc tuu r zoals haven s, wege n en

elekt ri citeitsv oorzie ni ng.
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De verdeling saspecten v an het o ntw ik kelingspl an u it en zich vooral in het
streven naar het beter voorzien in de basi sbehoeften. Ov erig ens zij n er geen
betrouwbare gegevens over de inkom en s- en verm ogensv erd el ing in
Noord-Jemen beschikbaar. Dan kzij de st er ke familieb anden m ag echt er aa n
genomen worden dat de ove rmakinge n u it het buit enl an d ten goede komen
aan heel wat m ensen, m et nam e aan de p lattela nd sb ev ol king.

Op besche id en schaal p robeert de Jem enitische reg eri ng de toenemende
koopkracht af te romen door heffing van hoge invoerrechten op luxe goede
ren. Prog ressieve directe belastingen o p he t perso nele inko men best aan
niet. Het overheidsapparaat is overigens nog st erk in o pbo uw . De tendens
was tot nog toe naar een centralistisch bestuur, doch langzamerhand wordt
er meer gedecentral iseerd waardoor de mogelij kh ed en tot part ic ip at ie v an
bevolking groter worden.

Een aantal van de belangrijkste, deels m et elkaar sam enha ng ende probl e
men waarmee Jemen te maken heeft, zijn de volgen de: een hoog sterf tecij-fer
en een zeer gebrekkig ontwikkelde gezondh eidszo rg ; een hoog percent ag e
analfabeten (90 procent) en zeer laa g niveau van het o nderw ijs; de zeer be
perkte econom ische bronn en in het land zelf en zijn afhankeli jkheid v an
geldovermakingen van landgenoten in het bu it en lan d ; doo r de enorme
emigratie een tekort aan zowel geschoolde als ongeschoolde arbe id s
krachten ; tevens ten gevolg e van het feit da t het o ntwikkelingsproces nog
maar sinds kort op gang kwam, een v eel te kl ein tech nisch en ad ministrati ef
kader, en daardoor een sterk on derbemand overheidsapparaat ; ten gevolge
van de economische zu igkracht van de naburige o li elanden een hoog
inflatiepercentage, ongeveer 40 pr ocent in 197 7 /7 8 .



Uit de finan ciël e hulpbedrag en is aanz ienl ijke programmahulp gegev en in
de vo rm van m edische apparatuur, landbouw- en w eg enbouwmaterialen.

De lo kale kostenf inancieri ng in 1978 bedroeg o ngeve er 1,7 m iljoen gulden
van de f inanciële hulp (8 procent ) en 7,6 m iljoen gul de n van de technisc he
hulp (40 procen t) ; een groot deel hi ervan betrof bo uw kosten.

Het grote ge brek aan kad er , dat aan de ene kant techn ische hulp zeer
noodzakeli jk maakt , is een belangrijke oorzaak v oo r de bet rekkelijk gerin ge
opnamecapaci teit van de hulp.

Het gevaar bestaat dat de bet rokkenheid van de loka le instant ies b ij een
project slechts ge ring is. Het resu ltaa t hiervan is geri nge kenn isoverdracht

- Het pootaardappelproject in Dhamar, beoogt door middel van de ver
m eerderi ng va n pootgoed de produktie en kwaliteit v an consumptie-aardap
pel en in Je men aanzienlijk te verhogen. Hiermee kan zowel het inkomen van
de bij aar dap pelpro dukt ie betrokken bo ere n als de voedselvoorzie ning v an
het la nd verbeterd worden.

- Het p roject voor provinciale gezondheidszorg in Dhamar, beoogt het
opz etten v an geïnteg reerde gezo nd heidszo rg in de provin cie Dham ar
(500 000 inwoners).

- Een pro je ct voor drinkwatervoorziening in Dhamar, beoogt de aanleg
van drinkwaterv oo rzieni ng in de dorpen. Tegelijkert ij d zal ee n provinciale
d ienst o pge bo uw d worden vo or de ui tvoeri ng en onder houd va n kl eine ci
vi el e w erken als d rinkwatervoorzieningen en landwegen .

- Het landwegenproject in Dhamar, beoogt het aan legge n van landwegen
o m de in frastructuur op het p lattelan d te verbeteren.

- Het vuilverwi jderi ngspro ject in Ta iz heeft tot doel een stadsvu ilophaal
dienst op te zetten. Taiz is de tweede stad van het land (90 000 inwoners )
en de v ervui ling van de stad en daarmee de hyg iënische o m sta ndigheden
nemen ten gevo lg e va n de bev o lk ingsg roe i ongewenste vormen aan.

A ndere re lat ief grote project en waarvoor in 1978 en 1979 afspraken zij n
ge maakt zij n een nie uw slachthuis in de hoofdstad Sana 'a en een drijvende
pie r bij de havenstad Hodeida. Voorts werd in 1977 t oege zegd da t to t 1981
jaarl ij ks 5 miljoen gu lden bi jg edragen zal word en aan het VN -Onwikkelings
program m a (U NDP) in Noord-Jemen voor de financi ering van 5 project en
op het gebied van de gezondheidszorg , landbouw en ad m in ist rati eve infra 
st ruc tu ur. Deze vorm van hulp w erd nod ig geac ht te r versterk ing va n een
aanta l overhe id sinsti tuten in genoem de sectoren.

Van de projecten die in de eerste jaren van de samenwerkingsovereen
ko mst zij n aangegaan en die nu hun voltooiing naderen kunnen genoem d
worden :

- Het plu imveeproject in Rawda dat beoogde door het opzetten van het
eerste moderne slachtkuikenbedrijf in Jemen (m ede door de voorbeeldwer
king d ie er van uit zou kunnen gaan voor het particulier ini t iat ief) de voorzie 
ni ng va n eitw it ri jk voedsel voor de bevolking te verbet ere n en het la nd m in
der afhankel ijk te maken van im port uit het buitenland.

Ook zou het project trachten de plu imveeteelt door kleine boeren te st imu 
leren doo r m iddel v an voorl ichting , verschaffing van kuikens en kwal ite its
v oer. Na 2 ' /2 jaar kan gezegd worden dat het project grotendeels aan zij n
doel heeft bean tw oo rd , hoewel met het laatstg eno emde onderdeel slechts
o p beperkte schaal succes is geboekt.

- Diverse m edische projec ten waaronder de lev erant ie van medische
goederen aan een aantal projecten in de medische sector, alsmede de bo uw
v an twee onde rwijsi nst ituten voor de opleid ing va n v erpleegkund ig en en
van een kli niek voor moeder- en kindzorg. De goederen zijn geleverd aan
particu lie re organi sat ies en aan de overheid . Bi j de laa tste leveranties ont
stonden vaak pr oblemen m et de on tvangst , ve rwerk ing en install at ie daa r
van. Gebleken is dat het lev er en van goederen, zoals ook het geval is m et
programmahu lp, zonder zorgvuldige begeleiding in J em en ni et verant
woo rd is.
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PAKISTAN

Richtlijnen voor de toekomst
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73 m iljoen
3 procent
14220 milj oen doll ar
190 dollar
111
7,43 dollar
64 m iljoen gulden

Tweede Kamer , zitting 1979-1980, 15 800 hoofdst uk V, n r. 3

Politieke situat ie

Bevolkingsomvang
Bevolkingsgroei
BNP
BNP per cap ita
Terms of Trade
ODA per cap ita
Nederlandse h ulp in 1979

Kerngegevens

Voor het eerst sed ert jar en v ertoont de betalin gsb alans d it jaa r een over 
schot en wel van 330 mln. dollar vergeleken m et een teko rt v an 211 m ln. do l
lar in 1976 /77 . Dit wordt voorn am elijk v eroo rzaakt do or de sala risov er makin
gen uit het buiten land di e st ege n van 578 m ln. in 1976/77 tot bi jna 1200 mln.
dollar in 1977/78.

De grote sociale onrust en po lit ieke onzekerheid , d ie m edio 1977 to t de va l
van de regering Bhoetto leidde, zij n si ndsdi en nooit geheel v erdwenen. Ook
na de ter echtstelling van Bhoetto, in ap ril 1979, blijft Pak ista n v er deel d in
aanhangers en tegenstanders van de oud-prem ier, terw ij l ook regiona le te
genstelli ngen zich v erd er to espitsen.

De huidige machthebber, gen eraal Zia UI Haq heeft aangeko ndigd dat i n
november van dit ja ar v erk iezing en zu ll en w o rden geho ude n. Voo rd ien wi l
hij echter de ro l van de m il ita i ren bij de regering v an Pakistan in de g rondwet
vastleggen .

In de gevangen iss en verbl i jft momenteel een onbekend aanta l aan han
gers van Bhoetto.

De Nee erla ndse hulp zal zic h voo ral b lij ven richte n o p de gezo ndheidszorg
en de plaaelandsontwikkeling, terrei nen w aar Ne derl and erv ari ng heeft en
waarop m et het beschikbare ge ld de ar m ste bev o lk ingsgroepe n red el ij k be
re ikt kunnen worden . Het beleid is erop ge richt de hul pact ivit eiten v oor een
groot de el te richten op de regi o's waar de behoefte aan hul p groot is. Wat
betreft de techn ische hu lp hebben projectvoorber eid ing en inderdaad voor
namelijk in deze gebieden pl aats gev o nden. Voo r de f inanciël e hulp echter
heeft de ervaring gel eerd dat co ncen trat ie op een bepaalde regi o m oeil i jk te
verwezenl ijken is omdat, m ede in verb and m et de bind ing van de hul p, het
beschikbare geld niet in verhouding staat tot reël e m ogel ijkhed en bin nen
deze gebi eden . De ind ruk bestaat da arom dat in de toekomst een belangrijk
deel van de financiële hulp voor act iviteit en daar bu iten zo u moeten worden
gebru ikt. Ter begeleiding hiervan zu lle n tech ni sch e hu lpf o ndse n beschik
baar moeten worden gesteld.

In de toekomst zal meer dan in het verleden g epro beerd m oe te n w orden
de Jemenitische inbreng in elk project te verg roten, voo ral w at bet reft de
personele inb re ng in ve rband m et het g ro te gebrek aan kad er.

en de kans op slechte voortg ang van de pr ojecten na beëindiging van de sa
menwer king . Een groot probl ee m in de pro jec t uitvoering is de enorme inf la
tie in de bouwsector. Aa ngezien aan v ele projecten di e in Jem en begonn en
worden belangrijke bouwaspecten zijn v er bo nden, zijn er grote kos ten ov er
schrijd ingen voor deze projecten. Pro jectpl ann ing en prog ram m ering w o r
den hierdoor ern st ig bem oeilij kt .



Andere gunstige factoren waren een klein er tekort op de handelsbalans,
het aant re kken van ko rtlopende bu iten landse kredieten en uitstel v an sch uld
betalingen aan Ira n.

De voo ruitzi chten voor het lope nde jaar (1978179) zij n echter slecht . Zo zuI
len de im porte n m et m isschi en wel 30 procent st ijg en, terwijl de sal ari
st ransfers van bu it enslands werkende Pak istani zich stabiliseren . De belang
rij kste im po rtst i jg ingen vallen waar te nem en voor tarwe, kunstmest, plan
taardige o li eën en kapita algoederen voor zowel de pa rticu liere als de publie
ke sect or.

De st ij g ing van de ex por te n b lijft echter achter, voorn am eli jk als gevo lg
van de lagere katoenoogst , ondanks bet ere prijsverwachti ng en voor text iel
en katoe nga re ns. Het tekort op de lopende rekening zal hi erdoor to t 1200
mln. dollar stijgen (schatting Wereldbank). Op deze basis schat m en dat een
ex te rn e financiering v an 1,5 miljard dolla r v ere ist is (een v erdubbeli ng ver
geleke n m et voorgaand jaar), waarvan o ng ev ee r 400 mln. dollar nog te ov er
b rug gen is . A ls de regering voortgaat d it tekort op deficitaire w ijze te f inan
ci ere n, d .m .v . het opnemen van kortlopende kredieten, zal d it op ko rt e ter
m ijn leid en tot zeer ern st ige inflatie en betalingsbalansproblem en. M ede ge
zien het bovenstaande, doch vooral door de te am bi t ieuze en kapit aali nten
siev e investe ri nge n van de la atste jaren, is de schuldenp osit ie v an Pakistan
précai r te noe m en .

Al hoewel ook extern e oorzaken als oli ec ris is en weerso mstand igh ede bij
droege n to t deze schuldenpositie, is de hoofdfactor toch het gevoer de bel eid
geweest en het fe it dat Pakistan geen rigoreuze aanpa ssi nge n heeft wi ll en
doorvoeren.

In d it lic ht gezien is Nede rla nd niet be reid gew eest opnieuw een m eerj ari
ge schuldverl ichti ng te gev en , zoa ls in 1974 is gesch ied. M aar, gezien de zeer
acu te schul dpro b lemen waar Pakistan voor stond, heeft Nederland ge m eend
toch nog een eenmal ige kwijtschelding te moeten geven voor all e af lossin
gen en rentes vervallende in het kalenderjaar 1979.

De eco no mi sche groei heeft in 1977178 bi jna 6 procent bed rag en , een
hoopvol teken na v ers che idene jaren va n ee n m eer besch eiden g ro ei va n 2 à
3 pr ocent per jaa r.

Het inkom en per hoofd st eeg , door de sn elle bevolk ingstoename, sle chts
langzaam tot 190 dollar in 1977. De agrarische produktie nam gemiddeld
m et 2 procent per jaar toe, waardoo r dez e duidelijk achterbleef bij de bevo l
kingsgroei. Indien deze ontwikkeling in de landbouw zich voortzet zal d it on
ver mijdeli jk moeten lei den tot gro te voedsel tekorten en daarbij beho rende
no odzakelij ke dure im po rten.

In het nieuwe Vijfjarenp lan wordt een hoge pr io riteit geg even aan de on t
wi kkeling van de agrarische sector, met name in de achtergebleven reg io's .
De g ro eiprognoses in het plan zijn echter veelal te optimistisch, m ede gezien
de budgettaire problemen en het vaak ontbreken van een goede uitvoe rin gs
org anisatie om de plannen te kunnen v erwezen li jk en. In het nieuw e p lan
o nt breekt het ook aan concrete plannen tot ind am m ing van de Z.g. «bra in
d rain » en de bestr ijd ing van de toenemende werklooshe id (nu ± 20 pr o
cen t) .

In de afg elopen v ijf jaar is het inkom en per hoofd, speciaal van de arm ste
bev o lki ngsgroepen, niet meer toegenomen en vermoed el ijk zel fs vers lech
terd , gezien het inflat ie- te m po van 20 à 25 proce nt per ja ar. Dit heef t: beh alve
tot ee n lagere koopkracht, vermoedel ijk ook bi jg ed rag en to t de sociale o n
ru st van de afgelope n tijd.

Zo als hierboven al bl eek, kampt Pakistan met enorme economische en so
cial e problem en. Deze hadden hun weerslag op de ontwikkel ingssituat ie.

- Een g roe ien d leg er w erklozen . Zonder een toere ikende bev o lk i ngs
plan ni ng en w erkgelegen heidspolit iek zal de sit uatie exp losie f w ord en.

- Door het achterb li jven van de gro ei v an de agrarische produkt ie v er
slech te rde de v oedsels it uat ie.

- Door verwaarlozing van de traditionel e sector en bijkomende hoge in
flat ie is de inkomenssit uatie va n grote groep en m ensen verslecht erd .
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Nederlandse hulp

Richtlijnen voor de toekomst
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Nederlandse hulp in 1979

In het algemeen mag gesteld worden dat het Ned erlandse hulpbeleid en
financiële hulpcompositie zich adequaat aangepast heeft aan de Pakistaanse
behoeften.

Het wordt essentieel geacht, in verband met voortdurende financierings
problemen, dat het programmahulpbeleid wordt voortgezet. Een verdere
toespitsing van de hulp op de agrarische sector is nodig omd at deze van
groot belang is voor de voedselsituatie, de handelsbalans en in fe ite de tota
le Pakistaanse economie. De enige sector waarbij afbouw wordt ov erwogen
is de communicatiesector.

Een verdere integratie van de technische en fi nanciël e hulp zal in de nabije
toekomst plaatsvinden, waarbij o.a . meer technische hulp zal worden inge
schakeld voor voorbereiding, identificatie en begeleiding van een aantal fi
nanciële hulpprogramma's en projecten .

De Nederlandse hulp aan Pakistan bedroeg in 197864 mln . gulden (waar
van 14 mln. gulden als schenking en 50 mln. gulden als lening) . Dit bedrag is
in 1979 gelijk gebleven, zij het met een verhoging van het schenkingsgedeel
te tot 24 mln. gulden.:Het Nederlandse ontwikkelingsbeleid is zoveel moge
lijk afgestemd op de Pakistaanse behoeften en mogelijkheden . Om te veel
versnippering te voorkomen is de financiële hulp (60 mln. gulden) gecon
centreerd in een aantal sectoren, te weten : landbouw, communicatie, kle in
schalige industrie, sociale projecten en elektriciteitsprojecten.

De uitputting van de financiële hulp was in 1977 en in 1978 hoger dan de
jaarallocatie, hetgeen tengevolge had dat het stuwmeer van niet besteed
hulpgeld daalde tot 27,8 mln. gu lden per ultimo 1978. Uit de technische
hulpallocatie (4 mln. gulden) zijn een aantal studies gefinancierd als bijdra
ge aan de ontwikkeling respectievelijk versterking van enige overheidsdien
sten, alswel de planning en programmering van bepaalde ontwikkel ingspro
gramma's (staatsindustrieën, krottenverbetering , woningbouw, un iversitei
ten, watervoorzien ing en riolering) . De uitputting hi ervan verloopt over het
algemeen vrij langzaam.

Ondanks de goede voornemens in het nieuwe Vijfjarenp lan moet gesteld
worden dat in het budget voor 1978/79 nog geen g rote verschuiv ing valt
waar te nemen in de richting van «ontw ikkelingsgericht e» u itg aven ten kos te
van «niet ontwikkelingsgerichten uitgaven. Het ontbreekt vee lal nog aan uit
gewerkte plannen ter concretisering van de gestelde doeleinden.

- Ongeveer de helft van de kinderen, vooral meisjes, geniet nog ge en ba
sisonderwijs.

- Gebrekkige drinkwater-, energie-, gezondheids- en transportfaciliteiten.
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Politieke situatie

Sociaal-economische situatie

Sinds de regeringovername van 1969 streeft de regering naar een grotere
binnenlandse politieke eenheid. Het eenheidsstreven ondervindt de laatste
tijd moeilijkheden, onder meer als gevolg van de oppositie zowel in het
Noorden als in het Zuiden tegen de politiek, die de centrale regering tot dus
verre heeft gevolgd ten opzichte van Egypte.

Aandacht verdient de decentralisatie-politiek en de daarmee samenhan
gende verdeling van Soedan in vier gelijkwaardige gewesten. In hoeverre
deze politiek tot een grotere autonomie van de afzonderlijke gewesten leidt
is in dit stadium nog moeilijk te beoordelen. Op het gebied van de mensen
rechten voert Soedan een progressief beleid. Sinds 1973 heeft Soedan een
grondwet, waarin de meest elementaire mensenrechten zijn opgenomen. Er
is sprake van een zekere mate van persvrijheid en vrijheid van meningsui
ting en geleidelijk worden meer politieke vrijheden verleend zoals vrijheid
van vergadering en betogingsrechten .

Er zouden volgens welingelichte bronnen geen politieke gevangenen
meer zijn.
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Een te ambitieus ontwikkelingsprogramma en een niet optimale benutting
van de geïnstalleerde produktiecapaciteit hebben geleid tot een financieel
economische crisissituatie . Dit uit zich o.a. in een aanhoudend betalingsba
lanstekort, een zware schuldenlast en achterstanden van meer dan een jaar
in de betaling aan leveranciers. Deze externe liquiditeitsproblemen ve roor
zaakten een toenemende afwachtende houding bij buitenlandse leveran
ciers, waardoor het land verstoken bleef van essentiële goederen voor zij n
verdere ontwikkeling.

Zo heeft de optredende stagnatie in de olietoevoer een nadelige invloed
op de uitvoering van het ontwikkelingsprogramma. In overleg met het Inter
nationale Monetaire Fonds (IMF) heeft Soedan zich verplicht om in het kade r
van een «stand by arrangement» een aantal financieel-economische sane
ringsmaatregelen te treffen.

Deze houden voorwaarden in t.a.v. Soedans budgettaire politiek en devie
zenbeleid, zoals beperking van de ambtenarensalarissen, een versoberings
beleid met name voor de ontwikkelingsuitgaven, devaluatie van het pond
met 20 procent en herziening van de prijspolitiek voor de landbouwproduk
ten.

Naar verwacht wordt, zal de moeilijke situatie van de betalingsbalans niet
op korte termijn verbeteren. De meeste van bovenstaande maatregelen heb
ben hun uitwerking eerst na enige jaren. Gehoopt wordt dat door het nemen
van de door het IMF aanbevolen saneringsmaatregelen het buitenlandse
vertrouwen in de Soedanese economie zal terugkeren. Daarmee zou de toe
stroming van kapitaal ter financiering van de tekorten op de betalingsbalans
weer op gang moeten komen.

Soedan kent een groei van het nationaal inkomen (NI) van ca 5, terwijl de
groei van het NI per capita 2,3 procent bedraagt. Het 6-jarenplan
1977/78-1983/84 vormt een onderdeel van een lange-termijnplan, dat voor
de periode tot 1994/95 een gemiddelde groei van het NI nastreeft van 8,5
procent op jaarbasis. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de landbouwsector,
de landbouwverwerkende industrie, opheffing van regionale inkomens
ongelijkheid en een betere benutting van de produktiecapaciteit in de in 
dustriële sector.

De financieel-economische crisis heeft er echter toe geleid dat voor het be
grotingsjaar 1978 /79 het ontwlkketlnqsproqrarnrna gestabiliseerd werd. Te
vens heeft er als gevolg van de crisissituatie voor dit programma een ver
schuiving in prioriteiten plaatsgevonden. Voor de komende jaren zal de
grootste aandacht geschonken worden aan herstel van bestaande irrigatie
werken en opheffing van de ernstigste infrastructurele knelpunten.



Richtlijnen voor de toekomst

Nederlandse hulp

Gelet op de financieel-economische problemen van Soedan bestaat het
voornemen het niveau van de Nederlandse hulpverlening ten minste te
handhaven.

Nederland is van plan de hulp te blijven richten op de nu gekozen sectoren
en regio's. Hoewel de mogelijkheid tot uitbreiding van de twee bestaande
concentratie-regio's met een de rde aanwezig is, moet worden aangetekend
dat de verdeling van de hulp over Noord- en Zu id-Soedan gelijk blijft en de
projecten sterk periferie-gericht zullen blijven . Hoewel de uitvoering van
projecten de nodige problemen ontmoet, is er niettemin sprake van een posi
tieve, van beide zijden gewaardeerde, samenwerkingsrelatie die goede per
spectieven voor verdere uitbouw in de toekomst biedt.
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Zowel in 1978 als in 1979 is aan Soedan in de vorm van een schenking een
bedrag aan hulpverlening toegekend van 42 mil joen gulden. Van dit bedrag
gaat globaal tweederde deel naar Noord-Soedan en éénderde deel naar
Zuid-Soedan. De hulp beperkt zich in hoofdzaak tot de periferie en tot een
klein aantal sectoren die ook in het Soedanese ontwikkelingsprogramma ho
ge prioriteit hebben; landbouw en infrastructuu r en in mindere mate indus
trie en gezondheidszorg. Van het bedrag aan hulp wordt bij benadering 70
procent aan projecthulp en 30 procent aan programmahulp besteed.

De hulpverlening aan Soedan kent naast een sectorale ook een regionale
aanpak. Speciale aandacht wordt gegeven aan de regio rondom Kassala in
Noord-Oost Soedan en de omgeving van de stad Bor in Zu id -Soedan ten
einde te komen tot een algehele ontwikkeling in dat gebied.

Naast deze projecten vindt voortzetting plaats van reeds begonnen we
genbouwprojecten en ondersteunende projecten zoals landbouwonderwijs
en verbetering van de leiding van diverse overheidsinstanties . Van zowel
Soedanese als Nederlandse zijde is de wens naar voren gebracht de activi
teiten in de bestaande sectoren te bestendigen .

De zeer gebrekkige infrastructuur in Soedan le idt tot grote vertragingen in
de projectuitvoering. Financiële middelen ontbreken veelal om te kunnen
voldoen aan de counterpartverpl ichtingen . Tevens is lager en m iddelbaar
technisch kader onvoldoende besch ikbaar mede als gevolg va n de sterke
zuigkracht van de Arabische olielanden op dit kader. Ten slotte hebben pro
jecten te lijden onder onderhoudsproblemen in vrijwel alle sectoren, mede
veroorzaakt door het gebrek aan financiële middelen om de nodige reserve
onderdelen aan te schaffen.

Soedan voert een vooru itstrevend sociaal beleid . De polit iek van de rege
ring is er op gericht de bestaande reg ionale inkom ensverschi llen te do en
verminderen, economisch achtergebleven gebieden te stimuleren en verbe
tering aan te brengen in de levensstandaard van de minder bevoorrechte la
gen der bevolking .

Op het gebied van de collectieve voorzien ingen is het beleid gericht op
een groei van de sociale bodemvoorzieningen met 9 à 10 procent, verbete
ring van de eerstelijns gezondheidszorg, onderwijs en verbetering op het ge 
bied van transport, commun icatie, ele ktriciteitsvoorzieningen en drinkwater
voorziening .

Het beleid is er op gericht de consumptieve uitgaven m inder snel te laten
stijgen dan het Bruto Binnenlands Produkt, d.m.v. ex t ra belastingheffing op
ingevoerde luxueuze en niet wezenlijk belangrijke goederen . Eveneens
wordt gestreefd naar een volledige deelname van de bevolking in het ont
wikkelingsproces. De besnoeiing op het ontwikkelingsbudget en de gewij
zigde prioriteiten zullen zeker nadelige gevolgen hebben voor het bereiken
van bovenstaande doelstellingen. Over de mate waarin dit zal geschieden is
echter nog niets te zeggen.



SRILANKA

Sociaal-economische situatie

In Sr i Lanka heeft het sociaal-economisch beleid steeds als uitgangspunt
gehad het scheppen van gelijke kansen voor iedereen en een welvaartspoli 
tiek gericht op de gewone man. Hierdoor steekt Sr i Lanka wat betreft de
sociaal -economische positie van de gemiddelde inwoner gunstig af bij lan
den met een vergelijkbaar inkom en per hoofd.

De sociale voorzieningen en de basisbehoeften zijn relatief goed verzorgd.
De bevolkingsgroei is laag en de verstedelingsproblemen zijn beperkt.
Het uitgebreide welzijnsprogramma, de consumptieve subsidies en sociale
overdrachten lieten weinig ruimte voor productieve investeringen. Bo
vendien daalden de opbrengsten van de meerjarige cultures (thee, rub-
ber, kokos) door onvoldoende vervang ingsinvesteringen. Door de lage be
zetting van de staatsbedrijven en de aarzelende houding van de particul iere
sector stagneerde de industriële produktie.

De reële inkom ensgroei per hoofd over de periode 1970-1976 bedroeg
slechts 1,2 procent per jaar.

De huidige regering voert op een aantal onderdelen een wezenlijk ander
bele id dan die van mevrouw Bandaranaike en heeft ingrijpende maatregelen
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Politieke situatie

Kerngegevens

Sinds de onafhankelijkheid in 1948 is Sri Lanka 's polit iek systeem parle
mentair democratisch . Bij de verkiezingen in mei 1977 behaalde de tot dan
oppositie voerende Un ited National Party een verkiezingsoverwinn ing . In
oktober 1977 aanvaardde het parlement een grondwetswijzig ing tot invoe
ring van een presidentieel systeem . In de nieuwe opzet ligt de hoogste u it 
voerende macht bij de president en het kab inet, waarvan de ministers door
de president worden benoemd uit het zittende parlement. Dit betekent dat
bevoegdheden die voorheen bij het kabinet berustten nu met de president
worden gedeeld. De president zal voortaan voor zes jaa r bij algemene ver
kiez ingen worden aangewezen. Voortaan zu llen tevens de parlementai re
verkiezingen plaatsvinden op grondslag van evenredige vertegenwoord i
ging.

De regering onder leid ing van Pres ident I. R. Jayewardene heeft de u itzon
deringswet van zijn voorgangster - mevrouw Bandaranaike - opgeheven en
alle op grond van die wet veroordeelde jongeren, die betrokken waren bij de
opstand van 1971, vrijgelaten.

Voorzover bekend zijn er geen politieke gevangenen. Wel bl ijft de situatie
van de minderheidsgroep van de Tamils een ernstig probleem, dat de opvol
gende regeringen niet afdoende hebben weten op te lossen. Deze bevol
kingsgroep (ongeveer 2,5 m ln. mensen) is nauw ve rwant met de Tamils in
Zuid-India. In augustus 1977 kwam het tot felle botsingen tussen de Singha
lezen en de Tamils. De huidige regering heeft beloofd de positie van de Tamils
te verbeteren en is bereid op een aantal verlangens van deze bevolkings
groep in te gaan, onder andere op het gebied van de taal, maar wijst het stre
ven naar een onafhankelijke Tamil-staat af . Radicale Tamil-groepen zijn de
laatste tijd overgegaan tot aanslagen op pol itiefunctionarissen.

Bevolkingsomvang
Bevolkingsgroe i
BNP
BNP per capita
Terms of Trade
ODA per capita
Nederlandse hulp in 1979



Nederlandse hulp

De Nederlandse hulp aan Sri Lanka bedroeg in 197844 miljoen gulden,
waarvan 10 mln. gulden als schenking en 34 mln. gulden als lening op DAC
voorwaarden. Dit bedrag is in 1979 gelijk gebleven, zij het met een verho
ging van het schenkingsgedeelte tot 16 mln. gulden, terwijl het leningsge
deelte 28 mln. gulden bedroeg.

Gezien de overeenkomsten in de Sri Lankaanse en Nederlandse beleids
doelstellingen heeft Sri Lanka vanaf het begin van de samenwerkingsrelatie
(1975) in ru ime mate programma-ondersteunende hulp ontvangen. Deze
hulp richt zich met name op de medische sector, de landbouw (kunstmest,
pootaardappelen, veeleveranties ) en de transport/communicatie sector. Be
leidsuitgangspunt voor de programmahulp is dat deze bestemd is voor de
handhaving c.q. uitbreid ing van de bas isvoorzieningen in bovengenoemde
sectoren en nagenoeg uitsluitend ge richt op voorzieningen buiten Colombo .

genomen. De basisfilosofie van het nieuwe economisch beleid is herstel van
het prijsmechanisme en ruime armslag voor de particuliere sector zowel op
het gebied van de produktie als van handel en distributie. Om dit te verwe
zenlijken is een uniform wisselkoerssysteem ingevoerd , de munteenheid
(rupee) gedevalueerd, terwijl het aantal goederencategorieën waarvoor im
portvergunningen nodig zijn drastisch is verminderd . Om op korte termijn
de werkgelegenheid te stimuleren en de voedselproduktie op te voeren richt
de regering haar investeringsprogramma grotendeels op drie grote projec
ten.

- Het Mahaweli Ganga project dat beoogt grote grote stukken land onder
i rrigat ie te brengen en door middel van waterkracht energie op te wek-
ken .

- Export processing and free trade zone.
- Het stadsontwikkelingsproject voor Colombo en omgeving.
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Het gevaar bestaat dat door een te grote nadruk op bovengenoemde pro
jecten onvoldoende geld en mankracht beschikbaar zijn voor de ontwikke
ling van de overige sectoren, waar eveneens groeikansen en investerings
mogelijkheden liggen die op korte termijn rendement opleveren.

Het nieuwe beleid heeft inmiddels de economie geactiveerd. Terwijl de
achterblijvende produktie van de plantagesector slechts langzaam inge
haald kan worden, groeide de industriële sector met 0,5 procent, hetgeen
vooral toe te schrijven is aan een betere benutting van de capaciteit, moge
lijk gemaakt door grotere beschikbaarheid van grondstoffen en brandstof.

Naast een record rijstoogst leverde ook de handel- en dienstensector een
belangrijke bijdrage aan de economische groei van 7 procent voor 1978. De
schaduwzijde van de vermindering van de consumptieve subsidies, is de
sterke stijging van het prijsniveau . Tevens heeft de regering de voedselsub
sidies beperkt tot gezinnen met een inkomen van 300 rupees per maand.

Het belangrijkste structurele porbleem waarmee Sri Lanka kampt is de
werkgelegenheid. Een van de oorzaken is het relatief hoge onderwijsniveau ,
dat echter niet aanslu it bij de werkelijke behoeften. Zo is er een tekort aan
plantage-arbeiders en aan geschoolde krachten in de bouwsector. Het ge
brek aan geschoolde arbeidskrachten wordt mede ve roorzaakt door de trek
naar het Midden Oosten.

Het exportpakket van Sri Lanka is eenzijdig. Thee, rubber en kokos zijn de
belangrijkste exportprodukten, hetgeen een grote afhankelijkheid betekent
van de onzekere, schommelende wereldmarktprijzen. Het streven naar een
verruiming van het exportpakket leverde in 1978 reeds resultaten op. De ex 
port van industriële produkten steeg met 20 procent. Door de vergaande vrij
making van de invoer steeg het importvolume met 23 procent. Dankzij goe
de oogstresultaten daalde de invoer van voedsel evenwel met 15 procent.

Voedsel, kunstmest en olie nemen de helft van Sri Lanka's totale invoer
voor hun rekening. Dankzij een voorzichtig financieel beleid is de externe
schuldenpositie verbeterd.

16



TANZANIA

Richtlijnen voor de toekomst

Een belangrijke politieke ontwikkeling in 1978/1979 was de als grenscon
flict begonnen oorlog met Oeganda, die in april 1979 resulteerde in omver
werping van het bewind van de Oegandese president Amin door een leger
bestaande uit Tanzanianen en Oegandese ballingen .

De betrekkingen met het buurland Kenya moeten sinds de grenssluiting in
1977 nog immer als matig worden beschouwd hoewel enig optimisme te n
aanzien van toekomstige ontwikkelingen gerechtvaardigd lijkt.

Tanzania wordt gerekend tot de z.g. frontlijnstaten en speelt uit dien
hoofde een belangrijke rol bij de discussies met betrekking tot de toekomst
van Zimbabwe. De z.g. uinterne regeling» in Zimbabwe wordt door Tanzan ia
niet erkend en het steunt daarentegen het Patriottisch Front van Nkomo en
Mugabe.
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Kerngegevens

Gezien de problemen waarvoor Sr i Lanka staat, namelijk grote werkloos
heid en te geringe produktie door een verwaarloosd produktie-apparaat, zal
ook in de toekomst een belangrijk deel van de hulp besteed worden aan pro
grammahulp gericht op vervangingsinvesteringen en het op pe il houden en
uitbreiden van basisvoorzieningen . Naast een voortgezette bijdrage aan het
Mahaweli Ganga-project zal de hulp vooral gericht zijn op die sectoren en re
gio's, die vallen buiten het bereik van de drie grote prioriteitsprojecten
waaraan de regering het grootste belang hecht. Er zal gezocht worden naar
mogelijkheden voor directe produktiviteitsverbetering en het scheppen van
werkgelegenheid. De technische hulpbijdrage zal worden gebruikt voor de
identificatie, voorbereiding en begeleiding van het hulpprogramma en voor
act iviteiten waarvoor speciale Nederlandse deskundigheid wordt gevraagd.

De projecthulp richt zich vooral op activiteiten die direct de werkgelegen
heid bevorderen, de produktie verhogen en in het bijzonder de sociaal-eco
nomische positie van de minst bedeelden beogen te verbeteren. Deze pro
jecten richten zich op investeringen ter verbetering van de visserij aan de
oostkust, de inrichting van centra voor nijverheids- en ambachtsonderwijs in
de provincie, de verbetering van krottenwijken in Colombo en verbetering
van de leefomstandigheden van plantagewerkers. Uit de techn ische hulpbij
drage zijn een aantal ufeasibility studies» (projecten of programma 's bek ij
ken op hun uitvoerbaarheid) gefinancierd en wordt een bijdrage geleverd
aan de ontwikkeling respectievelijk versterking van enige overheidsdiensten
zoals zaadcontrole, windenergie en woningbouw.

Nederland levert een belangrijke bijdrage aan de versnelde uitvoering van
het Mahaweli Ganga-ontwikkelingsprogramma door de financiering van
een studie gericht op de planning en de programmering van de versch ill en
de deelprojecten. De samenwerking met Sri Lanka, evenals de voortgang van
het programma, verloopt naar wens.



Sociaal-economische situatie

Tevens steun t Tan zan ia de bevrijdingsbewegin g SWAPO, ger icht op Na
m ib ië, en de op Zu id -Afrika gerichte oppositie beweg ing ANC.

De binnenlandse politi ek word t si nds 1967 bepaal d door de z.g. A rusha 
declar ati e, waa rin de wegen worden aangeg even w aar langs de ontwik keling
va n het land zal moeten plaatsv in den. In deze verklaring word en als g rond 
slagen voor de sociale en economische ontw ikkeli ng genoemd: het social is
m e, in vorm aangepast aan de omsta nd igh ed en van het land en het principe
van economische zelfstand igheid .

De situat ie op het gebied van de m en senrechten is volgen s recente geg e
vens van Amnesty Internationa l in het afgelo pen ja ar aanz ienl i jk ve rbeterd .
Een aantal polit ieke gevangenen, waaronder SWAPO- en PAC-Ieden, werd
vr ijgelaten . Aangenomen mag worde n dat aan de schending en van de m en 
senrechten die zich voordeden bij de gedwongen do rpsvorm ing een ei nde is
gekomen. Op dit punt wo rd t thans een gematigder be leid gevoerd . In het al
gemeen dient echter te worden gesteld dat Tanzania nie t voldoet aan de nor
men die in West-Europa bij een beoordel ing van burgerlijke rechten en vrij 
heden (mogeli jkheden tot het vo eren van polit ieke opposit ie e.d. ) worden
gehanteerd.

Reeds voor het uitbreken van het Tanzan iaa nse-Oegandese grensconflict
in oktober 1978 was te voorzien dat de Tanzan iaa nse economie in moeil i jk
heden zou geraken ; het betalingsba lanstekort , in 1978 ge schat op 198 m ln .
dollar, zou in 1979 mogelijk oplopen tot bijna 300 mln. dollar.

Een van de oorzaken hiervan is een sterke dal ing van de exportopbreng
sten van landbouwprodukten, waarbi j met name de sterke daling van de kof
fi eprijs op de wereldma rkt een rol speelt . De oo rlog m et Oeganda heeft de ze
ongunstige ontwikkelingen aangescherpt , met het gevolg dat de deviezen re
serve in april 1979 geslonken was tot minder dan 50 mln. dollar (ongeveer
twee weken import). Door deze omstandigheden legt de Tanzan iaanse reg e
ri ng nog meer nadruk op de ontwikk eling van d ie industrieën en in ste lli nge n
waarvan de produktie een im portvervangend of zelfs een exportbevorder
end karakter draagt.

Voor het bereiken van deze doelstell ing is Tanzan ia echter aangewezen op
de invoer van kapitaalgoederen en het aantrekken van buitenlandse deskun
d igheid. Ten aanz ien van de schu ldenpositie kan word en ges teld dat Tanza
nia, op bas is van de cijfers van 1977, nog redeli jk aan zijn verpl ichtingen kan
voldoen . Als gevolg van de bovengenoemde ontwikkelingen moet echter
worden voorzien dat in de schu ldenposit ie een verslechtering zal optreden .
Te verwachten valt dat Tanzan ia b innenk o rt een beroep op het Int ernat i
onaal Monetaire Fonds (IM F) zal doen voor het ve rst rekken va n steun aan de
beta lingsba lans.

Naast d it be roep op het IMF zal eve neens getracht worden de positie van
de betal ingsbalans te verste rken door de donorlanden te verzoeken de hu lp
in grotere mate dan voorheen te verlen en in de vo rm van im po rt st eun. Het
tekort op de betal ingsba lans zal daarnaast onvermijdel ijk lei de n tot een st rik
tere invoerpolitiek, die op haa r beurt weer een nadelig effect heeft op de zo
noodzakelijke ontwikkel ing van de industriële, de agrarische en de transport
sector.

Het bruto nat ionaal produ kt bedroeg in 19762,77 mld . dollar. Ten opzichte
van het daaraan voorafgaa nde jaar betekend e dit een st ijg ing van het BNP
tegen marktprijzen van ru im 10 procent. De werkelijke jaarlijkse groei van
het BNP per hoofd bed ro eg in de jaren 1970-1976 gemiddeld 1,7 procent.
Volgens opgave van het Tanzan iaanse M inisterie va n Financiën heeft de
werkelijke g ro ei van het BNP in 1978 5,7 procent bed rag en. In he t lopende
v ijfja renplan (1976-1981) verwacht Tanzan ia een jaarlijkse groei van 6 pro
cent te kunnen real iseren . De Were ldbank verwacht tot 1980 een groei van
5,4 procent, maar voorziet een afneme nde groei in de jaren da arna, tot 3,9
procent in 1990.
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Nederlandse hulp

De all ocatie in 1978 bedroeg een schenking van 102 m ln. gulden, w aarvan
78 mln . gulden financiël e hulp en 24 m ln . gulden technische hulp was. De al
lo cat ie voor 1979 bedroeg een schenking van 95 mln. gulden, w aarvan 71
m ln. gu lden f ina nciële hu lp en 24 mln. gulden te chni sche hu lp was. Aan de
verl ag ing va n de allocatie voo r 1979 t.o .v . d ie v an 1978 lag de overweging
te n gro ndslag dat door een te grote toevloed van hulpfondsen onvoldoende
mogelijkhe de n bestonden om de Nederlandse fo ndsen sn el en doelmatig te
bestede n. De allocaties 1978 en 1979 w er den voornamelijk aan gewend in de
landbouw, de in dustrie, het onderwijs en inf rastructu rele voo rzien ingen.

In overeenstemming met de Tanzaniaanse w ens de bu itenlandse hulp
v ooral te ben utten voor structurele verb et er ingen o p lange term ijn ligt thans
ook in de Nederlandse hulp de nadruk meer o p inf ras t ruct u rele acti v itei ten
en projecten m et een m eer m acro -economisch effect dan op rec htstreeks e
o p de doels roe p se rich te acti v iteiten.

Het lopende vi jfjar en plan kent prioriteit toe aan de ontwikkeling va n de di 
rect produktieve sector, economische social e i nf rast ructuu r alsmede verbe
tering van de arbeidsproduktiviteit en arbeidsdiscipline.

Tanzan ia voert een polit iek van zo groot mogeli jk e inkomensniv ellering .
De loonv orm ing is daarbij geheel gecentralis eerd. De praktijk v an de inko
m ensverdeling geeft het volgende beeld (1975). Van de bijna 400000 gezins 
inkomens in stedelijke gebieden ligt ca. 30 procent in de klasse va n .
4000-6000 Tsh. ' per jaar. Op het platteland ligt van de ruim 2,6 m ln. gezinsin
ko m ens slechts 7 procent in de hiervoor genoemde klasse, terwij l bijna 50 %
v an de gezinsinkomens valt in de klasse 0-1000 Tsh. In de steden kwa m 2
proc ent van de gez in nen op een inkomen v an m eer dan 25000 Tsh., op het
pl atteland ca. 0,2 procent.

Volg ens rece nte gegevens van de W ereldban k woont 92 procent van de
bevolking op het platteland. Ten aanzien va n bezitsverdeling kan worden op 
gemerkt dat sinds 1968 banken, verzekeringsmaatschappij e.d. in handen
v an de overheid zijn gekomen . Bovendien is sedert 1972 het bezit van m eer
dan één huis onwettig. In principe is de g rond staatseigendom. W el wordt
voor lange of korte tijd een gebruiksrecht op de grond aan pa rticuli ere n ver
strekt . De staatseigendom strekt zich ook u it over delfstoffen, bossen en
en ergiebronnen. Een aan tal in het begin van de jaren 1970 genationaliseer
de kleinere ondernemingen (winkels e.d.) is onlangs aan de pa rticu lier e ei 
gena ren teruggegeven . De Tanzaniaan se overheid ge ef t ru ime aan dacht aan
de coll ect ieve sector en investeert op grote schaal o.m. in de gezo ndheids
zo rg en het onderwijs, al dan niet in samenwerking m et externe dono rs. Bij
deze act iv ite iten is gewoon li jk sp rake van een grote deelnam e van de kant
v an de bevolking.

Van een merkbare verbetering in de economische omstandigheden v an
de g rote massa was echter in de afg elopen jaren niet of nauweli jks sprake.
De oorzaken hiervan liggen o.a. in de oliecris is waa rdoor Tanzani a zwaar ge
troffen werd, in de ernstige droogte in de jaren 1973-1974, di e de produktie
van zowel voedsel- als exportgewassen sterk aantastte en in de schom m e
lende prijzen van exportgewassen op de wereldmarkt. Daarnaast kampt het
land in hevige mate met een gebrek aan managementcapacit eit. De o rtdoel
matighei d d ie hi er van dikwi jls het gevolg is, doet de voordelen v an eventu 
el e (soms tijdelijke) gunstige ontwikkel ingen voor de boeren vaak verloren
ga an .

Doorda t de prijze n van zowel lo kaal als bu it ensla nds geproduceerd e go e
deren echter bleven stijgen is de koopkracht van de grote massa de afg elo
pen jaren nog gedaald . De Tanzan iaanse overhe id heeft daarom in het lo 
pende vijfjarenplan een belangrijke pla ats ingerui m d voor ve rbetering va n
de produktieve sector. Zowel door verhoogde produktie van goeder en di e
thans nog (ten dele) moeten worden geïmporteerd, als van goederen d ie ge
schikt zijn voor export, hoopt men de inkomenspositie van de plattel an ds be
volking nieuwe impulsen te geven .
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ZAMBIA

Richtlijnen voor de toekomst

Bij bepaling van de omvang va n toekomstige all ocaties zal met name reke 
ning worden gehouden met het Tanzaniaanse streven naar uitbreiding van
de produktieve sector. Op deze w ijze zal mede het draagvlak gecreëerd moe
ten worden waar op de doelgroep gerichte activiteiten op kunnen steunen .
Anderzijds dient ruime aandacht te worden besteed aan de opleiding van ka
der. Het streven naar concentratie va n de Nederlandse hulp, zowel regionaal
als sectoraal, waartoe bij het bestedingsoverleg in 1979 een aanzet werd ge 
geven, zal in de komende jaren verder vorm worden gegeven. In dit kader is
reeds aanz ienlijke steun aan ontwikkeling van de veeteeltsector overeenge
komen. Activiteiten op het gebied van de drinkwatervoorziening op het plat
teland zullen worden voortgezet. Deze vinden thans voornamelijk plaats in
de Morogoro-regio, waar ook over igens (een deel van) de Nederlandse hulp
is geconcentreerd. De mogelijkheden tot voorbere iding van toekomstige
projecten werden onlangs verruimd.
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In het licht van de huidige econo m ische m oeilij khe den heeft Tanzania
voorts besloten extra aandacht te best ed en aan de direct produktieve
sector. Ook de Nederlandse importsteun is op ontwikkeling van deze sector
gericht. Tanzania ontvangt sinds 1976 van Nederland uitslu itend hulp in de
vorm van schenkingen . In jul i 1978 w erd en alle no g openstaande leningen
en renteverplichtingen ad . 129,6 mln. gulden kwijtgescholden.

Op uitdrukkel ijk verzoek van Ta nzan ia w erd in 1978 en 1979 in totaal onge
ve er 50 mln. gulden aangewend voor de opzet van een nationale luchtl ijn,
alsmede voor verbetering van de best aande fac il iteiten. Belangrijke steun
wordt daarnaast gegeven aan ontwikkeli ng van de veeteeltsector. Ook wordt
veel aandacht besteed aan ve rbetering van benutting van bestaande suiker
produkt iecapaciteit, d.m.v . opleid in gen en investeringen. In aansluiting op
het succesvolle Shinyanga Shallow Weil-project is een groot drinkwater
voorzieningsproject opgezet in de Morogoro-regio.

Sinds 1978 wordt ernaa r gestreefd te komen tot een zekere concentrat ie
van de Nederlandse hulp, zowel sectoraal als regionaal.

Per 31 december 1978 bestond er voor wat betreft de f inanciële hulp een
stuwmeer van 45,7 mln. gulden. Zeventig procent van de fondsen die tussen
1974 en 1978 beschikbaar werden gesteld zijn reeds uitgegeven. Van de allo
caties voor 1978 en 1979 werd ongeveer 10 procent gebruikt voor de finan
ciering van lokale kosten.

De uitvoering van het samenwerkingsprogramma wordt met name be
moeilijkt doordat het lokaal beschikbare potentieel aan mankracht (kader) en
financiële middelen ontoereikend is. Een en ander vloeit voort uit het feit dat
voor de verwezenlijking van een, naar de mening van diverse donors te am
bitieus opgezet ontwikkelingsplan, niettemin op ru ime schaal buitenlandse
fondsen beschikbaar worden gest eld.



Politieke situatie

So ciaal-economische situatie

Sed ert 1973 heeft Zambia een éénpart ijstels el met als en ige toe gestane
part ij de United Natio nal lndependance Party (U NIP). De off icië le ma at
schappi jvi sie van de partij is het door President Kaunda geïntroduceerd e
Zambiaans Humanisme, dat een klasseloze, multiraciale samenlevi ng met
gelijke kansen voor ieder beklemtoont en een sociaal -econom isch beleid im
pl iceert dat gericht is op de zwaksten in de samenl ev ing , waarbij res pect
voor de menseli jke waa rd igheid en het w elz ijn van de indi vi duele mens cen
t raal staat. De pra kt ische ui tvoering van het hum ani sme, vooral met bet rek
king tot de verbeteri ng van de positie van de armsten in de rura le sector,
waarin 2/3 van de bevolking zijn bestaan moet vinden , heeft voora lsnog te
wensen overgelaten. De regering sp eelt in het const itutionele best el va n
Zambia een ro l d ie ondergeschikt is aan die van het centra le com ité van de
part ij .

Eind 1978 werd Kaunda opnieuw tot president gekozen.
Langduri ge gevangenschappen om pol iti eke re de nen kwa men in het ver

led en slechts bij uitzondering en thans voorzover bekend niet m eer voor.
De vrijheid van meningsu iting wordt in ci dente el aan ba nd en gelegd . Dit

kwam o.a . tot u it ing t ijdens de eind 1978 geh oud en alge mene verkiezingen
w aarbij bep aalde kand idaats te llingen onmogelijk w erde n gemaakt.

234Tweed e Kam er, zitti ng 1979 -1980, 15 800 hoofdstuk V, nr . 3

Zambia is voor de verkrijg ing van deviezen in hoge ma te afh ank el ijk van
de opbr engst van de export van koper. A ls gevolg va n een sed ert 1974 da
lende wereldmarktprijs en de eenzijdi ge op koper gebaseerd e economie,
he eft het land te kampen m et zodan ige betal ingsba lansproblemen dat im
porteurs gemiddeld 11/ 2 jaar moeten wachten op toewijzing van benod igde
valuta .

In het kad er van de in apri l 1978 gemaakt e afspraken m et het IMF zij n een
aantal f ina nc ië le saneringsmaatregelen genomen die die nen te le iden tot
evenwicht op de beta lingsbalans per u lt imo 1979. Het slag en van dit sane
ri ngsplan hangt in sterke mate samen m et de ontwikkeling van de koper
pri js , d ie beg in 1979 een stijgende tenden s vertoonde, alsmede van het op 
lossen va n de problemen m et het transport van he t koper v ia de TAZA RA
spoorlij n. De heropening van de zuid el ijke route v ia Zimbabwe is in dit kader
ev eneens van belang, alsmede het in ternationa le overleg over het weer in
gebruik nemen van de Beng ue la spoorl ij n.

Volgens opgave van de Wereldbank bedroeg het BNP per hoofd va n de be
volking in 1976,450 dollar. Sindsdien is de groei van het BNP onder an dere
als gevolg van de stagnatie van de importen vertraagd. Na een st ijg ing die
gedurende de pe riode 1973-1976 gemiddeld 3 procent heeft bed rage n, is in
1977 het BNP met 3 procent in reël e termen gedaa ld . Deze da l ing is in 197 8
tot staan gebracht. Het Intern ati onale Monetaire Fonds ve rwacht een reë le
st ijging over 1978 van 0,5 procent. Gezien de verwachte bevolkingstoenam e
m et 2,9 procent is desalniettemin een daling van het BNP per capita over
1978 te verwachten. Op basis van bovenvermelde gegevens is te be rek enen
dat het BNP per cap ita sedert 1976 met ruim 8 procent in reë le termen is ge
daa ld. Voor het lopen de jaar 1979 wordt gerekend met een reële groei va n
het BNP va n één tot twee procent.

Om in de economie de noodzakel ijke verscheiden he id aan te br en gen
heeft Zambia onlangs een aantal fiscale en moneta ire maatreg elen ge no
m en ter stimulering van de landbouwsector, onder andere verh og ing van de
verkoopprijs van een aan tal ag ra rische produkten en rui mere kredietverle
ning aan bo eren. De con sum ent zal hogere prijzen die ne n te betalen aan ge
zien de subsid ies op onder meer landbouwprodu kten drast isch zijn ver
laag d.

Via een verlag ing van de inkomstenbelas t ing wil de rege ri ng bereiken dat
tenm inste één procent ruimte besch ikbaar komt voor de groei van het to taal



Nederlandse hulp

Zambia behoorde nimmer tot de minst ontwikkelde of armste landen, het
werd op grond van het gevoerde sociaal-economisch beleid en de positie
die het in Zu idelijk Afrika inneemt in 1975 concentratieland.

De omvang van de hulp bedroeg in 197812 mln. gulden, waarvan 7 mln.,
lening en 5 mln. gulden schenking . In 1979 werd 15 mln. gulden aangeboden
waarvan 5 mln. lening en 10 mln. gulden schenking. De leningen zijn ver
strekt op zachte voorwaarden.

De totale samenwerking met Zambia sed ert 1975 omvat 78 mln. gulden en
richt zich vooral op die sectoren waaraan Zambia een hoge voorkeu r toe
kent : watervoorziening op het platteland 20 procent ; landbouw en veeteelt
18 procent; infrastructuur 14 procent; importsteun 40 procent en overige
sectoren 8 procent. Het aandeel van de importsteun is dus belangrijk.

In de samenwerking wordt de nadruk ge legd op het leveren van een bij 
drage aan de verbetering van de levensomstandigheden van de plattelands
bevolking en worden bij voorkeur projecten overeengekomen in plattelands
gebieden waar bevolkingsconcentraties voorkomen.

Om een bijdrage te leveren aan het Zambiaanse streven naar verscheiden
heid van de economie, wordt aandacht geschonken aan direct productieve
projecten op het gebied van de landbouw en de kleinschalige industriële ac
tiviteiten op het platteland. Dit laatste geschiedt mede door het op ru ime
schaal verlenen van programmahulp.

De gehele lening 1978 werd gebruikt voor programmahulp. De levering
van zaaizaden en middelen voor bescherming van landbouwgewassen en
zaaizaden maakt een belangrijk deel uit van deze hulp. Voorts werden fond
sen gereserveerd voor uitbreid ing van bestaande projecten op het gebied
van de melkveehouderij, landbouwvoorlichting en voor het beschikbaarsteI
len van individuele deskundigen op posten waaraan Zambia hoge prioriteit

de consumptieve bestedingen. Aangezien de reg er ing tev ens heeft besloten
de overheidssalarissen te bevriezen op het huidige peil , terwijl in de particu
liere sector slechts een verhoging van 5 procent is toegestaan, is de ver
wachting dat de consumptie per hoofd in 1979 opnieuw zal dalen .

Over de inkom ensverdeling zijn geen volledige en exacte cijfers bekend;
op basis van oude en onvolled ige cijfers zijn verschillende scheidsli jn en in
de inkomensverdel ing te onderk ennen, waarva n de belangrijkste zijn die
tussen buitenlandse en autochtone werknemers , tussen werknemers in de
particuliere sector en overheidspersoneel en tussen de stedelijke en platte
landsbevolking, waarbij de eerstegenoemden in het algemeen hogere inko
mens gen ieten. Eén van de gevolgen van de betere betaling in de particulie
re sector is dat de gemiddelde kwaliteit van het ambtenarencorps laag is en
de opstelling en uitvoering van ontwikkel ingsplannen moeizaam verlopen.

Aan de bevoorrechte positie van buitenlandse werknemers in met name
de kopermijnen wordt door de Zambiaanse regering niet getornd aangezien
zij een nog grotere uittocht van voor de economische ontwikkeling noodza
kelijk geachte «expat rlates» w il voorkomen.

Bepalend voor de Zambiaanse ontwikkeling is de mate waarin de regering
er in zal slagen de stroom van im- en export gaande en in evenwicht te hou
den .

Onzekere elementen in een hierop gericht beleid zijn met name de ontwik
keling van de wereldmarktprijs voor koper en de politiek instabiele situatie in
enkele buurlanden.

Regelmatige tekorten van het Zambiaanse volksvoedsel ma ïs onderstre
pen nog eens de noodzaak om tot verhoging van de landbouwproduktie te
komen . Cijfers over de ontwikkeling van de landbouwsector tonen aan dat
de geringe positieve ontwikkeling die er is geweest, geconcentreerd is in de
«subsistence sector» . Onderkenning van de mogelijkheden tot produktiever
groting in deze subsector biedt wellicht een aanknopingspunt voor een
doelgroepenbeleid zoals door Nede r land wordt voorgestaan.
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Bij de uitvoering van projecten zal vee l aandacht worden besteed aan de
mogelijkheid van lokale kostenfinanciering, w aaraan in verba nd m et fin an
ciële tekorten een grote behoefte bestaat. Problem en, zoals het gebrek aan
kader, onderbezetting van de vakministeries en in verband m et de verl ate
publ icaties van het 3e nationale ontwikkelingsplan, het uitblijven van een
lange termijn beleid, verdienen eveneens aandacht.

In verband met de zwakke ontvangststructuur is een maxima le Nederland
se begeleiding vereist bij de planning, voorbereiding en uitvoering van de
projecten. Nieuwe projecten zullen bij voo rkeur worden overeeng ekom en in
die sectoren waaraan Zambia hoge prioriteit geeft, t .W. landbouw- en vee
teeltopleidingen en de industrie. Bij de projectkeuze zal tevens region ale
concentratie worden nagestreefd.

Ook noodzakelijke uitbreidingen van ree ds overeengekom en projecten
kr i jgen voorrang.

toekent, waaronder planningsdeskundigen voor diverse ministeries. Laatst
genoemde ondersteuning is voor Zambia onder meer van belang voor de
keuze van projecten en het opstellen van nationale plannen.

In 1979 is gekozen voor projectvoorstellen op het gebied van de tradltione
Ie veeteelt, tarweverbouw, verlenen van faciliteiten voor landbouwvoorlich
ting en de bestrijding van de tsétsé-vlieg, het looien van leer op het platte
land en het opleiden van ambtenaren in technieken om zelf mogelijkheden
voor plattelandsontwikkeling te kiezen en te formuleren. Ook het onderwi js
behoeft op verscheidene gebieden materiële steun. De programmahulp kan
worden besteed aan de levering van medicijnen, van industriële grondsto f
fen en materialen voor het onderhoud en verbetering van wegen.

Het geheel van financiële en technische samenwerking overziende ver
toont een omvang van het stuwmeer dat boven het gemiddelde van all e
concentratielanden ligt. De verwachting is dat de besteding van het hu lpvo
lume zal verbeteren aangezien thans, na de moeizame aanloopperiode, en ig
projecten in uitvoering zijn of op korte termijn zullen komen en door de ver
lening van programmahulp het uitgaventempo versneld.
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ANGOLA

GUINEE-BISSAU

3.2. OVERZICHT HULP AAN ZUIDELIJK AFRIKA (cat. 111 a en b)
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Vanaf 1974 t /m 1978 heeft Ned erland ca. f 78 miljoen aan hulp t .b .v . Gui
nee-Bissau beschikbaar gesteld, waarvan f 21,5 miljoen in de vorm van zach 
te leningen. Hierbij is inbegrepen de voedse lhulp in 1978 en de Nederlandse
bijdrage v ia FAO voor de bouw van een silo in het kader van het Food Secu
rity Assistance Scheme (FSAS) .

Voor 1979 is wederom hulp mogel ijk voor Guinee-Bissau terwij l in het ka
der van de betalingsbalanssteun een extra bedrag van f 10 miljoen is toege
kend .

Met Guinee-Bissau heeft ste ed s intensief ov erl eg plaatsgevonden over de
besteding van de fondsen . Van de vele activiteiten kunnen met name de wa
tervoorzieningsprojecten op het platteland, de bouw van een middelbare
school, aanschaf van vaartuigen, wegenaanleg, de bouwen exploitatie van
een sappenfabriek en een reval idatieproject worden genoemd. De steunver
lening in het kader van de wederopbouwhulp aan Guinee-Bissau zal voors-

Bevolkingsomvang
BNP per capita
Groei BNP/cap
ODA per capita
Nederlandse hulp

Kerngegevens

Het vertrek v an bi jna all e Portu gezen (350000) en een staat van burgeroor
log bracht in Angola , d irect na de o nafhankelijkhe id (n ov ember 1975) een
zware econom ische terugs lag teweeg, die men ook nu nog niet te boven is
gekomen. De komst van bu itenlan ds e experts met name uit Cuba en Oost
Europa, hebben het gemis aan vooral m iddenkader niet kunnen ondervan
gen . Ook de politieke stabiliteit wordt nog ste eds verstoord door korte ra id s
van UNITA-strijders in M idden-Angola terwijl ook, naa r het schijnt, nog
ste eds UNITA-guerilla's v anu it Namib ië opereren . Aanwezigheid van
SWAPO-bases in het zuiden , grot e aantall en v luchtelingen uit Namibië, de
tot voor kort bestaande gespannen situati e t.O.V. Zaïre m et betrekking tot
Shaba, waarschijnl ijke intern e strubbeli ngen in de partijtop over de richting
van het beleid, gaven de reg ering niet de nodige rust voor herstel en weder
opbouw van de economie. Na ast het he rstel v an de pr oduktiviteit in de d i
verse sectoren van de eco no m ie, m et name de landbouw, streeft de reg e
ring er tegelijkertijd naar de posi ti e van de geh el e be vo lking te verbeteren en
deze daadwerkelijk bij de uitvoer ing van het bel eid te betrekken. Dit laatste
gebeurt met name door de bevordering van de install at ie van produktie
coöperaties met gekozen comité's . De bo eren w orden hiertoe echter ni et
overhaast gedwongen.

De Nederlandse hulp, welke vanaf 1975 ca . 80 miljoen gulden bedraagt, is
gedeeltelijk gebruikt voor de aanschaf van t ransportm iddelen, voor aankoop
van voedsel , aanschaf van schooluniformen en steun aan het opzetten van
sociale en ontwikkelingscentra. Momenteel vindt overleg plaats over de le
vering van een aantal schepen en ziekenhuisapparatuur.



KAAPVERDIË

MOZAMBIQUE

De economische situatie in Mozambique is nog steeds precair. De groei
van het BNP is in feite negatief. Het land is , zoals door President Machel in
1976 werd bevestigd, geruïneerd als gevolg van de volledige socialisatie , het
ve rtrek van de Portugezen (het middenkader), de werkloosheid en de oor log.
Momenteel wordt getracht de exportproductie, die na het vertrek van de
Portugezen nogal verwaarloosd is, weer op gang te brengen . Voor de on af
ha nkeli jkheid behoorden cashew, katoen, suiker, thee, copra, sisal en ma is
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In het kader van de wederopbouwhulp zijn sedert 1975 met Kaapverd ië
diverse act iv iteiten uitgevoerd. Ook via andere programma's zoals de vo ed
selhulp, het FAO-voedselveiligheidsprogramma en het Sahelprogramm a is
steun verleend aan Kaapverdië. Hiermee is in totaal t /m 1978 ongeveer een
bedrag van f 53 m iljoen gemoeid geweest. Hoewel de hulp in de komende
jaren zal overgaan naar het Sahel-programma, zijn voor de afbouw van de
samenwerking ook in 1979 fondsen gereserveerd in categorie 11 1. Voorts is
aan Kaapverd ië voor 1979 een bedrag van f 5 m il joen als beta lingsbalans
steun toegekend.

Van de projecten d ient met name de steun aan de visseri j en v isverwer
kende industrie te worden genoemd, hetgeen, in verband m et de weinig e
mogelijkheden tot andere werkgelegenheidsscheppende activite iten, een
hoge prioriteit heeft. Ook zij n en ige projecten voor plattelandsontwikke ling
op het eiland Santo Antao opgezet terwijl de voortzetting en uitbreiding hier
van uit het Sahel-programma zal worden gefinancierd.

Kaapverdië is in 1977 toegevoegd aan de lijst van de minst ontwikkeld e
landen. De enige politieke partij , de PAIGC, is tegel ijkertijd ook de enige par
t ij in Guinee-Bissau, zodat men kan spreken van een (informele) po li t ieke
eenheid van beide landen. Het beleid is gericht op de positieverbetering va n
de gehele bevolking , met name op het platteland. Voor Kaapverdië im pli 
ceert dit vooral het genereren van werkgelegenheid .

hands als onderdeel van categorie 111 a worden gecontinueerd. Zoals in de
toelichting m.b.t, deze categorie is gesteld, zal van jaar tot jaar worden bez iel
in hoeverre voortzetting van deze vorm van hulpverlening gerechtvaardigd
is. De prioriteiten van Gu inee-Bissau zijn thans gericht op een stabie le eco
nomie die met name de primaire levensbenodigdheden verschaft, waar
onder vooral voedsel. Vandaar dat ontwikkeling van de agrarische sector en
het platteland voorop staan. De andere sectoren worden echter niet ver
waarloosd en met name onderwijs eist een groot deel van de ontwikkelings
inspanning op.



ZIMBABWE

NAMIBIË

to t de produkten, d ie vooral in de moderne sector van ca. 3000 p lantages
werden gekweekt en waarin ca. 130 000 mensen w erkzaam w aren.

Mozambique kreeg tot 1976 hoge inkom ste n ui t goede renve rvoer tussen
zijn havens en Zambia, Zimbabwe, Ma lawi, Zu id -Afrika en Zaïre. Wegens de
uitvoering van de sanctiepolitiek t.o .v . Zimbabwe, conform de aanbevelingen
van de VN, alsmede door gedeeltel ijke overschakeling van Zuid-Afr ika op ei
gen havens, komen deze inkom sten voor een groot de el te vervallen. Ook
het toerisme, de industrie en de inkomsten uit de migratie-ar beid in Zu id -Af
rika zijn ernstig aang etast .

De Nederlandse hulp we rd in de laatste jaren vo o ral gecommitteerd voor
een klein aantal grote pro jec ten zoal s lev erant ies van goederen en diensten
ten behoeve van viskoelopslag, w egenbouw, levering en installatie van enige
generatoren, levering van diverse schepen, de afwatering van Maputo en de
levering van textiel. Daarnaast wordt ook technische know how beschikbaar
gesteld door m iddel van een grafisch trainingscentr um, een onderhoudscen
t rum voor g raf ische indust ri e alsmede door de u itzending-verleng ing van ca.
25 docenten aan de Mondlane Univ ersiteit te Maputo.
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Ten behoeve van de bevolking van Namib ië is sed ert 1975 ca. f 10,8 mil 
joen verstrekt via diverse kanalen . Een groot gedeelte h iervan te weten f 5,5
m iljoen, werd gegeven via SWAPO ten ei nde de nood te verl ichten onder
vluchtel ingen in Zambia en Ango la. Aa n het VN -Fonds voo r Namib ië en het
Namib ië Instituut, d ie be ide vooral ger ich t zijn op op leid ing van kader ten be
hoeve van een toekomst ig onafha nkeli jk Nam ib ië, w erd f 1,6 mil joen ver
strekt, terwijl aan het VN Nat ionhood Programme for Namibia, opgezet om
tra in ingsprogramma's en studies te entameren met het oog op een voor
spoedige start na de onafhankelijkheid, f 2,2 m iljoen beschikbaar is gesteld.
Hoewel SWAPO door de VN formeel als en ige authenti eke ve rtegenwoordi 
ger van de Nam ib ische bevolk ing wordt erkent, voorziet het VN-p lan voor een
internat io naa l aanvaardbare op lo ssin g van de Namibië-kw esti e in verkiezin
gen waaraan ook door de andere po lit ieke partijen zal worden deelgenomen.
Nederland heeft zich overigens nim m er aan voornoemd VN -standpunt met
betrekking tot SWAPO geconformeerd .

Beg in 1979 zijn aanvragen om humanita ire hulp ontvangen van zowel
SWAPO, Namibia National Front (NNFl. als SWAPO Democrats. Het NNF is
een overkoepelende organisatie van diverse partijen waaronder de SWANU,
Damara-Council , Nationallndependence Party. SWAPO Democrats is een af
sp litsing van de SWAPO onde r lei d ing van de m ed e-oprichter van de SWA
PO, de heer Shipanga. Gezien het gestelde in de vo rige alinea wordt thans be
zien of aan alle drie de partijen hu lp kan worden verstrekt. Hierbij speelt u iter
aard een rol dat deze parti jen te kennen hebben gegeven niet te zullen deel
nemen aan een eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring van Namibië.



Sedert 1975 is via diverse kanalen totaal ca. f 10,8 miljoen aan humanitaire
hulp ten behoeve van de bevolking van Zimbabwe verstrekt. Daarnaast kwa 
men ook bijdragen aan regionale of internationale programma's, zoals de
steun via de Wereldraad van Kerken, het International Defence and Aid Fund,
ICRC, UNHCR, aan de bevolking van Zimbabwe ten goede. De hulp is in het
verleden gegeven, zowel via de 4 bekende bevrijdingsbewegingen (onder lei 
ding van Mugabe, Nkomo, Muzorewa en Sithole). als via internationale en
particuliere organisaties. Na de overeenstemming in maart 1978 tussen het
reg ime-Smith en de heren Muzorewa, Sithole en Chirau is aanvankelijk geen
nieuwe hulp gecommitteerd in afwachting van het resultaat van pogingen van
het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten om alle partijen bij elkaar te
brengen . Toen dit op korte termijn niet leek te slagen, is vastgesteld dat de
hulp aan vluchtelingen buiten Zimbabwe zou kunnen worden voortgezet via
de bevrijdingsbeweg ingen onder leiding van Mugabe en Nkomo, terwijl de
hulp ten behoeve van de bevolking binnen Zimbabwe uitslu itend via particu
liere organisaties (ICRC, Christian Care e.d .) zou kunnen worden verstrekt, zo
lang deze in Zimbabwe adequaat werkzaam kunnen blijven .
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Marokko

Tunesië

Portugal
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De overmaking van de fondsen ad f 7 mi ljoen voor de ov ereeng ekomen
projecten ; Desentaslleerverwerkende indust ri e, Türktas/leerverwerkende in
dustrie, Candir/zonnebloempittenverwerkende industrie , Yibitas/cement en
Karaman Yem/veevoederindustr ie, heeft in 1978 geheel zijn beslag gevon
den.

Ook zijn praktisch alle toegezegde experts thans in Turkije w erkzaam, c.q.
zal bi nnen afzienbare ti jd de laatste daarvan zijn w er kzaamhed en kun nen
aanvang en .

Turkije

De uitvoering van het met Tunes ië ov er eengekom en programma ter be
vordering van werkgelegenheid in het m idden- en kleinbed rijf, respectiev e
li jk artisanale bedri jven (reparat ie, onderhoud, install atiewerkzaam heden)
waarvoor f 3 mln. beschikbaar werd gesteld, zal in de loop van dit jaa r een
aanvang kunnen nemen.

Inmiddels zijn een tweetal deskundigen voor de uitvoering van het p ro 
gramma gerecruteerd, aan wie van Tunesische zijde medio mei 1979 agré
ment werd verleend.

De aanwending van de allocatie ad 4,5 miljoen gulden lastens 1975/1976
ten behoeve van het leerbewerkingsproject Oujda en het vijgenproject
DERRO heeft nog niet zijn beslag gehad. Dit vindt zijn oorzaak in het feit dat
de definitieve versies van de desbetreffende conventies nog niet van Marok
kaanse zijde werden ontvangen. Een extra handicap wordt gevormd door
het fe it dat het moeil ijk is geschikte deskundigen voor de u itvoering van het
programma te recruteren .

De uitvoering van de met Portugal overeengekomen projecten , i.c. de
coöperaties Capine en Alvoco das Varzeas, alsmede van de ontwikkeling
van de weidegebieden in de Tras-os-Montes komt m oeil ijk v an de grond.
Aanwending van de desbetreffende fondsen hee ft dan ook slechts voor ee n
gering deel plaatsgevonden . Bezien zal worden in hoeverre mogelijkheden
aanwezig zijn voor ve rsnelling van de act ivite iten.

De voortgang van de door Ned er land geëntameerde projecten, te w et en
een fabriek van emailprodukten te St ruga alsmede één wel ke behe lst de
«const ructi o n of a decorative paper tactorv» te Rozay, waarvoor in 1977 res
pectieve li jk 4 en 2 mi ljoen gu lden besch ikbaar w erd gesteld, is dusdanig dat
be ide projecten in de praktijk geh eel lijken te voldoen aan de intenties d ie
aan Nederlandse zijde ten grondslag liggen aan bedoeld programma. Zowel
in Rozay als Struga worden arbeidsplaatsen gecreërd .

In juni 1979 werd een tweede overlegronde gevoerd over nieuwe pr oj ect 
mogelijkheden waarb ij de leningscomponent in het programma geïntrodu 
ceerd is .

Joegoslavië

3 .3. OVERZICHT VAN DE HULP AAN LAND EN VA HERKOMST VA N
BUITENLANDSE WERKNEMERS
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ONTWERP VAN WET

Wij Jul iana, bij de gratie God s, Kon ing in der Nede rland en, Prinses van
Oranje -Nassau, enz.. enz., enz.

Allen, die deze zull en zien of horen lezen, saluut ! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge arti kel 133 van de
Grondwet de middelen tot dek king van de ui tgaven van het Rijk door de wet
moeten worden aangewezen ;

Zo is het, dat W ij , de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der
Staten -Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden
en verstaan bij deze:

Enig artikel

Hoofdstuk V (Departement van Buitenlandse Zaken) van de aanwijzing en
de raming van de middelen tot dekking van de uitgaven van het Rijk voor
het jaar 1980 wordt vastgesteld als volgt (bedragen in guldens) :
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Onderafdeling 111. Ontvangsten van
algemene aard 41235000

1 In houding voor di enstkledin g en w oninghuur 10000

2 Legali satie 80000

3 Kanselarijl eges ( Paspoo rtge lden Nederland) 41 000 000

4 Visarechten 20 000

5 Bij dragen voor inkoo p van d ienst -
t ijd voor pensioen 65 000

6 Inh oud ingen voo r pensioenen, we lke recht -
st reeks ten bate van 's- rij ks schatkist komen 50000

7 Diverse ontvangst en 10000

AFDELING V . DIRECTORAAT-GENERAAL
INTERNATIONALE SAMENWERKING 153793000

Onderafdeling I. Internationale Samen -
werking 383000

12 Aflossing op deelnem ing aan de obligat ie-
leningen van de Verenigde Naties 35 1000

13 Renteontvangsten van de ob ligat ieleningen
van de Verenigde Nat ies 32000

Onderafdeling 11 . Ont w ikkel ing ssam en -
werking 15341 0 000

Paragraaf t . Bilaterale hulpverlening 152460000

14 Aflossing voo rtvloeiend e uit leningen ver -
strekt aan ontwikkelin gslande n 30680000

15 Rent e voortv loeiende Uit leningen verstrekt
aan on twikkelingslande n 21 780000

16 Ontvangsten op gedane garant iebetal ingen M emorie

17 Ont vangsten betreffende tij delijke
financiering van door de Nederlandse
Inv ester ingsbank voor Ontwikkelings -

lande n N.V. uit eigen middelen met
gara ntie van de Staat te verstrekk en
leningen aan ontwikkel ingslanden 100000000

2

700000

250000

950000

MemorieDiverse ontvangsten20

Paragraaf 7. Bevordering nijverheid en
export van de ontwikkelingslanden

18 Ontvangsten bet reffende len ingen inzake
proj ecten van het Nederlandse bedrijfsleven
in ontwikk elingslanden

19 Rente betreffende len ingen inzake projecten
van het Nederlandse bedrijfsleven in
ontwikkel ing slanden

1 000

4500000

500 000

100000

5 101000

5101000

5 10 1 00 0

41235000

200129000

O n de raf del i ng 11. Di rect ie Bu it enland se
Di ens t

Paragraaf 2. Vertegenwoordig ing in het Bu i 
tenland

In hou di ng vo or dienstkl eding en w on inghuur

Kanselarijr echten

Rent eontvangsten over banksaldi, alsmede
ov er ver leend e vo or schotten aan het
persone el

Diverse on tv angsten11

AF D ELI N G 11. DIRECTIES REC HTST RE EK S
RESS O RT EREN DE ONDER D E SEC RE
T A RIS - G EN ERA A L

8

9

10

AFDELING I. MINISTERIE

Raming van de middelen

T OTA A L



Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat
alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, w ie
zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Buitenlandse Zaken ,

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,
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MEMORIE VAN TOELICHTING

De middelenraming bed raagt voor 1979 f 191 829000. Voor 1980 worden de
middelen begroot op f 200 129000.

In vergelijking met de oorspronkelijke raming voor 1979 wordt meer ge
raamd f 8300000.

Voor de nadere specificatie van deze cijfers mogen ondergetekenden ve r
wijzen naar de toelichtende staat van de middelen, als bijlage I gevoegd bij
deze memorie van toelichting.

Omtrent een aantal artikelen wordt een nadere verklaring gegeven in de
hierna volgende artikelsgewijze toelichting.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

AFDELING I

Onderafdeling 111. Ontvangsten van algemene aard

Artikel 3. Kanselarijleges (paspoortgelden Nederland). Op grond va n de
ervaringscijfers in voorgaande jaren mag erop worden gerekend dat
f 5 000 000 meer zal worden ontvangen.

AFDELING 11. DIRECTIES RECHTSTREEKS RESSORTERENDE ONDER DE
SECRETARIS-GENERAAL

Onderafdeling 11. Directie Buitenlandse Dienst

Paragraaf2. Vertegenwoordiging in het Buitenland

Artikel 9. Kanselarijrechten. Op grond van ontvangsten in voorgaande ja
ren wordtf700000 minder geraamd.
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Paragraaf 1. Bilaterale hulpverlening

Paragraaf 7. Bevordering nijverheid en export van de ontwikkelingslanden

Onderafdeling 11. Ontwikkelingssamenwerking

6Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 15800 hoofdstuk V, ms. 4-6

De Minister van Ontwikkelingssamenwerking,
J. de Kon ing

De Minister van Buitenlandse Zaken,
C. A. van der Klaauw

Artikel 18. Ontvangsten betreffende leningen inzake projecten van het Ne
derlandse bedrijfsleven in ontwikkelingslanden. Op dit artikel wordt reke 
ning gehouden met ontvangsten op in het verleden verstrekte leningen op
de zogenaamde drempelprojecten.

Artikel 17. Ontvangsten betreffende tijdelijke financiering van door de Ne
derlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden NV uit eigen midde
len met garantie van de Staat te verstrekken leningen aan ontwikkelingslan
den . Deze begrotingspost is opgenomen in verband met de voorschriften
van de Comptabiliteitswet 1976 met betrekking tot desaldering . Verwezen
wordt naar de begroting van uitgaven, artikel 62.

Artikel 14. Aflossing voortvloeiende uit leningen verstrekt aan ontwikke
lingslanden. Op dit artikel zijn geraamd de in 1980 contractueel verschu ldig
de aflossingen over de in het verleden verstrekte leni ngen.

Artikel 15. Rente voortvloeiende uitleningen verstrekt aan ontwikkelings
landen. De raming is gebaseerd op de verschuldigde rente over reeds ver
strekte en nog te verstrekken leningen.

Artikel 12. Aflossing op deelneming aan de obligatieleningen van de Ver
enigde Naties. Volgens het schema van aflossingen van de op 19 oktober
1962 en 4 februari 1963 door de Verenigde Naties uitgegeven leningen, waar
in Nederland met respectievelijk $ 687000 en $1 333000 heeft geparticipeerd,
kan in 1980 een bedrag van f351 000 worden tegemoet gez ien. Ultimo 1980
zal dan nog aan len ingen uitstaan respectievelijk $197169 en $442 556.

Onderafdeling I. Internationale Samenwerking

· .. .
AFDELING V . DIRECTORAAT-GENERAAL INTERNATIONALE SAMEN-
WERKING
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AF DELI N G 11. DIRECTIES RECH TS TREEKS RES -
SORTEREN DE ONDER DE SECRETARIS-G ENERAAL 5101000 5801000 6863000

Onderafdeling 11. D irectie Buiten landse Dienst 5101000 5801000 6863000

Paragraaf 2 . Vertege nwoordiging in het Buitenland 5101000 5801000 6863000

8 Inhouding voor di enstkleding en woninghuur 1000 1000 02.2 16.14

9 Kanselarijrechten 4 500 000 5200000 4529000 02.2 38 .5

10 Renteontvangsten over banksaldi. alsmede over
verleende voorschotten aan het personeel 500000 500000 961 000 13. 2 26.1

11 Diverse ontv angsten 100000 100000 1373000 02.2 16.1

A FD ELIN G I. MINISTERIE 41235000 36262000 45541000

Onderafdel ing 111 . Ontvangsten van algemene
aard 41235000 36262000 45541000

1 Inhouding voor dienstkleding en w oninghuur 10 000 10000 14000 02.0 16.14

2 Legalisat ie 80000 120000 87000 02.0 38.5

3 Kanselarijl eges (Paspoortge lden Nederland ) 4 1 000 000 36000000 45155000 02.0 38.5

4 Visarechten 20 000 17000 19000 02.0 39.5

5 Bijdra gen voor inkoo p van die nsttijd voor pensioen 65 000 65000 69000 02.0 11.2

6 Inhou din gen vo or pensioenen. welke rechtstreeks
ten bate van 's-rijks schatkist kom en 50000 40 000 53 000 09.20 38.5

7 Diverse ont vangst en 10000 10000 144 000 02.0 06

Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 15800 hoofdst uk V, ms. 4-6

Econo
mische
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1979

191829000

Geraamd
voor

1980

200129000
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Toelichtende staat van de middelen (vervolg)

Artikel en omsch rijv ing Geraamd Geraamd Rekening Functi o- Econo-
voor voor 1978 nele mische

1980 1979 code code

AFDELING V. DIRECTORAAT-GENERAAL INTER-
NATIONALE SAMENWERKING 153793000 149766000 135 625000

Onderafdeling I. Internationale Samenwer-
king 383000 226000 232000

12 Af lossing op deelneming aan de ob ligatieleningen
van de Verenigde Naties 35 1 000 190 000 188000 02.4 39.5

13 Renteontvangsten van de obl igat ieleningen van de
Verenigde Nat ies 32000 36 000 44 000 13 .3 26.0

Onderafdeling 11. Ontwikkelingssamenwer-
k ing 163410000 149 540 000 135393000

Paragraaf 1. Bilaterale hulpverlening 152460000 148 290000 109 884000

14 Af lossing voortvloeiende uit leningen verstrekt aan
ontwikkel ingslanden 30680000 25 140 000 14983 000 02 .4 88.6

15 Rente voortvloeiende uit leningen verstrekt aan
ontwikkelingslanden 21780000 23 150000 24 138 000 13.3 26 .2

16 Ontvangsten op gedane garant iebetal ingen Memorie Memorie 8610 000 02.4 88.6

17 Ontvangsten betreffende t ijdelijke finan ciering
van door de Nederlandse Invester ingsbank 02.4 39.5
voor Ontwikkelingslanden N.V. uit eigen
middelen met garant ie van de Staat te verstrekken
leningen aan ontwikkelingslanden 100000000 100000000 62 153 000 02.4 86.2

Paragraaf 7. Bevordering nijverhe id en export van
de ontwikkelingslanden 950000 1250000 25509000

18 Ontvangsten betreffende leningen inzake projecte n
van het Nederlandse bedrijfsleven in ontwikke lings-
landen 700 000 750000 806000 02.4 39.5

19 Rente betreffende len ingen inzake pro jecten van
het Nederlandse bedrijfsleven in ontwikkelings-
landen 250000 500000 337 000 13.3 26.1

20 Diverse ontvangsten Memorie Memorie 24 366 000 02 .4 06
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BIJLAGE 11. Geldende regelingen van tarieven met betrekkingtotniet~belastingontvangsten

Omschrijv ing en nummer
middelenarti kel

Tweede Kamer. zitting 1979-1980. 15800 hoofdstuk V. nrs . 4-6 10

Voor 1979 voorge 
stelde wijziging

Wet van 16 febr.
1978. Stb. 119

K.B. van 27 okt.
1976, Stb. 629

Laatstelijk
gewijzigd bij

Wet van 1 nov.
1948. Stb. I 481

K.B. van 2 aug.
1960, Stb. 336

Het tar ief
berust op

41000000

4500000

Raming
1980

Directies rechtstreeks ressorterende
onder de Secretaris-Generaal

Kanselarijrechten

Ministerie

Kanselarijleges
(p aspoortgelden Nederland)

9

3
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