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0. Kort overzicht

Een specifieke benadering

1. De Belgische samenwerking hanteert een benadering die verschilt naar gelang 
de politieke, economische en sociaal-culturele context van de partnerlanden. 
De “fragiliteitsbenadering” is een instrument dat dient om de specifieke noden 
van “fragiele” situaties te onderkennen om een zo doeltreffend mogelijke 
respons te kunnen bieden. 

Eén doelstelling

2. De Belgische samenwerking draagt bij tot de opbouw van een efficiënte, 
legitieme weerbare staat, tot de versterking van de staat (Statebuilding) en van 
de bevolking in de partnerlanden die zich in een fragiele situatie bevinden en tot 
de versterking van de relaties tussen de overheidsinstanties en de bevolking, 
met andere woorden tot de versterking van de legitimiteit van de staat.

Langetermijneffecten die de donorgemeenschap verwacht

1. Een land neemt beleidsmaatregelen die legitiem zijn voor zijn bevolking
2. De veiligheid van de bevolking is gewaarborgd
3. Justitie werkt naar behoren en is voor alle burgers toegankelijk
4. Het economisch draagvlak wordt verzekerd door voor meer werkgelegeheid 

en voor betere leefomstandigheden te zorgen
5. De inkomsten worden beheerd en de capaciteiten voor een stevig 

verankerde verantwoorderlijke en billijke dienstverlening worden versterkt 
waarbij België specifiek de nadruk legt op de regulerende en sociale 
functies van de staat.

Tien beginselen die de Belgische samenwerking in fragiele situaties moet 
hanteren

1. De context in haar strategie integreren en geen schade berokkenen
2. Van de versterking van de staat een fundamentele doelstelling maken
3. Prioriteit toekennen aan preventie 
4. Een pan-gouvernementele benadering uitwerken
5. Non-discriminatie bevorderen als het fundament voor een stabiele 

samenleving, zonder uitgeslotenen
6. De strategie afstemmen op de lokale prioriteiten, afhankelijk van de context
7. De acties coördineren
8. Snel handelen… maar lang genoeg betrokken blijven voor meer slaagkansen 

- flexibiliteit 
9. Het onstaan van onderbedeelde groepen voorkomen 
10. Aan risicobeheer doen en realistische verwachtingen koesteren.
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I. Achtergrond

3. Deze strategienota over fragiele situaties verstrekt nadere toelichting 
over een begrip dat vrij recent is en reikt de Belgische actoren van de 
ontwikkelingssamenwerking instrumenten aan om beter te kunnen duiden wat 
onder “fragiele situaties” moet worden verstaan. “Fragiele situaties” vereisen 
immers een specifieke benadering, hierna “fragiliteitsbenadering” genoemd. 

A. Waarom kiezen voor een gedifferentieerde benadering van fragiele situaties?

4. Fragiele situaties zijn doorgaans gekenmerkt door het gebrek aan of door 
ernstige tekortkomingen van het staatsgezag, zijn gebrek aan legitimiteit en 
door de onstabiele betrekkingen tussen staat en samenleving. Een staat wordt 
als fragiel beschouwd wanneer hij geen diensten verstrekt of organiseert zoals: 
veiligheid, justitie, gezondheid of onderwijs. Een staat is ook fragiel wanneer hij 
geen legitimiteit geniet in de ogen van de bevolking – bijvoorbeeld om belastingen 
te heffen. Fragiele situaties ontstaan door een gebrek aan legitimiteit van de 
overheidsinstanties en het onvermogen van de staat om in de basisbehoeften 
van de bevolking te voorzien. Deze factoren zijn een hinderpaal voor de acties 
inzake armoedebestrijding en leggen een hypotheek op de duurzaamheid 
ervan. Daarnaast vormen ze ook ten aanzien van de rechtstreeks betrokken 
bevolking en van de bevolking in de buurlanden een bedreiging voor de vrede 
en de veiligheid. Het is dan ook van het grootste belang bij de uitstippeling van 
een samenwerkingsbeleid voor deze landen de steun voor geweldbestrijding 
mee te wegen. Dit vereist een benadering die veiligheid en ontwikkeling aan 
elkaar linkt (“  nexus Veiligheid-Ontwikkeling  “), naar het model dat de 
Verenigde Naties hebben ontwikkeld met het Peace Building Fund en de Peace 
Building Commission.

5. De internationale actoren zijn tot de bevinding gekomen dat tal van staten in een 
fragiele situatie de MDGs in 2015 niet zullen halen. Deze landen vertegenwoordigen 
wereldwijd 1/6e van de wereldbevolking en 1/3e van de mensen die het moeten 
stellen met minder dan een dollar per dag, waaronder 70% vrouwen. Zoals 
onder meer blijkt uit het World Development Report 2011 kunnen factoren zoals 
onveiligheid, geweld en een niet naar behoren georganiseerde dienstverlening 
die kenmerkend zijn voor een fragiele situatie, de ontwikkeling van deze landen in 
de weg staan. Door de grote ongelijkheid die deze samenlevingen destabiliseert, 
zijn vrouwen en meisjes de eerste slachtoffers in een fragiele situatie. Door de 
voorheen gehanteerde ontwikkelingsbenadering, werden fragiele landen als 
eersten getroffen door een vermindering van de hulp in de jaren 90. Hoewel 
de hulp aan deze landen opnieuw is toegenomen, is ze vooral toegespitst op 
een aantal specifieke landen (vooral Afghanistan, Irak, Ethiopië, Pakistan), terwijl 
een aantal andere landen aan hun lot worden overgelaten. Deze landen worden 
“orphan countries” (landen die relatief weinig externe hulp krijgen) genoemd. Het 
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is dus zaak de hulpstromen opnieuw in evenwicht te brengen en ze voor de 
lange termijn op een zeker peil te handhaven.

6. De fragiliteitsbenadering is een onderdeel van de bredere gedifferencieerde 
benadering die de Belgische samenwerking en de hele donorgemeenschap 
ten aanzien van de ontwikkelingslanden hanteren. De respons die de hulp 
kan bieden is immers niet dezelfde in een middeninkomensland, een laag-
inkomensland of een fragiel land. Elke context vereist een specifieke aanpak. 
De fragiliteitsbenadering is in de eerste plaats toegespitst op alle 
samenwerkingskanalen van alle donoren: het is zaak de hulpmodaliteiten 
op een specifieke situatie af te stemmen om de hulpdoeltreffendheid te 
vergroten en preventief in te spelen op de voortekenen van een crisis.

7. De fragiliteitsbenadering die in deze nota aan bod komt is alomvattend. Het 
spreekt voor zich dat ze aangepast moet worden aan elk land en elke 
specifieke context, rekening houdend met de nationale strategieën van 
het hulpontvangende land en met de acties die andere donoren in het land 
ondernemen.

8. “Fragiele situaties” is een inclusief begrip dat ook andere thema’s omvat, zoals: 
de rechten van het kind, met inbegrip van het thema kindsoldaten, gender 
en seksueel geweld. Het meewegen van de genderdimensie is inherent 
aan de fragiliteitsbenadering omdat deze dimensie van belang is voor de 
doeltreffendheid en duurzaamheid van de acties.

9. Dat sommige actoren zich met betrekking tot het gebruik van de term “fragiele 
staat” nogal terughoudend opstellen, mag geen reden zijn om de benadering 
op zich in vraag te stellen maar betekent wel dat duidelijk moet worden 
aangegeven in welke gevallen deze term kan worden gehanteerd. Om die reden 
zullen wij in deze nota de terminologie hanteren die op Europees niveau werd 
goedgekeurd: “fragiele situaties” (Conclusies van de Raad van de Europese 
Unie van 20/11/2007), het Europees kader is immers het referentiekader voor 
België. 

10. De basisdoelstelling van een fragiliteitsbenadering is dan ook bij te dragen 
tot de versterking van de staat en van de actoren die deel uitmaken 
van de samenleving, tot de versterking van de betrekkingen tussen staat en 
samenleving en van de legitimiteit van de staat (Statebuilding). De versterking 
van de staat moet op termijn de oprichting mogelijk maken van “doeltreffende, 
legitieme en weerbare” overheidsinstellingen. We zullen het dan ook hebben 
over weerbare staten die, (i) bekwaam zijn, verantwoording afleggen aan hun 
bevolking, en (ii) verankerd zijn in een solide en niet-gewelddadige dialoog met 
de samenleving over de verdeling van de politieke macht, van de economische 
middelen en over de aanpassing van de samenleving en de instellingen. Een 
weerbare staat is toegerust met instrumenten waarmee hij crisissen het hoofd 
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kan bieden, maatschappelijke veranderingen kan beheren en tegelijkertijd 
ervoor kan zorgen dat de stabiliteit wordt gehandhaafd en geweldpleging 
wordt voorkomen. 

11. Toch is het zo dat Statebuilding verder reikt dan de staat stricto-sensu: 
de toepassingssfeer is ruimer en behelst ook de betrekkingen tussen staat 
en samenleving, met name de lokale actoren zoals de civiele samenleving, 
de informele of traditionele actoren. De externe actoren betreden dus geen 
onontgonnen gebied: de ontwikkeling van een staat is een endogeen, niet-
lineair, voornamelijk politiek proces is van lange termijn, waarin de lokale 
actoren een hoofdrol vervullen. Een staat die erin slaagt diensten te verstrekken 
of te organiseren zoals veiligheid, justitie, gezondheid, onderwijs, belastingen 
te heffen en de economische ontwikkeling te bevorderen, wint aan stabiliteit 
wanneer de betrekkingen tussen de vertegenwoordigers van de staat en de 
bevolking in evenwicht zijn. Dit draagt bij tot zijn legitimiteit. Deze bevinding 
bracht de donoren ertoe stil te staan bij de legitimiteitsmechanismen die in 
fragiele situaties voorhanden zijn.

12. Ten slotte moet er een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen 
een fragiele en een kwetsbare (vulnérable) situatie. Een risicogevoelige 
staat is immers min of meer blootgesteld aan het risico op klimaatrampen 
(overstromingen, aardbeving, tornado’s, enz.). Er is geen direct verband tussen 
de fragiliteit van een staat en de risicogevoeligheid voor natuurrampen. Maar 
een fragiele staat zal meer moeite hebben om adequaat te reageren op de 
gevolgen van een natuurramp. Daarom steunt de Belgische samenwerking via 
humanitaire fondsen projecten ter preventie van en voorbereiding op rampen. 
Deze benadering laat toe de capaciteiten van de lokale autoriteiten en van de 
bevolking te versterken, waardoor het mogelijk is de gevolgen van rampen (met 
name voor de gezondheid en de voedselsituatie) te verzachten.

B. De politieke verbintenissen van België

13. Op de High Level Meeting van de Commissie voor ontwikkelingshulp 
van de OESO in 2007 ging België de verbintenis aan de Principles for 
good international engagement in fragile states and situations in zijn 
ontwikkelingsbeleid op te nemen. De Peer Review van de Belgische hulp door 
de DAC in 2010 herbevestigt dat België de fragiliteit centraal moet stellen in 
zijn samenwerkingsstrategie. Naast de verschillende conclusies van de Raad 
van de EU waar België zich achter schaarde, neemt ons land deel aan de 
International Dialogue on Peacebuilding and Statebuilding en onderschreef het 
in 2011 de New Deal for engagement in fragile states op het 4° High Level 
Forum (4HLF) over doeltreffende hulp in Busan. 

14. Van de verschillende internationale verbintenissen die België steunt, houden 
een aantal rechtstreeks verband met de fragiliteitsbenadering: resolutie 1325 
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van de VN-Veiligheidsraad “Vrouwen, vrede en veiligheid” waaraan uitvoering 
werd gegeven middels het Belgische actieplan dat in 2009 werd goedgekeurd, 
de Verklaring van Genève (2006) en de verbintenissen van Oslo (2010) inzake 
gewapend geweld en ontwikkeling.

15. Daarnaast heeft België zich ook op verschillende niveaus geëngageerd in 
een aantal fragiele landen, met name in Centraal-Afrika. België heeft ook het 
voorzitterschap bekleed van de landenspecifieke Peace Building Commission 
voor de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR).

16. De richtlijnen en de DAC/OESO-beginselen inzake de fragiele staten zijn 
instrumenten die dienen om de fragiliteitsbenadering in concrete acties om te 
zetten. Deze beginselen en instrumenten worden in deze nota nader toegelicht.

C. Structuur van de nota

17. Het eerste deel verstrekt toelichting over het internationale kader en over de 
visie van België of de accenten die België ter zake wil leggen. Het tweede 
deel stelt een aantal beginselen voor om de fragiliteitsbenadering in concrete 
acties om te zetten op basis van de werkzaamheden van de DAC. Het laatste 
hoofdstuk, ten slotte, zet de koerslijnen uit die in een nabije toekomst nader 
moeten worden uitgewerkt om de fragiliteitsbenadering in de hulpmodaliteiten 
te verwerken. 

18. De ultieme doelstelling van de Belgische samenwerking is landen die zich in 
een fragiele situatie bevinden, te helpen hieruit te raken. Hulp kan in soortgelijke 
situaties uitstekende resultaten opleveren, op voorwaarde dat ze op geëigende 
wijze wordt ontwikkeld en georienteerd.



9

II. Visie

A. Doelstellingen van de donorgemeenschap 

19. De Belgische samenwerking heeft niet de bedoeling om bij haar strategische 
keuzes al te veel regels op te leggen. Het is haar er vooral om te doen deel 
te nemen aan de versterking van de staat en van de legitimiteit van de 
overheidsactoren en van de actoren die deel uitmaken van de samenleving. De 
Belgische samenwerking stemt haar strategie daar dan ook op af en verleent 
haar steun aan het algemeen kader dat is uitgezet door de International Dialogue 
on Peacebuilding and Statebuilding, meer bepaald de Verklaring van Dili en 
de New Deal (zie bladzijden 7 en 35). De deelnemers aan de International 
Dialogue bepaalden vijf middellange- en langetermijnsdoelstellingen 
inzake Peacebuilding en Statebuilding: 

1) De beleidsmaatregelen door de bevolking van een bepaald land legitiem 
geacht, met name door inclusief beleid aan te moedigen. 

2) Veiligheid door de veiligheid van de bevolkingsgroepen te verzekeren en 
te versterken. 

3) Een naar behoren functionerende en voor alle burgers toegankelijke justitie.
4) Een economisch draagvlak door het creëren van werkgelegenheid en 

het verbeteren van de leefomstandigheden. 
5) Inkomsten en diensten- Beheer van de inkomsten en capaciteitsopbouw 

voor een verantwoorde en rechtvaardige dienstverlening. 

20. Deze doelstellingen behoren tot de kerntaken van de staat en dragen in 
belangrijke mate bij tot de versterking van de legitimiteit en de betrekkingen 
tussen ‘staat’ en ‘samenleving’. In het kader van de doelstellingen van de New 
Deal wil België de nadruk leggen op de ontwikkeling en de versterking van de 
capaciteiten van de Staat inzake economische en sociale regulering, met 
name in het kader van de Social Protection Floor in ruimere zin (onderwijs, 
gezondheid, arbeidsrechten,…). 

21. België is van mening dat niet alleen met deze doelstellingen moet rekening 
worden gehouden, maar dat ook de “cross-cutting issues” van de Monrovia 
Roadmap (juni 2011, zie bladzijde 35) moeten worden meegewogen. 
Deze houden meer bepaald verband met de betrekkingen tussen staat en 
samenleving, conflictfactoren en gender.
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B. Aandachtspunten van België

22. Binnen dit algemene kader zal België, zonder de flexibiliteit van de 
fragiliteitsbenadering daarom op de helling te zetten, vooral aandacht 
besteden aan de volgende punten:

•	 Gender, empowerment van vrouwen en de strijd tegen seksueel geweld;

•	 Pan-gouvernementele benadering die behelst dat rekening wordt gehouden 
met alle gouvernementele actoren;

•	 De overgang van humanitaire hulp naar ontwikkeling (met name in samenhang 
met de strategie van de Belgisch humanitaire hulp);

•	 Conflictpreventie en het snel aantonen van de voordelen van vrede aan 
de betrokken bevolkingsgroepen (“de vredesdividenden”), via onze 
humanitaire acties en preventieve diplomatie: laatstgenoemde valt onder de 
bevoegdheden van Buitenlandse Zaken; 

•	 Democratisch bestuur in de zin van de Europese consensus voor ontwikkeling 
en de “Conclusies van de Raad van de EU betreffende de steun aan het 
democratisch bestuur] – Versterking van het EU-kader” van 19 mei 2009, 
met erkenning van de pluridimensionele en endogene aard van het begrip 
“democratisch bestuur”;

•	 De sleutelrol van de lokale civiele samenleving inzake de dienstverlening en 
als pleitbezorger van democratisch bestuur;

•	 De rationalisatie van de hulparchitectuur, van de internationale 
opvolgingsstructuren en de capaciteitversterking van de partner. 
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III. Hoe werken in fragiele situaties? 10 principes

23. De punten die in dit hoofdstuk aan bod komen, zijn gestoeld op de DAC/OESO-
beginselen, the Principles for Good International Engagement in Fragile States 
and Situations, op de werkzaamheden van de DAC betreffende fragiele situaties 
en op de werkzaamheden van de International Dialogue on Peacebuilding and 
Statebuilding. De beginselen zijn instrumenten om de fragiliteitsbenadering 
beter in onze interventies te integreren. 

24. De Belgische samenwerking moet zich in fragiele situaties inzetten met een 
geheel van duidelijke en pragmatische doelstellingen en een coherentie 
verzekeren tussen acties op korte termijn, als respons op noodsituaties, en 
acties op lange termijn, ter ondersteuning van de structurele hervormingen 
van het land. Deze coherentie moet aanwezig zijn in de acties die via de 
verschillende interventiekanalen worden uitgevoerd alsmede in de financiële 
verbintenissen. Een dergelijke visie moet zijn ingegeven door een duidelijke 
beleidsvisie van de partner zoals in de New Deal van de International Dialogue 
wordt aangegeven.

1. De context integreren en geen schade berokkenen

25. Hoewel rekening moet gehouden worden met de context in eender welk 
partnerland, is dit in fragiele situaties een absolute voorwaarde, rekening 
houdend met de moeilijkheden die fragiele situaties met zich brengen. Wie 
hulp wil bieden met betrekking tot de fragiliteit van een staat, kan alleszins 
niet teruggrijpen naar een kant-en-klare oplossing. De internationale donoren 
handelen in een welomlijnde context, wat vereist dat de concrete effecten 
(historische, culturele, sociaal-economische aspecten) van hun 
interventies aan een nauwgezette analyse worden onderworpen. Door 
rekening houden met de context kan inzicht worden verworven in de lokale 
prioriteiten, en niet alleen in die van de regering. 

26. Er moet worden gebruik gemaakt van kwalitatieve en multidisciplinaire 
studies om de lokale actoren correct te identificeren en de machtsverhoudingen 
te analyseren. Dit moet in elke fase van de interventie gebeuren en op het 
niveau van de verschillende samenwerkingsinstrumenten: in de basisnota’s, 
de samenwerkingsprogramma’s, de formuleringen, de evaluaties, de strategie 
van de multilaterale actoren, de meerjarenprogrammeringen, de contextuele 
analyses die de niet-gouvernementele actoren en hun lokale partners 
gezamenlijk verrichten. Zoiets eenvoudigs als de toegang tot een waterput 
kan al een conflict tussen twee bevolkingsgroepen uitlokken. Het is dan ook 
belangrijk de tijd te nemen om bestaande studies nader te bekijken, om samen 
met de andere donoren aanvullende studies uit te voeren en/of de studies 
systematisch te delen met de andere donoren.
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27. Het voortdurend evalueren van de context en van de evolutie van de context, 
houdt in dat tussen de beleidsmakers en het terrein een constante 
dialoog wordt gevoerd en dat er een sleutelrol is weggelegd voor de 
samenwerkingsattachés en de actoren op het terrein in de partnerlanden, die 
zodoende op alle niveaus bij de beleidsstrategie betrokken zijn. 

28. Het is van het grootste belang dat informatie wordt uitgewisseld, het aanmaken 
van databases in de partnerlanden wordt aangemoedigd, de capaciteit 
van de partner en van de lokale actoren wordt versterkt zodat ze zelf 
deze analyses kunnen verrichten.

29. Om te voorkomen dat de door de Belgische actoren gevoerde acties schade 
zouden berokkenen aan de begunstigde landen en aan de lokale actoren, 
moet deze contextanalyse binnen het kader van een “conflict-sensitive” - of 
conflict gevoelige benadering gebeuren, om de mogelijke conflictbronnen te 
achterhalen, te kiezen voor de benaderingen die het meest geschikt zijn om 
hervormingen te bewerkstelligen zonder de (beleids)structuren van de partner 
al te veel te destabiliseren. 

Vraagstelling voor wie moet werken in een fragiele situatie (Monitoring door INCAF).

Identificeert uw landenstrategie de oorzaken van het conflict en de fragiliteit en 
besteedt ze daar de nodige aandacht aan? Geldt dat ook voor de factoren die de 
vrede en de stabiliteit kunnen versterken? Welke zijn de uitdagingen en prioriteiten 
op het gebied van statebuidling? De relevante regionale oorzaken van het conflict 
en de fragiliteit? De relevante wereldwijde oorzaken voor het conflict en de fragiliteit? 

Hebben de verschillende ontwikkelingspartners in het land dezelfde strategische 
doelstellingen?

Hebt u in uw landenstrategie de trade-offs van de verschillende prioriteiten bepaald? 
Voorziet uw landenstrategie in een proces om de trade-offs van de doelstellingen 
van uw regering op actieve wijze te beheren (bijvoorbeeld de beleidsmatige 
doelstellingen, de veiligheids- en ontwikkelingsdoelstellingen)?

Bestaat er een coherent interventiekader voor de niet-gouvernementele initiatieven 
en de gedecentraliseerde structuren/administraties?

2. Van de versterking van de staat een fundamentele doelstelling maken

30. Zoals reeds gezegd, is de versterking van de staat een van de fundamentele 
bouwstenen voor de totstandkoming van een weerbare staat en deze 
versterking behelst meer dan alleen de versterking van de actoren van de 
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centrale overheid. Ze is net zo gediversifieerd als er actoren bij zijn betrokken. Er 
wordt tegelijkertijd gewerkt aan de versterking van de dialoog, van de legitimiteit 
en van de verantwoordelijkheid van de actoren en aan capaciteitsopbouw. 

31. De legitimiteit van de overheidsactoren is systematisch gekoppeld aan de 
soevereiniteit van de staat in kwestie. Het heeft dan ook weinig zin de interne 
soevereiniteit van een staat proberen te versterken (bijvoorbeeld door de 
versterking van zijn beheerscapaciteit) en tegelijkertijd de externe soevereiniteit 
van die staat te verzwakken (door een partner van buitenaf prioriteiten op te 
leggen), alsof beide dimensies los van elkaar staan. Het is dan ook cruciaal dat 
de nationale toe-eigening centraal staat in ons ontwikkelingsbeleid (ownership).

32. Volgens de logica van de betrekkingen tussen staat en samenleving en van de 
legitimiteit, is het van belang te verwijzen naar de rol van actoren van de civiele 
samenleving en naar de initiatieven van de donoren die hun versterking als 
doel hebben. Deze actoren zijn immers de protagonisten die op de voorgrond 
moeten treden om tussen een bepaalde staat en zijn samenleving dynamische 
betrekkingen te verzekeren. Ze hebben een aandeel in de democratisering van 
deze betrekkingen. Vaak zijn ze goed vertrouwd met de context, wat nuttig 
kan zijn om de externe actoren in staat te stellen op meer doeltreffende wijze 
te handelen in fragiele situaties. De actoren van de civiele samenleving kunnen 
de staat aanvullen. Een permanente dialoog moet dan ook ten zeerste worden 
aangemoedigd. 

Vraagstelling voor wie moet werken in een fragiele situatie (Monitoring van INCAF)

Bevat uw landenstrategie doelstellingen voor de versterking van de politieke 
processen of voor de ondersteuning of bevordering van de dialoog tussen 
overheids- en niet-overheidsactoren?

Bevat uw landenstrategie doelstellingen ter versterking van de strategische taken 
van de staat? 

Hebt u op nationaal niveau met de andere ontwikkelingspartners en/of de 
partnerregering overeenstemming bereikt over gemeenschappelijke indicatoren 
voor de evaluatie van de vorderingen in de richting van versterking van de staat?

3. Prioriteit toekennen aan preventie

33. De voorbije jaren is in academische studies regelmatig gewezen op het belang 
van preventie: een respons bieden op de instabiele situatie die ontstaat na 
een crisis om te voorkomen dat de crisis zich andermaal voordoet of vooraf 
handelen om de crisis te voorkomen door middel van projecten, programma’s, 
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enz. (bijvoorbeeld via economische of sociale ontwikkeling). Deze studies 
tonen ook aan dat wederopbouw vier maal duurder is dan preventie. Dit houdt 
in dat vooral de oorzaken van de instabiliteit van een staat moeten worden 
aangepakt (conflict-sensitive approach).

34. In het verlengde hiervan is de samenhang tussen veiligheid en ontwikkeling 
van cruciaal belang. Veiligheid is belangrijk voor de bevolkingsgroepen en hun 
welzijn, en meer nog voor vrouwen, kinderen en kwetsbare groepen omdat ze 
zwaarder worden getroffen door het geweld. De “veiligheidsdimensie” bestrijkt 
hier een breder spectrum: ze omvat zowel criminaliteit als het open conflict. 

Vraagstelling voor wie in een fragiele situatie werkt (Monitoring van INCAF)

Hebt u voorzien in een early warning/early responsesysteem (EWRS) of steunt u 
nationale EWRS? 

Steunt u de crisis- en conflictpreventiemechanismen en de conflictoplossings-
mechanismen (bijvoorbeeld, door het versterken van de lokale capaciteit, met 
name die van vrouwen en van regionale organisaties, van organisaties voor 
conflictbeheer)?

4. Een pan-gouvernementele benadering uitwerken

35. Staten die zich in een fragiele situatie bevinden hebben op velerlei gebieden 
(veiligheid, legitimiteit, sociale bescherming, economie, enz.) ook nog te 
kampen met andere problemen. Daarom is het optreden van verschillende 
actoren aangewezen en moeten verschillende modaliteiten worden 
gehanteerd. De pan-gouvernementele benadering verenigt gouvernementele 
actoren en instrumenten met elk hun specifieke kenmerken en facetten, om de 
gemeenschappelijke doelstellingen te verwezenlijken. Deze benadering houdt 
in dat soms tegengestelde belangen en verschillende organisatieculturen (bijv. 
de lange-termijnvisie van Ontwikkelingsamenwerking en het crisisbeheer van 
Buitenlandse Zaken) hand in hand moeten gaan. Falen in een interventiegebied 
(bijv. ontwikkeling of veiligheid) heeft een weerslag op de andere gebieden. 

36. Gelet op de institutionele inrichting van België, lijkt het noodzakelijk de 
interventies in fragiele situaties vanuit een pan-gouvernementele benadering 
te ontwikkelen, om de doeltreffendheid ervan te verbeteren. Het gaat hier om 
de beleidscoherentie voor ontwikkeling, een concept dat zich onderscheidt 
van de coördinatie van de actoren waarbij bijvoorbeeld wordt gewerkt met 
een algemeen kader (een gemeenschappelijke visie op de uitdagingen en de 
begrippen), gezamenlijke analyses en duidelijke leiding over de processen en 
met coördinatiemechanismen op basis van een transparant informatieverkeer.
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Vraagstelling voor wie moet werken in een kwestbare situatie (Monitoring van INCAF).

Deelt u uw landenstrategie met andere ministeries of regeringsagentschappen? 

Verrichtte u in overleg met andere ministeries of regeringsagentschappen een 
contextanalyse?

Hebt u rekening gehouden met de contextuele analyses en de coherente 
interventiekaders van de actoren van de civiele samenleving?

Hebt u voorzien in instrumenten om een coherent sectoroverschrijdend werk in het 
partnerland mogelijk te maken?

5. Non-discriminatie promoten als het fundament voor stabiele samenlevingen, 
zonder uitgeslotenen

37. Fragiele situaties kunnen leiden tot gevoelens van grote verdeeldheid of 
ongelijkheid, ongeacht of dat in werkelijkheid ook zo is. Er moet dan ook iets 
worden gedaan aan ongelijkheid en uitsluiting om de stabiliteit in de landen te 
bewerkstelligen en om reële ontwikkelingskansen te creëren. Het is bijvoorbeeld 
zo dat vrouwen tijdens en na een conflict een belangrijkere plaats innemen in 
verschillende economische activiteiten omdat ze de mannen die deelnemen 
aan de vijandelijkheden, vervangen. 

38. De internationale actoren moeten in de mate van het mogelijke iets doen aan de 
verschillende vormen van uitsluiting en de inclusieve rechtsstaat bevorderen. De 
verdeling en het functioneren van de hulp moet derhalve worden herbekeken 
om de vastgestelde leemten op te vullen. Het beginsel van non-discriminatie 
moet ook worden gepromoot via de politieke dialoog.

Vraagstelling voor wie moet werken in een kwestbare situatie (Monitoring van INCAF)

Omvat uw landenstrategie ook een analyse van de sociale ongelijkheden? 

Hebt u mechanismen in het leven geroepen om te garanderen dat in uw 
programmering voldoende rekening gehouden werd met standpunten van de 
fragiele en gemarginaliseerde groepen? 

Hebt u specifieke programma’s opgezet die ten doel hebben de bescherming en 
participatie van vrouwen te garanderen?

Hebt u programma’s opgezet die ten doel hebben ongelijkheden weg te werken en 
de autonomie van fragiele en gemarginaliseerde groepen te versterken?
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6. De strategie afstemmen op de lokale prioriteiten, afhankelijk van de context

39. De tien beginselen liggen duidelijk in het verlengde van de Agenda van Parijs. 
Nu is het typerend voor fragiele situaties dat er soms geen beleidslijnen zijn, 
die als leidraad kunnen dienen of dat er geen beheerssystemen of –procedures 
zijn om het beleid uit te voeren. Of dat de beleidslijnen tegengesteld zijn aan 
onze aandachtspunten. De donoren moeten dus aanknopingspunten vinden 
om hun strategie gedeeltelijk af te stemmen, en tegelijkertijd bereid zijn de 
nationale of subnationale structuren in de mate van het mogelijke in hun 
strategie te verwerken. Men moet de strategie afstemmen op de lokale (en 
niet alleen gouvernementele) prioriteiten en de toe-eigening aanmoedigen, met 
dien verstande dat enige zin voor realisme geboden is met betrekking tot de 
capaciteit van de partner. In de mate van het mogelijke moet aandacht worden 
besteed aan de lokale capaciteitsopbouw. 

Vraagstelling voor wie moet werken in een kwestbare situatie (Monitoring van INCAF)

Is er een gouvernementeel planningskader, een landenstrategie dan wel een 
internationale overeenkomst die rekening houdt met de prioriteiten inzake 
vredesopbouw en de versterking van de staat?

Stemt u uw programmering hierop af? 

Zo niet, welke instrumenten of mechanismen gebruikt u dan om te garanderen dat 
uw werk aansluiting vindt bij nationale, lokaal bepaalde prioriteiten? 

Vindt u dat de strategieën of planningskaders voldoende aandacht schenken aan 
de prioriteiten inzake vredesopbouw en versterking van de staat (thema’s zoals 
conflictpreventie, veiligheid en justitie, politiek bestuur)?

7. De acties coördineren

40. De acties coördineren en ontschotten. In fragiele situaties kan het gebrek aan 
coördinatie tussen de donoren meer schade aanrichten omdat de partner zelf 
niet de capaciteit heeft om de donoren te coördineren. 

41. Eerst moet België op nationaal niveau zijn strategieën, doelstellingen en 
modaliteiten meer coördineren om zijn acties coherenter en doeltreffender te 
maken (pan-gouvernementele benadering – coödinatie van de noodhulpacties, 
de acties op het gebied van conflictpreventie, diplomatie, defensie en structurele 
ontwikkeling). 
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42. Op extern niveau, met betrekking tot de sectorale en geografische 
concentratie is het zo dat België alleen geen antwoord kan bieden op alle 
problemen die zich in een fragiele situatie kunnen voordoen. De Belgische 
samenwerking wil de partnerlanden vooral aanmoedigen om hun eigen 
ontwikkelingsproces in handen te nemen en promoot het gebruik van 
de landensystemen. De donoren moeten hun aanpak in de eerste plaats 
afstemmen op de prioriteiten van de partners, zoals deze zijn vastgelegd in 
de New Deal. Daarnaast moeten ze erop toezien dat ze met hun acties dezelfde 
lijn aanhouden en bijdragen tot de versterking van de coördinatiecapaciteit 
van de partner. Uitgangspunt voor deze coördinatie is het bereiken van een 
consensus via gezamenlijke context- en behoeftenanalyses. Dit uitgangspunt 
is van fundamenteel belang, zowel voor de multilaterale samenwerking 
als voor de gouvernementele samenwerking of voor de acties van niet-
gouvernementele - en gedecentraliseerde actoren. De Post-Conflict Needs 
Assessments (PCNA), de Country Assistance Frameworks (CAF), zijn in die 
zin voorbeelden van gezamenlijke mechanismen waarvan de toepassing moet 
worden aangemoedigd. 

Vraagstelling voor wie moet werken in een kwestbare situatie (Monitoring van INCAF)

Is er in uw partnerland overeenstemming over het ontwikkelingspartnerland dat als 
“chef de file” zal fungeren?

Werden er sectorale leiders gekozen?

Hanteren de internationale actoren onderling andere praktische coördinatie-
mechanismen?

Bent u van mening dat de voornoemde coördinatiemechanismen of 
andere mechanismen hebben bijgedragen tot een betere analyse, een 
akkoord over de strategische doelstellingen en een betere uitvoering van de 
ontwikkelingshulpprogramma’s?

8. Snel handelen… maar de inspanningen zo lang als nodig aanhouden om een kans 
op welslagen te hebben - Flexibiliteit

43. Inspanningen leveren met het oog op snel en zichtbaar succes binnen een 
coherent geheel op lange termijn: omdat de onmiddellijke behoeften enorm 
groot zijn is het belangrijk onder andere maar niet uitsluitend op korte termijn 
zichtbare resultaten te boeken (“de vredesdividenden”), om geen hypotheek 
te leggen op het welslagen van meer verregaande hervormingen. Zulks vereist 
een voorspelbaarheid van de hulpstromen en beoogt op lange termijn bij te 
dragen tot de stabiliteit van de partner. Het zou evenwel schadelijk kunnen 
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zijn de zichtbaarheid op korte termijn te laten primeren op de hervormingen 
op lange termijn. De fragiliteitsbenadering behelst niet dat er alleen aandacht 
wordt besteed aan de korte termijn. 

44. Om korte en lange termijn met elkaar te verzoenen moet blijk worden gegeven 
van flexibiliteit om te kunnen inspelen op onverwachte veranderingen en 
kansen. Dit geldt zowel voor de beleidskeuzes als voor de keuze en het gebruik 
van de interventie- en financieringsmodaliteiten. 

Vraagstelling voor wie moet werken in een kwestbare situatie (Monitoring van INCAF)

Beschikt u over early responsemechanismen of over financiële modaliteiten die 
kunnen worden gebruikt om op flexibele wijze over te stappen van humanitaire hulp 
naar ontwikkelingshulp?

Voert u een beleid dat inhoudt dat u zich blijft inzetten ook als de betrekkingen met de 
centrale regering moeilijker verlopen, bijvoorbeeld via een samenwerkingsverband 
met de ngo’s of de lokale autoriteiten?

Maakt uw programmering op het stuk van humanitaire hulp en dienstverlening deel 
uit van een lange-termijnsvisie, waarbij de klemtoon ligt op capaciteitsopbouw en 
versterking van de staat?

9. Uitsluiting voorkomen

45. De werkzaamheden van INCAF hebben aangetoond dat fragiele landen niet 
allemaal dezelfde financiële middelen krijgen: sommige krijgen voldoende, 
terwijl andere veel minder hulp ontvangen (aid orphans). Dat geldt zowel voor 
de in een land achtergestelde geografische regio’s als voor bepaalde sectoren 
en groepen van de samenleving. Het kan gebeuren dat de donoren sommige 
landen, sectoren of geografische regio’s niet helpen omdat ze geen risico 
willen nemen, omdat het hen ontbreekt aan politieke wil, expertise of kennis. 
Toch moeten ze zich bewust zijn van de gevolgen die zo een beslissing kan 
hebben en moeten ze voorkomen dat het onbedoeld tot uitsluiting komt. Dit 
vereist mechanismen voor de coördinatie van de internationale inspanningen, 
een analyse van de absorptiecapaciteit, een degelijke afstemming van de 
modaliteiten inzake ODA en niet-ODA-middelen en van de modaliteiten op 
korte en lange termijn. 
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Vraagstelling voor wie moet werken in een kwestbare situatie (Monitoring van INCAF)

Welk percentage van uw ODA heeft u tijdens het jaar specifiek aan gebieden buiten 
de hoofdstad besteed? Dezelfde vraag voor uitgaven inzake genderproblematiek. 

Zijn er naar uw mening in het partnerland provincies, sectoren of bevolkingsgroepen 
die onvoldoende ontwikkelingshulp krijgen? 

Deelt u in de opvolging en de evaluatie van uw programma’s de hulpstromen en 
resultaten in naar bijvoorbeeld: geografische regio, gender, sociale groep?

10. Aan risicobeheer doen en realistische verwachtingen koesteren

46. Risicobeheer integreren. Acties ondernemen ten aanzien van fragiele 
situaties houdt op verschillende niveaus een risico in: op het gebied van de 
context, van het programma en op institutioneel gebied. België moet zich ervan 
bewust zijn dat situaties volatiel kunnen zijn, zonder daarom te terughoudend 
te zijn. De structurele resultaten van de steun aan de governanceprocessen 
zullen pas op lange en middellange termijn zichtbaar zijn. Volgens het World 
Development Report 2011 van de Wereldbank zal het ten minste een generatie 
duren vooraleer de verbetering van het bestuur zichtbaar wordt. Het zal dus 
geduld en wilskracht vergen en het is zaak de risico’s te verminderen door 
te bepalen op welke punten de hervormingen het meeste kans op 
slagen hebben. Met het oog hierop moeten risicoverlagingsstrategieën 
worden ontwikkeld of moet daaraan worden meegewerkt. Deze 
strategieën proberen te achterhalen welke punten een risico kunnen inhouden 
voor de stabiliteit van een land (meer armoede en geweld), ze tekenen mogelijke 
scenario’s uit met betrekking tot de manier waarop het land zal evolueren en 
ramen hoeveel steun de donoren als respons zullen bieden. Het is de bedoeling 
zich te wapenen tegen de risico’s en de kansen die zich voordoen, te benutten. 

47. Realistisch blijven. De doelstellingen die de Belgische samenwerking voor 
fragiele situaties vooropstelt, moeten getuigen van realisme en toegespitst 
zijn op de prioriteiten van de partner en op de werkelijke situatie op het 
terrein. Overeenkomstig de New Deal houdt zulks in dat de prioriteiten 
worden vastgelegd op basis van de noodsituaties, van de frequentie van de 
interventies, die verandert naar gelang van de context. Het betekent ook dat 
aanvaard moet worden dat er compromissen moeten worden bereikt tussen 
datgene dat België, de andere donoren en de partners verwachten en datgene 
dat daadwerkelijk kan worden verwezenlijkt. Ook is enig realisme vereist wat de 
timing van de interventies en van de vooropgestelde resultaten betreft: geduld 
oefenen is de boodschap.
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IV. Uitdagingen die moeten worden aangegaan

48. De nota vormt de basis van een fragiliteitsbenadering die de actoren van de 
Belgische samenwerking moeten integreren en zich eigen maken. De Belgische 
samenwerking zal zich al snel geplaatst zien voor een aantal uitdagingen die te 
maken hebben met haar modaliteiten en kaderwetgeving, waarvoor de donoren 
een concreet antwoord hebben aangereikt of dit althans hebben geprobeerd.

49. Het Busan Outcome Document alsmede de New Deal for engagement in 
Fragile States met het bijbehorende TRUST (Transparency, Risk sharing, Use 
and strengthen country systems, Strengthen capacities, Timely and predictable 
aid), vestigen de aandacht op de uitdagingen die om een reactie vragen.

50. Risicobenadering en conditionaliteit: INCAF, het World Development 
Report en de New Deal onderstrepen het belang van deze problematiek. 
Fragiele situaties zijn situaties die grote risico’s inhouden, en uit verschillende 
studies is gebleken dat de risicoaversie van de donoren toeneemt (“risk-
averse”). Ze proberen terug te grijpen naar de conditionaliteit, die nu meer 
van politieke aard is dan vroeger. Het loont dan ook de moeite enig denkwerk 
te verrichten over de mogelijkheden en grenzen van deze benadering. Deze 
houding is strijdig met de politieke wil om zich meer te engageren in fragiele 
situaties terwijl zo’n engagement meer kansen op vooruitgang zou kunnen 
creëren. Om in deze context doeltreffende interventies te verwezenlijken, is 
er nood aan een gedragswijziging van de donoren, een passend beheer en 
risicodynamiek. Volgens de aanbevelingen van INCAF en conform de New 
Deal moeten onder meer gemeenschappelijke begrippen en een gezamenlijke 
risicoanalyse worden ontwikkeld, dienen onze verwachtigen op realistische 
wijze te worden bijgesteld en moeten we komen tot een collectief risicobeheer. 

51. De overstap van humanitaire hulp naar structurele hulp: verschillende 
studies hebben dit vraagstuk onder de aandacht gebracht. De overstap 
is moeilijk definieerbaar. Het gaat om de “grijze zone” tussen noodsituaties 
(levens redden en leed verzachten) en interventies op middellange en lange 
termijn. De studies kwamen tot de bevinding dat de strategieën en werkwijzen 
van de donoren niet geschikt waren om een zachte overstap te verzekeren: 
de financiering is te veel opgesplitst en versnipperd en de planningsprocessen 
op basis van evaluaties van de behoeften zijn niet realistisch; ze houden in 
sommige gevallen zelfs geen rekening met de benodigde financiële middelen. 
Zo is er bijvoorbeeld een financieringskloof tussen de humanitaire acties en de 
ontwikkelingsacties en valt er een daling op te tekenen van de financiering op 
lange termijn, terwijl de behoeften mettertijd toenemen. De donoren moeten hun 
modaliteiten dus herbekijken en samen met de partner een meer strategische 
en alomvattende visie ontwikkelen op de prioriteiten van de overstap. Ze dienen 
een meer flexibele en coherente aanpak te hanteren en de heikele punten 
verbonden aan transities aan een gezamenlijke analyse te onderwerpen. 
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52. Taakverdeling en gezamenlijke programmering: de monitoringverslagen 
van de fragiliteitsbeginselen (2009, 2011) en van de Verklaring van Parijs 
alsmede de studies van de Wereldbank onderstrepen het gebrek aan 
voorspelbaarheid van de hulp voor fragiele situaties, de versnippering ervan 
alsmede de overlappende interventies van de donoren. Deze studies leggen 
ook de vinger op de problematiek van achtergestelde landen en sectoren (aid 
orphans), een problematiek die heel nefast is voor fragiele situaties. Al deze 
bevindingen moeten bijdragen tot meer harmonisering en coördinatie van de 
donoren.

53. Dit is een van de hoofdprioriteiten van de Europese Unie sinds de goedkeuring 
van de Gedragscode in 2007, die nog kracht werd bijgezet door het Verdrag 
van Lissabon. De Belgische samenwerking is deze weg al lang ingeslagen 
maar ze is er nog niet in geslaagd een onderzoek naar de gedifferentieerde 
benadering in het kader van de taakverdeling onder de donoren in kwestbare 
landen in haar strategie te integreren.

54. Deze uitdagingen en de aanbevelingen die op internationaal niveau werden 
geformuleerd (met name in het kader van de International Dialogue on 
Peacebuilding and Statebuilding, via de uitvoering van de New Deal), moeten 
ons ertoe aansporen stil te staan bij onze hulpmodaliteiten zoals de budgettaire 
hulp, de nationale uitvoering (NEx), de hulp die wordt verstrekt via de ngo’s, de 
bepaling van onze programma’s via de verschillende kanalen van de Belgische 
samenwerking, de uitvoering en evaluatie. Ook is het belangrijk de fragiliteit 
van de verschillende sectoren (bv. gezondheid, onderwijs, landbouw) aan een 
grondige analyse te onderwerpen.

55. Dit zijn verschillende denkpistes. Daarnaast moeten verschillende opleidingen 
worden verstrekt aan de officiële Belgische samenwerkingsactoren, zowel 
op centraal niveau als op het niveau van elk partnerland. Daarom moet 
gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden die worden geboden door 
andere donoren of actoren (met name de OESO, de Wereldbank, de VN-
agentschappen en de EU-partners). Dergelijke opleidingen zijn noodzakelijk 
om de fragiliteitsfragiliteitsbenadering te integreren en om de bestaande 
instrumenten te leren kennen.
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V. Bijlagen

Bijlage 1. Omschrijvingen

Een staat is fragiel wanneer de regering en de overheidsinstanties niet over de 
middelen beschikken en/of niet de politieke wil hebben om de veiligheid en de 
bescherming van de burgers te verzekeren, om de openbare aangelegenheden op 
doeltreffende wijze te beheren en om de armoede onder de bevolking te bestrijden. 
Fragiliteit kan ook worden gedefinieerd als de onbekwaamheid van een staat om 
aan de verwachtingen van zijn bevolking tegemoet te komen of om via politieke 
processen in te spelen op de veranderende verwachtingen en de veranderende 
beschikbare capaciteit.

StateBuilding (versterking van de staat): is een actie die de capaciteitsopbouw 
en de versterking van de instellingen en van de legitimiteit van de staat beoogt 
ter ondersteuning van een doeltreffend beleidsproces dat als basis zal dienen 
voor de onderhandelingen over de eisen van de staat en die van de verschillende 
maatschappelijke groepen.

PeaceBuilding (vredesopbouw): zijn de acties van internationale of nationale 
actoren voor de institutionalisering van de vrede, die gedefinieerd wordt als de 
afwezigheid van een gewapend conflict en een minimale vorm van politiek beleid 
en -organisatie. Wanneer het gaat om “vredesopbouw na een conflict”, hebben de 
acties plaats na afloop van de vijandelijkheden.

Hervorming van de veiligheidssystemen: volgens de richtsnoeren van de DAC 
Security system reform and Governance die de ministers in 2004 overeenkwamen, 
omvat een veiligheidssysteem de grote veiligheidsactoren (leger, politie, 
gendarmerie, grenswachten, douanediensten, immigratiediensten, inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten,…), de instanties die verantwoordelijk zijn voor het beheer van 
en de controle op de veiligheid (ministeries van defensie en binnenlandse zaken, 
instanties die belast zijn met het financieel beheer, klachtencommissies, enz.), de 
gerechtelijke en strafrechtelijke instellingen (rechtssysteem, gevangeniswezen, 
vervolgingsautoriteiten, het traditionele rechtsstelsel, enz.) en de ongeregelde 
veiligheidsactoren (bewakingsfirma’s, guerillagroepen en privé-milities, enz.). 
De algemene doelstelling van de internationale steun aan de hervorming van de 
veiligheidssystemen is partnerlanden te helpen zich met de nodige veiligheids- 
en rechtscapaciteit toe te rusten, met inachtneming van de “democratische 
beginselen en de beginselen inzake goed bestuur en van het recht”. De hervorming 
van de veiligheidssystemen (HVS) zou de partnerlanden ook in staat stellen 
om een veilige omgeving te creëren die, door het afnemen van het gewapend 
geweld en van de criminaliteit, hun politieke, economische en sociale ontwikkeling 
ten goede zou komen. Deze hervorming is niet alleen bedoeld voor 1) de grote 
veiligheidsactoren (leger, politie, justitie,…) maar ook voor, 2) de organen die belast 
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zijn met het beheer van en de controle op de veiligheid (staatshoofd, parlement 
en parlementaire onderzoekscommissies, de traditionele chefs, instanties van de 
civiele samenleving, enz.), 3) de gerechtelijke instellingen en instanties die belast 
zijn met de toepassing van de wet (justitie, gevangenisadministratie, enz.), 4) de 
ongeregelde veiligheidsactoren. Het betreft derhalve een delicate/holistische en 
doorgedreven hervorming op lange termijn, met het volle respect voor de nationale 
soevereiniteit van de partner.

Weerbaarheid “resilience”, is een begrip dat werd bedacht als tegenhanger 
van het begrip “fragiele staat”. Weerbare staten zijn in staat om schokken en 
hervormingen op te vangen, en om radicale veranderingen en uitdagingen in 
goede banen te leiden, terwijl ze erop toezien dat de politieke stabiliteit wordt 
gehandhaafd en ze hun inspanningen toespitsen op geweldpreventie. Weerbare 
staten bewijzen dat ze de capaciteit en de legitimiteit hebben om hun bevolking en 
hun grondgebied te besturen.

Ownership is de capaciteit van de landen om hun ontwikkelingsbeleidslijnen en 
-strategieën daadwerkelijk te bepalen.

Bronnen:
www.oecd.org/document/9/0,3343,fr_2649_33693550_39254537_1_1_1_1,00.html 

OCDE/CAD, Handbook on security system reform, suppporting security and 
justice, Paris, OECD, 2007. OECD/DAC, Concepts and Dilemmas of State Building 
in Fragile Situations, from fragility to resilience, Paris, OECD, 2008. OECD/DAC, 
Supporting Statebuilding in Situations of Conflict and Fragility: Policy guidance for 
good international engagement, Paris, OECD, 2010. Verklaring van Prijs, 2005. 
Martin Vielajus, Alan Hudson, Linnea Jonsson, Daniel Neu, The challenge of 
accountability for development agencies within their own countries and before their 
peers, october 2010.
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Bijlage 2. Een aantal aanbevelingen ter ondersteuning van Statebuilding

In 2011 publiceerde de DAC: Supporting Statebuilding in Situations of Conflict 
and Fragility: Policy guidance dat een aantal aanbevelingen ter ondersteuning van 
Statebuilding formuleert. Deze aanbevelingen zetten een aantal denkpistes uit om 
de fragiliteitsbenadering beter in onze modaliteiten te integreren.

Op het niveau van de strategie

•	 Eerste stap: een grondige analyse van de politieke, economische, sociale en 
institutionele context om meer inzicht te verwerven in de structuur van de 
belangen van de lokale actoren.

•	 Onze strategische doelstellingen verduidelijken door de analyses van de 
uitdagingen, de prioriteiten en de kansen met betrekking tot statebuilding, 
en door onze kijk op wat een realistische rol voor de ontwikkelingspartners 
inhoudt.

•	 Onderzoeken met wie en waar we kunnen werken.

•	 Naar een grotere coherentie toewerken op het niveau van de regeringen/
agentschappen via gedeelde visies en doelstellingen en gezamenlijke 
strategieën van de departementen.

•	 Rekening houden met de invloed van de buurlanden op de fragiele landen 
en een regionale visie van de ondersteuning van statebuilding hanteren. 

•	 Rekening houden met de mogelijkheden die de regionale instellingen in het 
kader van het statebuildingsproces kunnen bieden.

Op het niveau van de programmering

•	 De lat niet te hoog leggen, werken met de bestaande capaciteit.

•	 Korte-termijninterventies uitwerken met een lange-termijnvisie op de impact 
van deze interventies op Statebuilding.

•	 Een stapsgewijze flexibele benadering gedurende een langere tijdspanne 
toelaten. 

•	 Met de sleutelactoren in het partnerland tot een overeenkomst komen over 
de fundamentele prioriteiten van Statebuilding op landenniveau, alsmede 
over de meest geschikte benadering en de capaciteit die nodig is om de 
doelstellingen te verwezenlijken.
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•	 Voorrang verlenen aan de overheidsfuncties die van strategisch belang zijn 
voor Statebuilding. Het gaat er vooral om op zoek te gaan naar potentieel 
om op basis van gemeenschappelijke belangen verder te bouwen. 

Op het niveau van de analyses en de opvolging

•	 De aandacht niet alleen toespitsen op de evaluatie van de knelpunten maar 
ook oog hebben voor de factoren die bevorderlijk zijn voor stabiliteit en vrede. 

•	 Het in kaart brengen en de analyse van de capaciteit gelden ook voor de 
niet-overheidsactoren, voor zover zulks ter zake doet. 

•	 Er moeten systematische benaderingen worden uitgewerkt om van de analyses 
over te stappen naar de strategie en naar de programmaprioriteiten. Een sterke 
samenhang tussen analyse en planning wordt bewerkstelligd door: 1) te letten 
op de timing in de verschillende fasen van het proces; 2) heldere en coherente 
protocollen op te stellen en toe te passen met de analyseresultaten op te 
nemen in de planning; 3) de relevante monitoring- en evaluatiemogelijkheden 
onderkennen; 4) de informatie ter beschikking te stellen aan de hand waarvan 
de integratie in de strategieën mogelijk wordt gemaakt. 

Op het niveau van de hulpverlening

•	 Inzicht verwerven in de wijze waarop de hulpmodaliteiten en de andere 
instrumenten (rechtstreeks of onrechtstreeks) doorwerken op het state-
buildingsproces en deze modaliteiten afstemmen op de actiedoelstellingen. 
Grootste aandachtspunt is de inschatting van de impact van de hulp en 
andere vormen van steunverlening op de beleidsprocessen, op de legitimiteit 
en op de betrekkingen staat-samenleving.

•	 Wanneer de legitimiteit van de staat in vraag wordt gesteld of de betrekkingen 
tussen de regering en de internationale gemeenschap gespannen zijn, moet 
worden overwogen een beroep te doen op “Shadow alignment”, m.a.w. een 
parallelle structuur aan de overheidsstructuren opzetten voor de uitvoering 
zodat later een vlotte integratie kan verzekerd worden. Daarbij moet de 
nodige omzichtigheid worden betracht.

•	 Geleidelijke strategieën hanteren met het oog op de verdeling van de 
sectorgebonden en algemene budgetsteun, en snel bijstand verlenen met 
het oog op de nodige capaciteitsopbouw en beperkingen. 

•	 Samenwerken met de actoren van de civiele samenleving en de passende 
instrumenten vinden om in hun financiering te voorzien.
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•	 Aandacht voor de naleving van de timing en voor de voorspelbaarheid van de 
financiële stromen. Oog hebben voor de impact van de hulpafhankelijkheid 
op de aanwending van de nationale middelen. De ontwikkelingspartners 
hebben nogal snel de neiging een crisisgebied aan zijn lot over te laten zodra 
de structurele behoeften duidelijk worden.

•	 De technische bijstand zo snel mogelijk inpassen in de nationale structuren 
en werk maken van de opbouw van de beheerscapaciteit van de staat ter 
zakei. 

Op operationeel niveau

•	 Meer verantwoordelijkheid delegeren aan de actoren op het terrein.

•	 Het aandeel van het personeel in de verhouding personeel-hulpuitgaven 
vergroten: door de moeilijkheden die zich in een fragiele situatie voordoen, 
moeten de teams groter zijn.

•	 De risico’s verdelen door samen te werken met andere bi- en multilaterale 
partneragentschappen voor ontwikkeling. 

•	 Een organisatiecultuur stimuleren die het belang van netwerken juist inschat 
en zoveel mogelijk gebruik maken van de informele uitwisseling van kennis 
en inzicht.  

•	 Zich ervan vergewissen dat de systemen voor de evaluatie van individuele 
prestaties naar behoren rekening houdt met de tijd en de inspanningen die 
wordt besteed aan het opbouwen van netwerken en het bevorderen van de 
uitwisseling. 

•	 Nauwkeurige, volledige en recente informatie verstrekken over de 
hulpuitgaven aan de partnerlanden.

•	 Erop toezien dat het niet-diplomatiek buitenlands personeel de wetgeving 
betreffende de lokale inkomstenbelasten in het land van verblijf en het van 
toepassing zijnde internationaal recht naleeft.
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Bijlage 3. Voorbeelden die een concrete invulling geven van  
de interventiebeginselen

Voorbeelden van interventies die een concrete invulling geven aan het 
beginsel “de context integreren en geen schade berokkenen”

In 2006 ging een multidisciplinaire missie van Belgische deskundigen van het 
hoofdbestuur (DGD, DGB Defensie), de Belgische Technische Coöperatie (BTC), 
GRAPAX (Groupe de Recherche en Appui aux Politiques de Paix ) naar Burundi 
om de ambassade te helpen bij de voorbereiding van het eerste gouvernementele 
samenwerkingsprogramma met Burundi sinds het einde van de overgangsregering. 
Deze missie maakte een rapport op dat gebaseerd is op contextanalyse. Dit 
rapport diende nadien als leidraad bij de opstelling van het Belgisch-Burundese 
Indicatief Samenwerkingsprogramma (ISP) voor de periode 2007-2009. Gezien de 
Burundese situatie was het ISP onder meer toegespitst op een beter bestuur, de 
versterking van justitie en politie.

Het UNDP ontwikkelde in 2008 het Peace and Development Analysis Process 
(PDA). Dit is een inclusief, participatief en multi-actoreninstrument dat wordt 
gebruikt voor een gezamenlijke definitie van de prioriteiten van conflictpreventie. 
Aan de hand van deze gezamenlijke analyse kunnen aanknooppunten worden 
gezocht die de interventie meer legitimiteit verlenen.

In de regio Abyei, in Zuid-Soedan, werd met een door DFID gefinancierd 
onderwijsproject geprobeerd uitvoering te geven aan het beginsel Do no Harm, 
meer bepaald met betrekking tot het beheer van de terugkeer van vluchtelingen. 
Het accent lag op de bevolkingsgroepen die het zwaarst door de oorlog getroffen 
waren, wat bij de andere bevolkingsgroepen wrevel opwekte. De analyse, waaraan 
DFID zijn steun verleende, kwam tot de bevinding dat dit onevenwicht een mogelijke 
bron van conflict tussen beide gemeenschappen kon zijn. De contextanalyse wees 
uit dat onderwijs voor beide gemeenschappen een prioriteit moet zijn. UNICEF 
ontwikkelde en verwezenlijkte een programma voor onderwijs en voor de snelle 
bouw van scholen.

Voorbeelden van interventies die concreet invulling geven aan het beginsel 
“Van de versterking van de staat een fundamentele doelstelling maken”

In 2010 besloot de Belgische samenwerking bestuur op transversale wijze te 
integreren in de Indicatieve Samenwerkingsprogramma’s (ISPs). Capaciteitsopbouw 
is als prioriteit aangemerkt in onze ISPs. Meer bepaald in de DRC werden in 2011 in 
samenwerking met de Congolezen de zogenoemde Unités Conjointes d’Appui à la 
Gestion (UCAG) opgericht binnen de ministeries van de drie concentratiesectoren 
van het ISP 2010-2013 (landbouw, wegen en veerponten, technisch onderwijs en 
beroepsopleiding). Deze unités moeten tegelijkertijd een rationalisatie van onze 
steun mogelijk maken door de parallelle uitvoeringseenheden te beperken, de 
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toe-eigening door de Congolezen van het beheer van onze interventies in deze 
sectoren bevorderen, en de bevoegdheden versterken van de ministeries van het 
centraal en provinciaal niveau die betrokken zijn bij het operationeel en financieel 
beheer van de programma’s en projecten. 

Initiative AgriCongo: België schaart zich achter de ondersteuning van het 
lobbywerk van de landbouwers en de opbouw van landbouwersorganisaties op 
provinciaal en nationaal niveau in de RDC, een project in synergie met het ISP 
(landbouwsector). Dit project is een gemeenschappelijk initiatief van 9 Belgische 
ngo’s: Trias, Solidarité Socialiste, SOS Faim, Vredeseilanden, CDI-Bwamanda, 
Dierenartsen zonder grenzen, Caritas België en Oxfam België. Het doel van het 
project is de landbouworganisaties in de DRC te versterken zodat ze als partner 
actief worden betrokken bij het uitstippelen en uitvoeren van een landbouwbeleid 
op lokaal, provinciaal en nationaal niveau dat de familiale landbouw wil stimuleren 
en daardoor een impuls is voor inclusieve en duurzame ontwikkeling. Het project 
AgriCongo is er ontegensprekelijk op gericht bij te dragen tot goed bestuur in de 
sectoren landbouw, wegen en veerponten (twee resultaten die na afloop van dit 
project moeten zijn verwezenlijkt, hebben betrekking op deze doelstelling).

Voorbeelden van interventies die concreet invulling geven aan het beginsel 
“Voorrang geven aan preventie”

In juni 2005 breken in Sri Lanka onlusten uit tussen Tamils en Singalezen in de 
gemeente Seruvila, district Trincomalee. Het geweld laait op na de moord door 
niet geïdentificeerde schutters op een Singalese politieagent. Dwars door Seruvila 
loopt de weg naar de naburige Tamildorpen. Geruchten als zou de politieagent 
gedood zijn door Tamilmilitanten zorgen in de stad voor onrust onder de Singalese 
jeugd. Een aantal vallen een groep Tamilburgers aan die zich op de weg bevinden 
en ze blokkeren de bevoorrading van de Tamildorpen.  Als vergeldingsactie gooien 
jonge Tamils handgranaten naar Singalezen die aan de rand van de gemeente 
wonen. Het informatiecentrum van de ngo Foundation for CoExistence (hierna “de 
Stichting”), dat de gebeurtenissen van dag tot dag volgt, ziet het moordende geweld 
tussen de twee bevolkingsgroepen escaleren. In overleg met de early response-
eenheid geeft het twee observatieteams de opdracht de problemen op het terrein 
te onderzoeken samen met de leiders van de Singalese gemeenschap en de lokale 
politieke verantwoordelijken van de LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam). Na de 
besprekingen slaagt de Stichting erin beide partijen aan de onderhandelingstafel 
te brengen: ze zijn bereid de vijandelijkheden stop te zetten en een vreedzame 
oplossing te zoeken voor hun geschillen. Cfr document INCAF/DAD, Preventin 
Violence, War and State Collapse. The Future of Conflict Early Warning and 
Response, Paris, OECD, 2009.

Ook de ervaring van non-gouvernementele actoren zoals Saferworld, die 
instrumenten hebben ontwikkeld op het gebied van conflict-sensitive approach 
(www.saferworld.org.uk) kan nuttig zijn om dieper in te gaan op dit beginsel.



29

Voorbeeld van een interventie die een concrete invulling geeft aan het 
beginsel “pan-gouvernementele benadering”

In de DRC steunt België het project “Famiki”. In de context van de reorganisatie 
van het Congolese leger besloot de Congolese regering in het militaire kamp in 
Kindu een opleidingscentrum voor commando’s (met een opvangcapaciteit van 
600 personen) op te zetten. Het project dateert van 2009 en is een Belgisch pan-
gouvernementeel samenwerkingsverband voor de wederopbouw van de civiele 
en militaire infrastructuur: Defensie financierde de opleiding van de militairen; 
Buitenlandse Zaken (dienst Preventieve Diplomatie en Conflictpreventie) financierde 
de militaire infrastructuur en Ontwikkelingssamenwerking financierde de bouw van 
de huizen voor de gezinnen van de militairen rond het kamp in Kindu.

Voorbeeld van een interventie die concreet invulling geeft aan het beginsel 
“Non-discriminatie promoten”

Dimitra, een project dat informatie verstrekt en de communicatie verzorgt over 
plattelandsvrouwen, gender en ontwikkeling en dat wordt gefinancierd door de 
Belgische samenwerking en uitgevoerd door de FAO, spitst zijn activiteiten toe op 
het promoten van non-discriminatie op het platteland.

In de Democratische Republiek Congo en in Niger steunt Dimitra de benadering van 
de “clubs d’écoute communautaires”. Dit zijn fora die ruimte bieden voor dialoog 
en actie en waar de plattelandsbevolkingen terecht kunnen om van gedachten 
te wisselen en oplossingen te zoeken voor hun fundamentele problemen. De 
gesprekken worden gevoerd via media zoals de gemeenschapsradio en de mobiele 
telefoon die ook dienst doen als informatiekanaal. Vaak gaan de gesprekken in de 
clubs over discriminerende situaties waarvan de armsten het slachtoffer zijn. Het 
gaat onder meer over de toegang van vrouwen tot diensten en productiemiddelen 
(grond, productiemiddelen) en tot de besluitvorming. De benadering van de clubs 
d’écoute communautaire heeft geleid tot sociale mobilisatie, zelfvertrouwen en 
empowerment van de plattelandsbevolkingen, meer bepaald van vrouwen.

In Niger, bijvoorbeeld, hebben de vrouwen van Banizoumbou dankzij de gesprekken 
die in hun gespreksclub werden gevoerd, een terrein van 2,75 ha voor 99 jaar in 
bruikleen gekregen. De club, die 108 vrouwen en 33 mannen telt en driemaal per 
week bijeenkomt, heeft acht landeigenaren ertoe kunnen overhalen hen groenten 
te laten telen op hun grond op basis van een volkomen wettige en gewaarborgde 
bruikleenovereenkomst. De in juli 2011 ondertekende overeenkomst biedt 
garanties op lange termijn inzake het vruchtgebruik van de grond die erg gegeerd 
is omwille van de goede kwaliteit en de nabijheid van de concessies. Daarnaast 
voorziet de overeenkomst in het recht om bomen te planten en om producten in 
het regenseizoen en in het tussenseizoen te telen. Dit wonderlijke initiatief heeft al 
snel andere investeerders aangetrokken die de activiteiten hebben aangezwengeld.
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Voorbeelden van interventies die concreet invulling geven aan het beginsel 
“De strategie op de lokale prioriteiten afstemmen, afhankelijk van de 
context”

Ingevolge de crisis in Burundi schortte de Belgische samenwerking haar klassieke 
projecten in dat land van 1994 tot 1998 op, maar handhaafde ze de acties van 
het Fonds Belgo-Burundais de réemploi (Fonds pour l’équipement). In 1998 
hervatte België zijn samenwerking met Burundi en nam het opnieuw de draad op 
van de voornoemde projecten. De samenwerking ging vanaf dan in op gerichte 
hulpverzoeken van de Burundezen. Deze vorm van hulpverlening verliep evenwel op 
ongeordende wijze en behelsde alle sectoren. In het kader van een multidisciplinaire 
opdracht van de administratie schoeide de Belgische samenwerking haar aanpak 
in 2006 op een andere leest en ging ze de hulp rationaliseren en afstemmen op 
de nationale beleidslijnen van Burundi. Het Indicatief Samenwerkingsprogramma 
(ISP) 2010-2013 zet deze dynamiek nog kracht bij door het aantal sectoren tot 
drie te beperken en de Belgische interventies te doen aansluiten bij de bestaande 
nationale structuren en strategieën. Ook wordt nu de klemtoon gelegd op goed 
bestuur en capaciteitsopbouw, aangezien Burundi een fragiele staat is.

Een Australisch voorbeeld illustreert een hulpstrategie die mettertijd met de context 
mee is geëvolueerd. Sinds 2002 is Australië actief in de sector water en sanitaire 
voorzieningen in Oost-Timor. Ingevolge de geringe capaciteit van het land verleent 
Australië rechtstreekse hulp, zonder een beroep te doen op de lokale structuren. 
Vanaf 2007 is de Australische hulp gelijke tred beginnen houden met de stabilisatie 
van het land. De nieuwe programmeringsfase is dan toegespitst op de verbetering 
van de systemen en van de capaciteit van het land. In 2011 gaat Oost-Timor de 
verbintenis aan zijn budget voor water en sanitaire voorzieningen te verdrievoudigen 
en verklaart Australië zich bereid zijn strategie meer af te stemmen en gebruik 
te maken van de landensystemen, meer bepaald door de ontwikkeling van een 
nationaal beleid voor deze sector en van capaciteitsanalyses te steunen.

Voorbeelden van interventies die concreet invulling geven aan het beginsel 
coördinatie

België is sinds 2010 bezig met de uitvoering van een project voor institutionele 
steun aan het Congolese ministerie van planning. Doelstelling is het ministerie te 
helpen de plannen en programma’s voor de sociaal-economische ontwikkeling van 
het land op een meer doeltreffende wijze voor te bereiden en te coördineren. Het 
is een innoverend project omdat het de eerste maal is dat wordt voorzien in een 
gedeeltelijk medebeheer, terwijl de projecten en programma’s die België in de DRC 
financiert, gewoonlijk in “regie” worden beheerd. Het ministerie van planning vervult 
een essentiële rol in de coördinatie van de donoren in de DRC, als beheerder 
van de informatie. Dit project beoogt de duurzaamheid en doeltreffendheid 
van het Plateforme de Gestion de l’Aide et des Investissements (PGAI), een 
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ondersteuningsstructuur ter verbetering van het beheer van de informatie over hulp 
en investeringen (dat reeds steun ontving van het UNDP) op centraal en provinciaal 
niveau. Het project is ook toegespitst op de versterking van het secretariaat ter 
ondersteuning van de coördinatie van de thematische groepen (TG) van donoren 
in de DRC.

Voorbeeld van een interventie die een concrete invulling geeft aan het 
beginsel “Snel handelen maar zich flexibel opstellen”

In Oost-Timor kan de hoge jongerenwerkloosheid een destabiliserende impact 
hebben. Australië en de Internationale Arbeidsorganisatie steunen de regering bij 
de uitvoering van een programma dat de tewerkstelling van jongeren bevordert. Dit 
programma richt zich op de korte termijn door in moeilijke periodes arbeidsintensieve 
openbare werken op te zetten. Op lange termijn is het voor de regering een 
grondslag om hervormingen door te voeren, meer bepaald de ontwikkeling van 
een nationaal strategisch kader voor de tewerkstelling van jongeren.

Voorbeeld van een interventie die een concrete invulling geeft aan het 
beginsel “Uitsluiting voorkomen”

In de DRC is de Evenaarsprovincie een van de armste provincies van het 
land die het daarenboven zonder veel hulp moet stellen. In het Indicatief 
Samenwerkingsprogramma 2010-2013 heeft de DRC de Evenaarsprovincie nu als 
een concentratieprovincie aangemerkt. In dit ISP is ook landbouw voortaan een 
concentratiesector terwijl deze sector lange tijd “verwaarloosd” werd.
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Bijlage 4. Lijst van fragiele staten in 2011

De donoren hebben geen gemeenschappelijke officiële lijst van fragiele situaties. 
De Wereldbank stelde zijn CPIA-rangschikking op (Country Policy and Institutional 
Assessments) op basis van de IDA-allocaties (International Development 
Association). De landen met een score gelijk aan of lager dan 3.2 (en ook deze 
waar de voorbije drie jaren een vredesopbouwmissie aanwezig was) worden 
beschouwd als fragiele landen). Deze lijst is het voorwerp van kritiek omdat de 
dimensies niet-economisch bestuur, justitie, veiligheid, te laag zijn ingeschat. Voor 
zijn jaarverslag Resource Flows to Fragile and Conflict-Affected States, maakte 
INCAF dan ook een lijst op die een combinatie is van verschillende lijsten om op die 
manier de complexiteit van fragiele situaties volledig in kaart proberen te brengen. 
Van 2008 tot 2010 was dat een combinatie van vier lijsten: de CPIA-lijst van de 
Wereldbank (die de landen met een score gelijk aan of lager dan 3.2 als fragiele 
landen aanmerkt) , 2) de Index of State Weakness in the Developing World van het 
Brookings Institution; 3) de Country Indicators for Foreign Policy van de Carleton 
University; 4) de Failed States Index, opgesteld door het Fund for Peace en Foreign 
Policy. In 2011 moest INCAF het houden bij de Failed States Index en de CPIA-lijst, 
omdat de universiteiten geen lijst meer opmaakten.

Onderstaande lijst komt uit het rapport 2011 van INCAF:

Afghanistan Guinee-Bissau Nigeria Soedan

Angola Haïti Oeganda Sri Lanka

Bangladesh Salomonseilanen Oezbekistan Tadzjikistan

Burkina Faso Irak Pakistan Tsjaad

Burundi Kenia Papoea-Nieuw-Guinea Palestijnse Gebieden

Kameroen Kiribati
Centraal-Afrikaanse 
Republiek

Oost-Timor

Comoren Libanon Republiek Congo Togo

Ivoorkust Liberia
Democratische 
Republiek Congo

Zimbabwe

Eritrea Malawi
Democratische 
Republiek Korea

Jemen

Ethiopië Myanmar Sao Tomé en Principe

Georgië Nepal Sierra Leone

Guinee Niger Somalië

* De in het vet gedrukte landen zijn de partnerlanden van de gouvernementele 
samenwerking van België. Rwanda kwam in 2009 en 2010 voor in deze lijst. 
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Een aantal bevindingen:

1. Het is een illusie te denken dat een land op basis van één enkele lijst in een 
bepaalde categorie kan worden ondergebracht. De meest gebruikte lijst is 
CPIA, maar ook die is lang niet exhaustief. De criteria die voor de verschillende 
lijsten worden gehanteerd, maken duidelijk dat CPIA ook lang niet de lijst is met 
de meeste thema’s en beleidslijnen, want in vergelijking met andere lijsten blijkt 
dat niet het geval te zijn.

2. Om de complexiteit van een fragiele situatie en het groot aantal oorzaken in 
kaart te brengen, wordt best gebruik gemaakt van meerdere lijsten. Zo gaat 
INCAF te werk bij de opstelling van zijn jaarverslag Ressource Flows to Fragile 
and Conflict-Affected States.

3. Een andere bevinding is het gebrek aan diversiteit van de bronnen waarop een 
lijst gebaseerd is. Het gaat veelal om gegevens afkomstig van de Wereldbank. 

4. Deze indicatoren, en met name de 12 indicatoren van het Fund for Peace, zijn 
het resultaat van een aantal samengevoegde gegevens.  Het is dus raadzaam 
er behoedzaam mee om te gaan. Als gevolg hiervan is de vergelijking van de 
gegevens niet meer dan een momentopname, vermits de bronnen die aan de 
indicatoren ten grondslag liggen mettertijd veranderen en niet altijd transparant 
zijn. 

Meer exhaustieve informatie over de lijsten van fragiele situaties en de gehanteerde 
criteria is terug te vinden in de Users’ Guide on Measuring fragility, die het UNDP en 
het German Development Institute in 2009 opstelden (www.undp.org/oslocentre/
docs09/Fragility_Users_Guide_(web).pdf). Een andere nuttige bron van informatie 
zijn de werkzaamheden van de International Dialogue on Peacebuilding and 
Statebuilding.
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Bijlage 5. Internationale netwerken die zich bezighouden met fragiele 
situaties

INCAF

Het netwerk INCAF - International Network on Conflict and Fragility - werd 
in 2009 officieel opgericht. INCAF heeft als taak de donoren en partnerlanden te 
helpen een respons te bieden op conflicten en fragiele situaties, door ter zake de 
nodige instrumenten en beleidsrichtsnoeren uit te werken. Het netwerk verricht niet 
alleen normatief werk maar wil ook de instrumenten die het aanreikt in de praktijk 
uittesten en de sensibilisering voor het vraagstuk van de fragiele staten kracht 
bijzetten. INCAF telt twee werkgroepen: een werkgroep Security, Peacebuilding 
and Statebuilding, en een werkgroep Aid Architecture and Financing.  

International Dialogue on Peacebuilding and Statebuilding

De International Dialogue on Peacebuilding and Statebuilding vindt zijn oorsprong 
in het proces ter voorbereiding van het Forum van Hoog Niveau van Accra, en 
meer bepaald in de Verklaring van Kinshasa van juli 2008. Op basis van deze 
Verklaring en van het Actieprogramma van Accra geven de deelnemers uiting 
aan hun eensgezindheid over de noodzaak “een internationale dialoog over de 
doelstellingen inzake Peacebuilding en Statebuilding op gang te brengen”. Deze 
doelstellingen kunnen dan als referentiekader dienen ter ondersteuning van de 
uitvoering van de op elke fragiele situatie toegesneden respons.

Naast de Werkgroep Aid Effectiveness (WP-EFF) is ook het secretariaat van de 
International Dialogue bij de DAC ondergebracht. De International Dialogue en 
de WF-EFF hebben hetzelfde doel voor ogen: une een partnership approach 
tussen de donoren (van INCAF/DAC) en de partnerlanden die zich in een fragiele 
situatie bevinden (de “g7+” genoemd, een groep die in 2010 in Dili in het leven 
werd geroepen) om te komen tot gezamenlijke analyses van de inzet en de 
uitdagingen van Peacebuilding en Statebuilding, alsmede van de respons die ter 
zake moet worden geboden. 

De International Dialogue wil een platform bieden voor:

- de uitwisseling van ervaringen en good practices.
- de analyse van deze ervaringen, om aanbevelingen te kunnen formuleren.
- gesprekken die het vertrouwen tussen deelnemers ten goede komen.

De International Dialogue wil dat op termijn gezamenlijke verbintenissen worden 
aangegaan met het oog op de verbetering van de praktijken van de donoren en van 
de situatie van de leden van de “g7+”. 
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Bijlage 6. De New Deal en het Busan Outcome Document 

De ID werkt sinds Monrovia aan een New Deal die in gezamenlijke verbintenissen 
voorziet. Deze zijn vastgelegd in het Busan Outcome Document.

Op grond van de bevinding dat landen in een fragiele situatie onvoldoende vooruitgang 
boeken inzake de verwezenlijking van de millenniumontwikkelingsdoelen, stelt 
de New Deal een aantal nieuwe werkwijzen voor om in een fragiele situatie 
verbintenissen aan te gaan en op zoek te gaan naar egemeenschappelijke 
verbintenissen. De vijf doelstellingen van Monrovia zullen als leidraad worden 
gebruikt om sneller vooruitgang te boeken bij de verwezenlijking van de MDGs. 

Het deel met als titel “FOCUS” heeft betrekking op de verbintenis om de landen 
in een fragiele situatie te helpen uit deze situatie te raken. De betreffende landen 
zullen een evaluatie maken van de oorzaken en de specifieke kenmerken van de 
fragiliteit. Opzet is de nationale visie die in overleg met de civiele samenleving van 
een land werd ontwikkeld, in een plan om te zetten. Op basis hiervan wordt een 
“compact” opgesteld om de harmonisering en de coördinatie van de donoren te 
garanderen en om versnippering tegen te gaan. Het zijn de fragiele landen zelf die 
de leiding in handen nemen. De New Deal benadrukt evenwel dat inspanningen 
zullen worden geleverd om in samenspraak met de partijen tot een definitie te 
komen. De vooruitgang inzake de uitvoering van de New Deal wordt aan de hand 
van de doelstellingen van Monrovia opgevolgd. Wie instemt met deze New Deal, 
verbindt zich ertoe het leadership en de politieke dialoog op alle punten te steunen. 

Het deel “TRUST” (“commitments for results”) behelst de gemeenschappelijke 
verbintenissen, zijnde verbintenissen inzake:

- een transparantere aanwending van de hulp (ODA en niet-ODA); 
- risk acceptance en een gezamenlijk risicobeheer (zowel bij de evaluatie van 

het risico als bij de respons hierop); 
- het gebruik en de versterking van landensystemen in een gezamenlijke 

benadering, versterking van de administratieve en fiduciaire capaciteit; 
- de versterking van de capacititeit van overheids- en niet-overheidsactoren 

door een groter financieringsaandeel in de gezamenlijk beheerde fondsen, 
door een verlaging van de PIUs en via gedragscodes betreffende de 
bezoldigingen;

- een bijtijds voorspelbare hulp door middel van een doeltreffender beheer 
van de financiën en van de overheidsopdrachten, door het bekendmaken 
van indicatieve cijfergegevens over drie jaar; herziening van de nationale 
wetgevingen met het oog op een grotere flexibiliteit van de financieringen.

Toekomst van de International Dialogue. De International Dialogue zal ook in de 
toekomst een platform bieden om van gedachten te wisselen en om het eens 
te worden over extra maatregelen. De “g7+” neemt de leiding op zich van het 
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alomvattend mechanisme om de uitdagingen met betrekking tot fragiele situaties 
op te volgen, erover te rapporteren en ze onder de aandacht te brengen. Deze New 
Deal zal worden uitgetest in een aantal landen die zich vrijwillig kandidaat stelden, 
zoals de DRC, en er zal aan worden deelgenomen door een aantal vrijwillige 
donoren. De rapportage heeft betrekking op de voortgang van de uitvoering van 
de New Deal op landenniveau en op wereldniveau. De leden zullen gezamenlijk 
beslissen over de hiervoor noodzakelijke mechanismen.
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Bijlage 7. Referenties

I. Context

•	 Conclusies van de Raad van de Europese Unie, Een antwoord van de EU op 
onstabiele situaties, 20/11/2007. De AU hanteert dezelfde terminologie. 

•	 www.oecd.org/document/9/0,3343,fr_2649_33693550_39254537_1_1_1_1,00.
html

•	 OECD/DAC, Concepts and dilemmas of statebuilding in fragile situations - from 
fragility to resilience, Paris, OECD, 2008.

•	 Conclusies van de Raad van de EU van 19 november 2007: “De Raad schaart zich 
achter de opvatting dat gebrek aan stabiliteit staat voor zwakke of tekortschietende 
structuren en situaties waarin het sociaal contract is verbroken als gevolg van 
het onvermogen of de onwil van de staat om zijn basistaken uit te voeren en te 
voldoen aan zijn verplichtingen en verantwoordelijkheid inzake de rechtsstaat, de 
bescherming van de mensenrechten en fundamentele vrijheden, de veiligheid 
van de bevolking, armoedebestrijding, dienstverlening, het transparant en billijk 
beheer van hulpbronnen en de deelname aan de macht. De Raad erkent dat 
onstabiele situaties, ook op het niveau van staten, verschillend zijn en specifieke 
kenmerken vertonen, die een aangepaste beleidsrespons vergen.”

•	 Oorzaken van instabiliteit: onveiligheid, conflict, armoede, werkloosheid, slecht 
bestuur, zwakke overheidsinstellingen, een gebrek aan legitimiteit van de 
actoren, milieucrisis, klimaatverandering, sociaal-economische crisis, allerlei 
ongelijkheden, gemarginaliseerde jongeren, discriminatie op basis van gender, 
aanwezigheid van gewapende groeperingen, demografische druk, onzeker 
grondbezit, voedselonzekerheid, politieke manipulatie van (etnische, sociale, enz.), 
verdeeldheid, gebrek aan coherentie tussen de internationale gemeenschap en 
de beleidslijnen, wat een tegengesteld effect kan hebben, ondoordachte acties 
van de donoren, enz.

•	 OECD, The State’s Legitimacy in Fragile Situations: Unpacking Complexity, 
Paris, OECD, 2010.

•	 INCAF/DAC/OECD, Resource flows to Fragile and Conflict-Affected States, 
Jaarverslag 2010, Parjis, OECD, 2011. 

•	 De werkzaamheden van de DAC brachten aan het licht dat hulp onmiddellijk na 
een crisis zeer belangrijk is, omdat ze mettertijd afneemt terwijl de behoeften 
dan juist toenemen.
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•	 Wereldbank, World Development Report 2011. Conflict, Security and 
Development. Washington DC, 2011.

•	 Slecht nabuurschap (“bad neighbour”) is ook een slechte zaak voor de 
economieën van de buurlanden. Terrorisme, piraterij hebben een ontradend effect 
op investeerders en zijn schadelijk voor de handel in de regio. Analyses hebben 
uitgewezen dat wereldwijd 75% van de vluchtelingen naar een buurland vluchten.

•	 Verschillende studies hebben aangetoond dat conflictoplossing viermaal meer 
middelen vereist dan conflictpreventie. Chalmers, M. 2004. Spending to save? 
An analysis of the cost effectiveness of conflict prevention. Bradford, University 
of Bradford, Department of Peace Studies, Centre for International Cooperation 
and Security.

III. Hoe te werk gaan in een fragiele situatie?

•	 Om uitvoering te geven aan een aantal beginselen, worden er kaderteksten 
opgesteld met een aantal vragen voor de donoren, die de DAC ook al gebruikte 
bij de monitoring 2011 van de tenuitvoerlegging van the Principles for Good 
International Engagement in Fragile States and Situations van de OESO/DAC.

V. Bijlagen: voorbeelden van de concrete invulling van de interventiebeginselen

•	 UNDP, Fragile States Principles, Good Pratices Cases, 24 February 2011.

•	 INCAF/DAC, Preventing Violence, Conflict and State Collapse. The Future of 
Conflict Early Warning and Response, Paris, OECD 2009.

•	 In het kader van de conclusies van de Raad over de complementariteit en de 
taakverdeling (15 mei 2007), ging de EU de verbintenis aan harmonisering te 
zullen nastreven. Zonder de verbintenis van Beligë op de helling te zetten, is het 
toch raadzaam de nodige omzichtigheid aan de dag te leggen met betrekking 
tot het reorganiseren van de sectorale concentratie.

•	 INCAF/DAC, Aid risks in fragile and transitional contexts, Improving Donor 
Behaviour, 2011.

•	 De opeenvolgende jaarverslagen Resource flows to Fragile and Conflict-
Affected States.

•	 DFID zette een Countries at Risk Instability framework uit. In 2009 stelde 
INCAF een document op met als titel 2009: Conflict and Fragility. Preventing 
Violence, Conflict and State Collapse. The Future of Conflict Early Warning and 
Response.
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Development. Washington DC, 2011.
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