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Niet koppig vasthouden
aan de doelen

De Millennium Development Goals (MDG’s) zijn de afgelopen tien jaar 
bepalend geweest voor de internationale toekenning van fondsen en 
ontwikkelingshulp. Ze zijn wereldwijd opgenomen in het jargon en 
worden in het algemeen gezien als de ‘juiste’ benadering van het ont-
wikkelingsvraagstuk. Nu, acht jaar na de Millennium Declaration, is het 
tijd voor een kritische beschouwing.

Op het eerste gezicht lijkt er niets mis met de doelstellingen. Wie is er 
niet voor de wereldwijde uitbanning van armoede en honger? Wie zou er 
tegen basisonderwijs voor alle kinderen kunnen zijn? En wie hoopt niet 
op een terugloop in de verspreiding van malaria en aids? Toch blijft een 
aantal vragen onbeantwoord. Waarom werden juist deze doelen gekozen? 
En wat is het nut van ondersteuning van basisonderwijs als niet tege-
lijkertijd het voortgezet onderwijs wordt aangepakt? 

Het wordt tijd om achter de emotie te kijken waarmee de discussie rond 
het ontwikkelingsvraagstuk gepaard gaat en om de goedkope argumenten 
te ontmaskeren. ‘JA, armoede is onaanvaardbaar in een wereld met 
zoveel rijkdom; NEE, naar een concert van Bono gaan lost het probleem 
niet op.’ 

Ik had het geluk om in het goede deel van de wereld geboren te 
worden. Voor de meeste landen heb ik geen visum nodig, ik hoef 
geen Arabisch te kunnen spreken als ik de piramides bezoek, en 
ik voel me min of meer overal welkom. Ik had de kans om een 
aantal jaar in centraal Afrika en Latijns-Amerika te werken. Het 
toonde me het arme gezicht van de wereld. Ik maakte kennis 
met een nieuwe, voor het merendeel van de mensheid dagelijkse, 
werkelijkheid. Meer dan vier miljard mensen leven in krotten 
wijken en moeten elke dag worstelen om de eindjes aan elkaar te 
knopen.
Toch voel ik me niet op mijn gemak met de wijze waarop de re-
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aliteit van de Derde wereld aan ons wordt gepresenteerd. Thuis 
worden we via de media gebombardeerd met beelden van aan 
aids stervende weeskinderen; buiten slalommen we tussen foto’s 
van Darfur en beelden van de laatste natuurramp door. 
Pas op voor deze marketingmachine! Wanneer internationale 
NGO’s je de misère van de wereld verkopen, garanderen ze geen 
succesvolle projecten of een verbetering in het leven van de wees-

kinderen. Ze beloven ons wel een goed geweten. De 
recentelijke gebeurtenissen rond Arche de Zoé in 
Tsjaad zijn een triest voorbeeld van hoeveel schade 
de beste bedoelingen kunnen aanrichten. Het illus-
treert ook hoe verkeerd internationale ontwikkeling 
wordt aangeprezen, aangezien een deel van het pu-
bliek het kennelijk de normaalste zaak van de wereld 
vindt om achtjarige kinderen uit hun lokale omge-
ving weg te halen, ze in westerse adoptiegezinnen te 

plaatsen en hun ieder contact met familie en land van herkomst 
te ontzeggen. 
Laten we wel zijn, wij westerse burgers hebben een superioriteits-
complex. Zeker met betrekking tot onze welvaart, maar ook in 
onze capaciteit om zaken te regelen. Waarom sluizen we anders 
het merendeel van de hulp door via internationale instellingen? 
Toen een tsunami in december 2004 de Indonesische kust ver-
woestte en een ongekend aantal weduwen, wezen en doden ver-
oorzaakte (200.000 doden in veertien landen), werden de westerse 
televisiekijkers op hun beurt overspoeld met donatie-verzoeken 
van internationale NGO’s. Districtsautoriteiten, nationale over-
heden en lokale NGO’s waren eenvoudigweg onzichtbaar in deze 
publieke race om de fondsen. Ik wil niet zeggen dat de interna-
tionale NGO’s niet nodig waren (er was inderdaad onvoldoende 
lokale capaciteit en men was in deze noodsituatie afhankelijk van 
externe hulp) maar aan een dergelijke wanverhouding mag niet 
ongemerkt voorbij worden gegaan.

Er valt veel te verdienen aan de zorg voor armen. Het is daarom 
goed in gedachten te houden dat de ontwikkelingsdiscussie zó 
is geformuleerd dat de verschillende deelnemers, ieder met hun 
eigen belangen, zich er alle in kunnen vinden. Hetzelfde geldt 
voor MDG’s. Ik had er graag bij willen zijn toen de doelstellingen 
werden gekozen. Waarom ging bepaalde doelstellingen boven 
andere? Wie probeerde welke agenda door te drukken? Welke 
valkuilen veroorzaakte dit?
Nu, halverwege de gestelde termijn, kan een aantal hiaten 
worden onderscheiden. Ik zal er hieronder drie behandelen: 

1 - Het meten van vooruitgang; 
2 - Doelstelling 2 en de té grote nadruk op basisonderwijs; 
3 - Doelstelling 8 en dekrachtsinspanning die nodig is om alle 

verschillende subthema’s daadwerkelijk uit te voeren. 
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Controversiële indicatoren
De rekenmethode die nu wordt toegepast is verre van geschikt, 
aangezien ze het dynamische karakter van armoede niet in kaart 
brengt. ‘Het aantal mensen dat van minder dan een dollar per 
dag leeft met de helft verminderen’ houdt geen rekening met het 
feit dat de leefsituatie van mensen in korte tijd kan veranderen. De 
meeste mensen leven niet continu in armoede. Zij wisselen betere 
periodes af met moeilijke tijden. Een dergelijke nuance gaat 
verloren wanneer de analyse tot totaalgetallen wordt beperkt. Er 
is daarom behoefte aan betere, niet noodzakelijker-wijs kwan-
tificeerbare, indicatoren. De meeste getallen die in rapporten 
worden genoemd, zijn overigens schattingen, die maar ten dele 
weergeven wat in werkelijkheid gebeurt. Waar onduide-lijkheid 
is over de machtsverdeling of wanneer een land wordt versch-
eurd door burgeroorlog, kan het voorkomen dat gegevens uit 
een bepaalde regio opeens niet meer in de officiële statistieken 
voorkomen. In Ivoorkust slaagde een aantal scholen erin om niet 
lang na het begin van de crisis in het rebellengebied de draad 
weer op te pakken. Toch bleven zij vele jaren van goederen en 
overheidsgeld verstoken. De onderwijsautoriteiten hadden geen 
toegang tot het gebied en hielden in hun overheidsplanning dus 
geen rekening met deze scholen. Officieel bestonden ze niet, en 
als je naar de statistieken van de Wereldbank kijkt, zijn er van 
Ivoorkust geen gegevens beschikbaar over de instroom in het 
basisonderwijs in de jaren 2004, 2005 en 2006. 
De manier waarop de term ‘ontwikkeling’ in het algemeen wordt 
opgevat, maakt het moeilijk om naar meer dan kwantitatieve 
indicatoren alleen te kijken. MDG’s zijn grotendeels gebaseerd 
op de overtuiging dat ontwikkeling door gerichte interventies tot 
stand kan worden gebracht. Dat gaat uit van de maakbaarheid 
van ontwikkeling. De oorspronkelijke doelstellingen worden 
behaald zolang we de juiste interventies maar stap voor stap uit-
voeren aan de hand van een checklist. Ons denken wordt volledig 
beheerst door het behalen van resultaten. Donoren en uitvoerders 
praten in termen van projectdoelstellingen, resultaatindicatoren, 
prestaties, aantal hulpbehoevenden. In twaalf maanden zouden 
we een maatschappelijk gebruik kunnen veranderen dat in geen 
eeuwen is aangepast.

Zelden volgens plan
Wat is er verkeerd aan deze opvatting over ontwikkeling? Het is 
de klassieke fout van de overschatting. Uitvoerders negeren het 
feit dat interventies altijd door de dynamiek van de specifieke 
context worden gevormd. Het is daarom nauwelijks verrassend 
dat een externe interventie zelden volgens plan verloopt. Inter-
venties vinden plaats in een maatschappelijke omgeving. Er is een 
wisselwerking met verschillende belanghebbenden, die de inter-
venties aanpassen aan de lokale machtscontext. De oorspronke-
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lijke doelstellingen worden vaak niet gehaald, maar evolueren 
mee met de situatie ter plekke. En daar is niets mis mee! Ik 
kan me humanitaire hulpverleners herinneren die zich enorm 
ergerden aan het feit dat sommige hulpbehoevenden zich niet 
gedroegen zoals ze hadden verwacht, omdat ze van de project-
doelstellingen afweken. Nou én? Niet zo lang geleden onderzocht 
ik een project dat werkgelegenheid voor Afrikaanse jongeren 
moest bevorderen. Het idee dat iemand ander werk zocht, en dus 
af wilde van het werk dat hij of zij eerst had gekozen, werd slecht 
ontvangen door de lokale projectleiding. Het werd als een falen 
gezien. Maar waarom eigenlijk? Houden we onszelf niet voor de 
gek door te verwachten dat iemand eeuwig vasthoudt aan een 
bepaalde economische activiteit? 

Wetenschappers staan erom bekend onbuigzame criticasters 
van ontwikkelingsinterventies te zijn. We weten allemaal dat het 
makkelijker is om tekortkomingen aan te wijzen dan met alter-
natieven te komen. Maar als we maatschappelijke verandering 
en ontwikkeling op een gegeven plek willen begrijpen, dienen 
we een relevante methodologische aanpak te ontwikkelen die 
rekening houdt met de lokale dynamiek. Daarin kunnen weten-
schappers een rol spelen. Het is niet voldoende om ‘vooruitgang’ 
te meten aan de hand van standaardindicatoren. Die kunnen 

een goed middel zijn om systematisch gegevens te 
verzamelen, maar ze zijn ontoereikend om veran-
deringen en lokale nuances vast te leggen. Ze zijn 
een tijdsopname, een totaalgetal, een verzameling 
observaties, maar ze zeggen niets over degene die de 
gegevens heeft verzameld, onder welke omstandig-
heden, en met welke agenda in het achterhoofd. 

Teneinde een lokale context correct te kunnen interpreteren, 
zouden wetenschappers veel meer bij de planningsfase van een 
bepaalde ontwikkeling moeten worden betrokken. Nu worden ze 
te vaak beperkt tot het onderzoeken van bestaande projecten en 
het publiceren van ‘leerpunten’. De MDG’s zouden gebaat zijn bij 
een meer persoonsgerichte aanpak en aandacht voor de lokale 
context, in plaats van de huidige doelstellinggerichte benadering. 

In het volgende deel behandel ik een tweede tekortkoming: 
Doelstelling 2 en de té grote nadruk op het basisonderwijs.

Altijd weer dat basisonderwijs
Ik herinner me de teleurstelling van de Congolese jongeren, ver 
weg van hun moederland, maar al te goed toen ik ze moest ver-
tellen: ‘Sorry, we kunnen je niet helpen met je examens, want we 
hebben alleen een budget voor basisscholen.’ Bezuinigingen in 
1999 in Ivoorkust deden de UNHCR besluiten haar hulpverlening 
aan vluchtelingen te herzien. Zij eindigde per direct haar onder-

Onderwijs

44

Er wordt vaak als 
eerste bezuinigd op 

voortgezet onderwijs

binnenwerk IS bundel.def.indd   44-45



steuning van het voortgezet onderwijs en dupeerde daarmee de 
Liberiaanse jeugd die aan het project deelnam.
Waarom is er zo weinig aandacht voor het voortgezet onder-
wijs? Als we naar de formulering in internationale verdragen 
kijken (MDG’s, EFA – Education for All, De Conventie van de 
Rechten van het Kind), is basisonderwijs ‘verplicht’ en ‘univer-
seel’. Voortgezet onderwijs wordt niet genoemd of aangemoe-
digd. Dit heeft aanzienlijke gevolgen voor de financiering en 
planning van projecten. Zodra er minder geld beschikbaar is 
(wat met het voortduren van een noodsituatie na verloop van 
tijd meestal gebeurt) wordt er vaak als eerste op voortgezet 
onderwijs bezuinigd.

Wat gebeurt er in de praktijk?
In veel centraal-Afrikaanse landen is de bestaande lokale capaciteit 
voor het voortgezet onderwijs verzadigd. Dit kan tot vreemde 
situaties leiden. Families streven ernaar hun kinderen het basis-
onderwijs af te laten maken. Maar zij die daarin slagen, hebben 
geen garantie op een plek in het voortgezet onderwijs. Er is zo’n 
structureel gebrek aan faciliteiten in het voortgezet onderwijs dat 
alleen die leerlingen toegang krijgen die bij de nationale examens 
in groep zes bovengemiddeld scoren. Het gemiddelde wordt ieder 
jaar bepaald aan de hand van het aantal beschikbare plaatsen in 
groep zeven.

Er wordt te weinig pedagogische aandacht besteed aan kinderen 
en jongeren die al een aantal schooljaren achter zich hebben. 
Gelijkwaardigheid en certificering worden nauwelijks aangepakt, 
ondanks het belang hiervan voor oudere studenten. De interna-
tionale focus op basisonderwijs mag dan tot een grotere toegang 
tot de lagere klassen hebben geleid, het heeft het probleem van de 
overgang van basis- naar voortgezet onderwijs niet opgelost.  Als 
gevolg hiervan kunnen de meeste kinderen na het doorlopen van 
groep zes nog steeds geen opleiding volgen aan een overheids-
instelling. En laten we realistisch zijn, wat heb je aan alleen basis-
school op de toch al zo prestatiegerichte lokale arbeidsmarkt? 
Een ander hiaat in de formulering van de doelstellingen is de 
complete radiostilte als het gaat om vaardigheidstraining. Ging 
men ervan uit dat alle jongeren uit de ontwikkelinglanden ook 
een kantoorbaantje in een goed georganiseerde economie zouden 
krijgen? Dat is een dwaze veronderstelling. De wereld waarin we 
leven is ongelijk en oneerlijk. De meeste mensen die zich begeven 
op de arbeidsmarkt in ontwikkelingslanden moeten genoegen ne-
men met los-vaste baantjes in het informele circuit. Het toepassen 
van westerse modellen op ontwikkelingslanden heeft weinig kans 
van slagen, zolang deze simpele lokale realiteit niet in ogenschouw 
wordt genomen.
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Rommelige mix
In het navolgende deel kijk ik naar Doelstelling 8 en de moeilijk-
heid om zoveel verschillende subthema’s daadwerkelijk uit te 
voeren. Hoe kan een globaal samenwerkingsverband voor 
ontwikkeling tot stand worden gebracht?

Als we MDG 8 in detail bekijken, zien we een nogal rommelige 
mix van ambitieuze doelen die nauwelijks verband met elkaar 
houden.

-Het verder ontwikkelen van een open, op regels gebaseerd, voor-
spelbaar, niet-discriminerend systeem van handel en financiën, 
met inbegrip van afspraken over goed bestuur, ontwikkeling en 
armoedebestrijding – zowel nationaal als internationaal.

-Aandacht besteden aan de specifieke behoeften van de minst 
ontwikkelde landen, met inbegrip van tariefvrije en quotavrije 

toegang tot de markt voor producten afkomstig 
uit de minst ontwikkelde landen; een uitgebreider 
programma voor schuldverlichting van de HIPC-
landen en kwijt-schelding van de officiële bilaterale 
schuld; meer ontwikkelingshulp voor landen die 
zich verplichten tot armoedebestrijding.

-Aandacht besteden aan de specifieke behoeften 
van niet aan zee grenzende staten en kleine eiland-
staten in ontwikkeling.

-Uitvoerig aandacht besteden aan de schuldenproblematiek in 
ontwikkelingslanden, door nationale en internationale maatrege-
len die schulden beheersbaar maken op de lange termijn.

-Het in samenwerking met ontwikkelingslanden ontwikkelen en 
implementeren van strategieën voor fatsoenlijk en productief 
werk voor jongeren. 

-Het in samenwerking met farmaceutische bedrijven verschaffen 
van toegang tot betaalbare, noodzakelijke geneesmiddelen in 
ontwikkelingslanden.

-Het in samenwerking met de private sector beschikbaar maken 
van de voordelen van nieuwe technologieën, voornamelijk op het 
gebied van informatievoorziening en communicatie. 

Dat is niet mis! Iemand moet me nog eens uitleggen wat er zo 
logisch is aan het koppelen van schuldenvermindering aan jonge-
renkwesties en goed bestuur, en waarom het bevorderen van fat-
soenlijk werk voor de jeugd tussen de punten is gestopt over het 
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terugdringen van de nationale schuld en betaalbare medicijnen. 
Deze doelen zijn wellicht minder aantrekkelijk dan het plaatje van 
schoolgaande kinderen of van patiënten die retrovirale medicatie 
ontvangen. Maar ze zijn misschien wel de belangrijkste en meest 
urgente kwesties in de strijd tegen de verarming van ontwikkelings-
landen. In ieder geval zijn ze het moeilijkst op te lossen. Het is 
betreurenswaardig dat al deze doelstellingen op een hoop zijn 
gegooid. Om nog maar niet te spreken van het risico dat geen 
van de doelstellingen wordt behaald, als niemand het aandurft ze 
hoog op de internationale agenda te zetten. 

Helaas worden bij het ontbreken van sterk leiderschap en een 
werkelijke politieke wil om zaken te veranderen, woorden zelden 
omgezet in daden. Neem bijvoorbeeld de schuldenkwestie. Ik ben 
de tel kwijt hoe vaak er een totale kwijtschelding van de bilaterale 
schulden is aangekondigd, van Clinton tot Chirac, via Blair, Brown 
en Merkel tot aan de verklaring tijdens de G8-top in 2005. Maar 
de beloftes worden niet ingelost. Waarom niet? Omdat consensus 
ontbreekt over hoe het probleem moet worden aangepakt. Terwijl 
voorstanders van schuldenvermindering beargumenteren dat 
kwijtschelding van de schuldenlast van ontwikkelingslanden de 
mogelijkheid zou bieden armoedegerelateerde investeringen 
te doen, betwijfelen tegenstanders dit. Zij geven aan dat het 
onthouden van renteaflossingen aan internationale financiële 
instellingen het volume zou beperken van de voor ontwikkelings-
projecten van lagere inkomenslanden beschikbare externe lenin-
gen en subsidies, wat uiteindelijk hun leencapaciteit op het spel 
zou zetten. Het is een vicieuze cirkel: de druk van schuldenaflos-
sing kan een land belemmeren in zijn ontwikkeling, maar 
tegelijkertijd kan er geen vooruitgang worden geboekt zonder 
externe financiering. Leningen en schulden zijn een noodzakelijk 
kwaad, en iemand moet de kosten van schuldenvermindering 
dragen. Het is een van de meest controversiële kwesties: een deel 
van de G8 bepleit betaling van de schuldenvermindering door 
het verkopen van de (reeds ondergewaardeerde) goudreserves 
van het IMF, terwijl de overige G8-staten voorstander zijn van het 
gebruik van bestaande budgetten en bestaande initiatieven van 
IMF en Wereldbank om de armoede te bestrijden. Liefdadigheid is 
in deze discussie ver te zoeken. 

Persoonsgerichte doelen
De MDG’s worden in het algemeen als de ‘juiste’ benadering van 
het ontwikkelingsvraagstuk gezien, maar zoals in het voorgaande 
is aangegeven, zijn zij verre van compleet. In dit artikel heb ik 
drie hiaten behandeld die volgens mij in het bijzonder aandacht 
behoeven.
Ten eerste denk ik dat de MDG’s gebaat zouden zijn bij een per-
soonsgerichte benadering. Dit impliceert: meer afstand nemen van 
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statische indicatoren en ontwikkeling zien als een door de dyna-
miek van een specifieke context continu veranderend proces in 
plaats van een proces dat door externe factoren wordt bepaald. 
Interventies kunnen nooit honderd procent worden gepland. 
Wetenschappers kunnen een cruciale rol spelen in de specifieke 
uitleg van maatschappelijke veranderingen en beïnvloeding ter 
plekke.

Daarnaast heeft, naar mijn mening, door de internationale 
nadruk op basisonderwijs de aanpak gefaald van het grootste 
probleem in het onderwijssysteem van ontwikkelingslanden. 
Kinderen hebben misschien meer toegang tot de lagere klassen, 
maar de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs is proble-
matisch. Waarom zou je de basisschool afmaken als dit geen 
deuren opent? MDG 2 heeft de verkeerde focus. 

Tenslotte lijkt het mij erg onwaarschijnlijk dat MDG 8, een nogal 
rommelige mix van belangrijke doelen, gehaald wordt. Om deze 
reden zou deze doelstelling moeten worden herzien. Gegeven het 
feit dat schuldenvermindering, toegang tot betaalbare medicijnen 
en overheveling van technologie aanzienlijke implicaties hebben 
voor geïndustrialiseerde landen en het bedrijfsleven, bestaat 
er geen consensus over hoe deze problemen moeten worden 
aangepakt. Er is een algehele onwil om een eerlijker globaal 
samenwerkingsverband met betrekking tot ontwikkeling tot stand 
te brengen. 

Wat is, kijkend naar deze tekortkomingen, de beste weg vooruit 
tot 2015? Moeten we in de komende jaren – met de valkuilen 
in ons achterhoofd – koppig vasthouden aan deze acht doelen, 
of moeten we lering trekken uit dit halvetermijnsonderzoek en 
aansturen op een herformulering? We zouden, acht jaar na de 
Millennium Declaration, niet bang moeten zijn om de doelstellin-

gen zo te formuleren dat ze aansluiten bij de realiteit 
van vandaag. We leven niet in een statische wereld. 
Dingen veranderen continu; aanpassen maakt onder-
deel uit van het proces. 
Maar wat moeten de nieuwe doelstellingen dan zijn? 
Ik zou mijzelf niet graag in het politieke krachtenveld 
van een herformulering begeven, maar het is hoog 
tijd dat de wereldleiders om de tafel gaan zitten om 
hun aanpak voor het komende decennium bij te stel-

len. Laten we hopen dat ze voldoende afstand nemen en zich van 
de huidige MDG’s ontdoen. 

Vertaling: Floortje Simms-Hoette
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Abstract
The Millennium Development Goals have shaped international 
funding and action for nearly a decade. They have passed into 
local discourse and are largely considered the ‘right’ approach 
to take in terms of fostering development. Eight years after the 
adoption of the Millennium Declaration, it is time for a critical 

reflection.

At first glance, there seems to be nothing wrong 
with the MDGs. Who can argue against eradicat-

ing poverty and hunger worldwide? Who would not 
wish for all children to complete primary educa-
tion? Who would not hope for a reduction in the 

spread of malaria and AIDS? These are all valu-
able objectives and any actor involved or interested 
in development issues is likely to acknowledge the 

fact. However, several questions remain: Why were 
certain objectives chosen instead of others? Who 
was pushing which agenda? What major pitfalls 
did this generate? Financially, there is a great deal at stake in 

tackling poverty and this needs to be borne in mind when reflec-
ting on current deve-lopment discourses. 

Halfway to the MDG deadline, this essay reflects on several 
problematic issues: 1) the lack of progress measurements; 2) Goal 

2 and the overemphasis on primary education; 3) Goal 8 and 
the difficulty of effectively operationalizing so many different 

sub-themes. It also considers what would be the best way forward 
up to 2015. Should we stick to the same eight goals for the next 

seven years, with all the pitfalls now identified, or should we 
learn from this mid-term assessment and hope for a reformula-

tion of objectives? 

Why were certain 
objectives chosen 
instead of others? 
Who was pushing 
which agenda?
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