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Annex 1: thematische beleidsvoornemens MFS

Najaar 2003 werd de beleidsnotitie Aan elkaar verplicht (AEV) aangenomen. De beleidsvoornemens 
sluiten hier zoveel als mogelijk bij aan, waarbij de nadere kaderstelling die per thema is gegeven 
uitgaat van de specifieke meerwaarde die CSO's kunnen bieden. 

1. Duurzame Economische Ontwikkeling

Het centrale aandachtspunt voor het beleidsterrein duurzame economische ontwikkeling in AEV is de 
bijdrage aan een goed lokaal ondernemingsklimaat, via ondersteuning op verschillende interventie
niveaus. Samenwerking in de vorm van partnerschappen van belanghebbenden staat hierbij centraal.
Het beleid is gericht op het leveren van een bijdrage aan duurzame economische ontwikkeling in 
ontwikkelingslanden door middel van het ondersteunen van activiteiten gericht op verbetering van het 
ondernemingsklimaat op verschillende niveaus: 
• de verbetering van de internationale beleidsomgeving d.m.v. bijdragen aan een geïnformeerde 

discussie in Nederland en ontwikkelingslanden inzake handelspolitiek, handels- en 
investeringsvraagstukken, ten gunste van verbetering van de positie van ontwikkelingslanden.

• de verbetering van de nationale beleidsomgeving, waarbij bijgedragen wordt aan 
capaciteitsopbouw voor beleidsontwikkeling en operationalisering op het gebied van  duurzame 
economische groei.

• versterking van (maatschappelijk verantwoord) ondernemerschap en bedrijfsontwikkeling in 
ontwikkelingslanden.

Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen, dienen aan te sluiten bij het hierboven 
omschreven beleid. Hierbij is van belang dat de voorgestelde activiteiten een katalyserende werking 
hebben, d.w.z. met behulp van de activiteit wordt een breder scala aan mogelijkheden geschapen, dan 
wel worden andere openingen geboden voor ondersteuning door derden.
Voorts strekt het tot aanbeveling als het innovatieve activiteiten betreft. Met behulp van de 
opgebouwde ervaring wordt een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van nieuwe inzichten, nieuwe 
benaderingswijzen, nieuwe methodes & methodologie, die indien succesvol vervolgens op bredere 
schaal toepasbaar zijn.

2. HIV/Aids en Reproductieve Gezondheid

HIV/Aids, reproductieve en seksuele gezondheid en rechten zijn prioritaire thema's in het beleid dat is 
vastgelegd in de beleidsnotitie AEV. Voor beide thema's is een functionerende gezondheidszorg een 
noodzakelijke voorwaarde.

Reproductieve en seksuele gezondheid
Het beleid op het gebied van reproductieve en seksuele gezondheid richt zich op het mogelijk maken 
dat vrouwen en mannen een gezond en veilig seksueel en reproductief leven kunnen leiden zonder 
angst voor seksueel geweld en besmetting met seksueel overdraagbare ziekten; dat ze in vrijheid 
kunnen bepalen of ze kinderen willen, wanneer en hoeveel en dat ze deze op veilige en gezonde wijze 
kunnen krijgen; dat er goede, vakkundige begeleiding is voor, tijdens en na de zwangerschap; dat 
jongeren toegang hebben tot informatie en diensten die zijn toegesneden op hun behoeften. Nederland 
heeft zich verbonden aan de afspraken van de International Conference on Population and 
Development (Cairo 1994) en de daaruit voortgekomen “Cairo Agenda”. Tevens zijn de MDG’s 4 en 
5 richtinggevend.

Activiteiten die voor een subsidie in aanmerking komen, dienen aan te sluiten bij het hierboven 
omschreven beleid en geven specifiek aandacht aan jongeren. Het zijn activiteiten en programma’s op 
het gebied van:
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• Safe Motherhood and care for the newborn, inclusief de verbetering van de voedingstoestand van 
meisjes, vrouwen en zuigelingen;

• Seksuele voorlichting en seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten voor adolescenten en 
jongeren;

• Family planning inclusief anticonceptiemiddelen;
• Voorkómen van onveilige abortus en bestrijden van de gevolgen;
• Reproductieve en seksuele rechten, inclusief de bestrijding van seksuele uitbuiting en misbruik.

HIV/AIDS
Het beleid is vastgelegd in de Aids-notitie, die in mei 2004 naar de Tweede Kamer is gestuurd. De 
doelstellingen van het HIV/AIDS-beleid omvatten enerzijds het voorkomen van de verdere 
verspreiding van de HIV/AIDS epidemie en anderzijds het verminderen van de nadelige gevolgen van 
de epidemie voor het individu en samenleving. Nederland heeft zich verbonden aan de Declaration of 
Commitment aanvaard tijdens de Speciale Sessie over HIV/AIDS van de Verenigde Naties (SAVVN) 
in 2001. Tevens is MDG 6 richtinggevend.

Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen, dienen aan te sluiten bij het hierboven 
omschreven beleid en dragen bij aan nieuwe inzichten op gebied van:
• Destigmatisering;
• HIV-preventie, inclusief 'harm reduction', en met speciale aandacht voor jongeren;
• Zorg en behandeling, inclusief voeding;
• Opvang van maatschappelijk gevolgen, met aandacht voor de meest kwetsbare groepen, 

waaronder Orphans and other Vulnerable Children (OVCs)

Basisgezondheidszorg in relatie tot Reproductieve Gezondheid en HIV/AIDS
Functionerende voorzieningen voor basisgezondheidszorg zijn een noodzakelijke voorwaarde voor 
dienstverlening op gebied van reproductieve gezondheid en HIV/Aids. Speciale nadruk ligt daarbij op 
de toegang van arme bevolkingsgroepen tot gezondheidsvoorzieningen. Tevens wordt aandacht 
gegeven aan gezondheidsproblemen die arme mensen onevenredig zwaar treffen. 

Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen, dienen aan te sluiten bij het hierboven 
omschreven beleid en dragen bij aan het versterken van de armoedefocus in de gezondheidssector of 
de bestrijding van armoedegerelateerde gezondheidsproblemen:
• het vergroten van de rol van maatschappelijk middenveld in beleidsprocessen;
• de institutionele versterking van de gezondheidssector met speciale aandacht voor kwaliteit van en 

toegang tot gezondheidszorg, financiering en menskracht;
• capaciteitsopbouw ten behoeve van de bestrijding (preventie en behandeling) van 

armoedegerelateerde gezondheidsproblemen.

3. Sociaal-culturele Ontwikkeling:

Basic Education
Het beleid ten aanzien van basic education is verwoord in het sector-beleidsdocument "Onderwijs is 
een recht van iedereen" (1999). Doel van het sectorbeleid is bijdragen aan de verbetering van de 
toegang, kwaliteit en relevantie van basic education; het bevorderen van gelijke kansen voor kansarme 
bevolkingsgroepen en het terugdringen van de genderongelijkheid in de deelname aan onderwijs. 
Hierbij wordt aangesloten bij internationale afspraken gedaan tijdens de internationale 
Onderwijsconferentie in Dakar Education for All en bij de twee MDG’s die op onderwijs gericht zijn. 

In het Nederlandse beleid is de brede betekenis van basic education overgenomen. Basic education 
omvat derhalve volgende onderdelen: de algehele vorming en ontwikkeling van zeer jonge kinderen; 
formeel en non-formeel basis of primair onderwijs van kinderen; volwassenenonderwijs gericht op het 
versterken van de economische, politieke en sociale weerbaarheid; lager beroepsonderwijs en 
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alternatieve onderwijsvormen voor buitenschoolse kinderen en ongeschoolde jongeren in basiskennis 
en –vaardigheden. 

In landen waar geen sprake is van een falende staat dienen activiteiten die voor subsidiëring in 
aanmerking komen te passen binnen het onderwijssectorplan van de overheid in de betreffende 
ontwikkelingslanden en, meer specifiek, van de daarbinnen gestelde prioriteiten. Activiteiten dienen 
uitgevoerd te worden in samenwerking met lokale, regionale en / of nationale overheden.

Cultuur
Sinds 1991 richt het programma Cultuur en Ontwikkeling zich met name op de ondersteuning van de 
culturele identiteit in ontwikkelingslanden. Het programma is katalyserend van aard en is gericht op 
initiële, tijdelijke ondersteuning. Na de eerste fase dient de activiteit of te worden overgeheveld naar 
een programma binnen het reguliere beleid of op eigen kracht voortgezet. Een belangrijk deel van de 
uitvoering van het programma is aan de posten gedelegeerd.

Ondersteuning vanuit het programma is mogelijk als er sprake is van uitwisseling en samenwerking 
(zuid-zuid, zuid-noord of  noord-zuid). Bij de implementatie zijn er twee uitgangspunten:
- cultuur als instrument; de culturele dimensie verhoogt de effectiviteit van OS-projecten;
- cultuur als doel; culturele identiteit (en ontwikkeling) wordt versterkt via specifieke cultuurprojecten. 

Een activiteit past binnen het programma als de doelstellingen inhoudelijk overeenkomen met één of 
meer van de volgende punten:
• de versterking van de culturele identiteit of zelfbewustzijn van de bevolking of bevolkingsgroep 

van een ontwikkelingsland;
• het bevorderen van begrip tussen verschillende culturen;
• de versterking van de positie van personen / groepen die een belangrijke rol spelen in een bepaald 

cultureel proces. Dit kan zowel sociaal-culturele verandering betreffen als het handhaven van het 
cultureel eigene;

• de versterking van structuren, die van belang zijn voor het behoud of de ontwikkeling van het 
cultureel erfgoed en de sociaal-culturele verworvenheden van een land of bevolkingsgroep;

• de verbreding van de samenwerking op cultureel gebied. Deze verbreding dient gebaseerd te zijn 
op gelijkwaardigheid tussen verschillende culturen en haar vertegenwoordigers.

Communicatie
Het beleid is erop gericht communicatieprocessen in ontwikkelingslanden te bevorderen die de 
participatie vergroten van burgers in het publiek debat, enerzijds door pluriformiteit, onafhankelijkheid 
en kwaliteit van media te stimuleren en anderzijds door het bevorderen van toegang tot en gebruik van 
moderne informatie- en communicatietechnologie (ICT) ten behoeve van ontwikkelingsprocessen. 

Het beleid sluit aan op uitgangspunten en principes zoals verwoord in de 'Declaration of Principles' 
van de 'World Summit on the Information Society' (WSIS, Genève 2003) die mede door Nederland is 
onderschreven. Deze verklaring spreekt de toezegging uit bij te dragen aan het ontstaan van een mens-
en ontwikkelingsgerichte informatiemaatschappij. Communicatie wordt hierbij gezien als een 
fundamenteel sociaal proces, een menselijke basisbehoefte en de grondslag voor elke vorm van sociale 
organisatie. 

Vrijheid van nieuwsgaring, meningsuiting en recht op informatie staan centraal in de 'Declaration of 
Principles'. Het aanwenden van het potentieel van ICT voor het bereiken van de millennium 
ontwikkelingsdoelen wordt door de WSIS als een bijzondere uitdaging gezien. Deze uitdaging ligt ook 
ten grondslag aan één van de millenniumdoelstellingen zelf: het in samenwerking met de particuliere 
sector beschikbaar maken van de voordelen van nieuwe technologieën, voornamelijk op het gebied 
van informatievoorziening en communicatie.
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Activiteiten die voor subsidiëring in aanmerking komen dragen bij aan:
• professionalisering en kwaliteitsverbetering van media en training van media-professionals;
• de onafhankelijkheid van het medialandschap en vrijheid en pluriformiteit in de meningsuiting;
• innovatief gebruik van ICT voor ontwikkelingsprocessen door lokale organisaties en 

beleidsmakers;
• het bevorderen dat media tevens als communicatieplatform fungeren voor burgers en het 

maatschappelijk middenveld;
• peer to peer learning, ook op het niveau van de zuid-zuid-verhoudingen.

4. Politieke ontwikkeling

Mensenrechten
Het Nederlandse mensenrechtenbeleid is gericht op het bevorderen van het respect voor 
mensenrechten en het voorkomen van mensenrechtenschendingen. Een uitwerking van het beleid is 
vastgelegd in de Mensenrechtennotitie 2001. Het Nederlandse beleid maakt in toenemende mate deel 
uit van het gemeenschappelijke mensenrechtenbeleid van de Europese Unie. De Europese Raad heeft 
tijdens verschillende bijeenkomsten het Europees mensenrechtenbeleid onderschreven.
De subsidiefondsen voor mensenrechtenactiviteiten vinden hun oorsprong in zowel het non-ODA als 
ODA-deel van de begroting van Buitenlandse Zaken. Het Programma thematische medefinanciering 
richt zich alleen op het ODA-deel van de begroting. In de beleidsnotitie AEV wordt het belang van 
goed bestuur en mensenrechten onderstreept.

Voor subsidie komen in aanmerking activiteiten die op zo direct mogelijke wijze een bijdrage leveren 
aan de bescherming en de bevordering van de naleving van mensenrechten en / of aan institutionele 
versterking, zoals: 
• het bieden van juridische, medische of psychologische hulp aan slachtoffers van schendingen
• het verrichten van onderzoek naar mensenrechtenschendingen
• het documenteren van schendingen
• het bestrijden van straffeloosheid.
• de voorlichting over mensenrechten, alsmede mensenrechteneducatie
• verzorgen van trainingen in het hanteren van mensenrechtennormen
• het steunen van onafhankelijke media
• de instandhouding en versterking van institutionele capaciteit van overheden
• de instandhouding en versterking van institutionele capaciteit van NGO’s.
• advocacy met betrekking tot mensenrechten.

Goed bestuur
In de beleidsnotitie AEV wordt Goed Bestuur genoemd als een voorwaarde voor effectieve 
armoedebestrijding. Recentelijk is het beleid verder uitgewerkt in het Handboek Goed Bestuur (BZ, 
oktober 2004).
Bij Goed Bestuur wordt gestreefd naar een optimalisering van legitimiteit en effectiviteit van bestuur.    
Verbetering van Goed Bestuur gaat om het ondersteunen van veranderingsprocessen waarbij vooral 
gedacht wordt aan democratisering, versterking van de rechtsstaat, versterking van lokaal bestuur en  
corruptiebestrijding. Andere aspecten van Goed Bestuur, zoals mensenrechten en ondernemersklimaat, 
komen elders in dit beleidskader aan de orde. 

Activiteiten die voor subsidiëring in aanmerking komen, dragen bij aan:
• beleidsontwikkeling inzake de bevordering van formele politieke democratiseringsprocessen en in 

het bijzonder van een inclusief politiek bestel;
• capaciteitsopbouw van de verschillende actoren in het politieke democratische proces;
• monitoring van het politieke democratische proces;
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• de ontwikkeling van beleid en / of (beleids)instrumenten ter voorkoming en bestrijding van 
corruptie;

• de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van actoren die een rol (dienen te) vervullen bij 
bestrijding van corruptie (capaciteitsopbouw);

• capaciteitsopbouw ter verbetering van de rechtszekerheid van de burger: toegang tot rechtspraak, 
transparante rechtsregels en redelijke afhandelingstermijnen. Het accent ligt daarbij op opleiding 
en training in het ontvangende land;

• een evenredige vertegenwoordiging en betrokkenheid van alle bevolkingsgroepen in het lokale 
bestuur (participatief lokaal bestuur);

• capaciteitsopbouw van lokale organisaties, besturen en verenigingen die een bijdrage leveren aan 
goed bestuur;

• de versterking van 'accountability' en transparantie van lokaal bestuur

5. Vrede en veiligheid

Vredesopbouw
Het beleid gericht op vredesopbouw heeft als hoofddoelstelling een duurzame bijdrage te leveren aan 
de vreedzame en duurzame oplossing van gewelddadige conflicten. Van groot belang hierbij is het 
wegnemen van de onderliggende oorzaken van conflicten. Aandacht voor de eigen socio-historische 
context van de door conflict getroffen gebieden is hierbij onontbeerlijk. Waar mogelijk dienen 
activiteiten aan te sluiten op of ondersteuning te bieden aan lopende formele of informele 
vredesprocessen. Nederland richt zich hierbij voornamelijk op de drie prioritaire regio’s, te weten de 
Grote Meren, de Hoorn van Afrika en de Balkan, alsmede Afghanistan een de Palestijnse Gebieden. 
De beleidsnotitie AEV vormt het uitgangspunt voor de Nederlandse inzet op dit gebied.

Activiteiten die voor subsidiëring in aanmerking komen, dragen bij aan:
• de ondersteuning van formele vredesprocessen door het entameren van informele vredesdialogen, 

opbouw van de benodigde capaciteit en beïnvloeding van de deelnemers aan het officiële 
vredesproces;

• de versterking van representativiteit en met name de inclusiviteit van bestuur, zodat geen 
uitsluiting meer plaatsvindt van bepaalde bevolkingsgroepen;

• de betrokkenheid van vrouwen bij vredesopbouw en / of de versterking van vrouwenorganisaties 
om als volwaardige partners te kunnen participeren in het vredesopbouwproces dienen te worden 
versterkt;

• ondersteuning van de media in conflictgebieden t.b.v. een onafhankelijke en objectieve 
berichtgeving;

• ondersteuning van vredesbevorderende activiteiten op het gebied van verzoening, 
waarheidsvinding en/of (transitional) justice

• het tegengaan van financiering van conflicten d.m.v. bijvoorbeeld misbruik van exploitatie-
inkomsten uit o.a. olie, diamanten of bossen;

• een democratische controle op de veiligheidssector, bijvoorbeeld de formulering van de  hiervoor 
benodigde hervormingen;

• het voorkomen van conflict d.m.v. het stimuleren van dialoog van onderop en het entameren van 
vertrouwenwekkende initiatieven. 

Rehabilitatie / Wederopbouw na conflict
Het beleid inzake wederopbouw is vastgelegd in de aan de Tweede Kamer (maart 2005) aangeboden 
notitie 'Wederopbouw na gewapend conflict'. In lijn met de prioriteit voortvloeiend uit de notitie ‘Aan 
Elkaar Verplicht’, zal Nederlandse steun voor wederopbouw zich noodzakelijkerwijs moeten beperken 
tot de volgende landen: Afghanistan, Burundi, DRC en Soedan.
Activiteiten die voor thematische financiering in aanmerking komen, betreffen uitsluitend 
wederopbouw na beëindiging van een gewelddadig conflict en dienen zich te richten op: 
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• Herstel van lokaal bestuur
• Herstel van het sociaal weefsel.

Gezien de financiële beperkingen zullen binnen de Nederlandse steun infrastructurele acttiviteiten 
zoveel mogelijk worden beperkt.

6. Milieu en Water

Het milieu- en waterbeleid beoogt een bijdrage te leveren aan met name de ecologische component 
van duurzame ontwikkeling. Het  milieubeleid is initieel vastgelegd in de Notitie ‘Milieu en 
Armoedebestrijding’ (2001); het waterbeleid in de notities ‘Water for the Future’ (2000), ‘Achieving 
Water Security’ (2001) en ‘Dutch Development Assistance to the Water Sector’ (2002).  Later is het 
milieu- en waterbeleid verder uitgewerkt in de beleidsnotities ‘Duurzame Daadkracht’(2002) en Aan 
Elkaar Verplicht (2003).

Er wordt niet alleen op de technische kant van Milieu en Water gericht, maar ook –voor de langere 
termijn- op de integratie van milieu in het nationale beleid van ontwikkelingslanden en de opbouw van 
de daarvoor benodigde capaciteit, zowel bij de overheid als bij het maatschappelijk middenveld. Dat 
betekent dat meer dan in het verleden aandacht zal worden gegeven aan milieu en water in openbare 
financiën, macro-economisch en sociaal beleid, handelsliberalisering, en bijvoorbeeld beleggingen 
door pensioenfondsen.

In aanmerking voor subsidie komen aanvragen voor activiteiten met betrekking tot:
• drinkwater en sanitatie
• kleinschalige initiatieven o.g.v. duurzaam geïrrigeerde landbouw
• duurzaam stroomgebiedbeheer
• duurzaam gebruik van wetlands
• capaciteitsopbouw o.g.v. geïntegreerd waterbeheer
• milieutoetsing en daaraan verwante activiteiten
• duurzaam beheer en gebruik van biodiversiteit en bossen
• woestijnbestrijding
• klimaatbeleid
• duurzame toegang tot moderne energiediensten, waar mogelijk met toepassing van duurzame 

energietechnologieën
• environmental health 
• afval en chemicaliën 
• duurzame handel en investeringen

7. Gendergelijkheid

Sinds de internationale Vrouwenconferentie in Peking (1995) zijn er twee hoofdstrategieën om 
gendergelijkheid te bevorderen: gender mainstreaming in beleid en ondersteuning van activiteiten 
gericht op empowerment van vrouwen. Wat betreft gender mainstreaming ligt het accent op 
armoedebestrijding (geconcentreerd op de OS prioriteiten zoals vastgelegd in de beleidsnotitie Aan 
Elkaar Verplicht), mensenrechten, vredesopbouw en goed bestuur. 

Het kader voor het genderbeleid vormen met name de Convention on the Elimination of 
Discrimination Against Women (CEDAW), het Programme of Action van de International Conference 
on Population and Development (ICPD) , het Beijing Platform for Action (BFPA) en veiligheidsraad 
resolutie 1325 over Women, Peace and Conflict. Voorstellen dienen een bijdrage te leveren aan de 
invulling van bovengenoemde strategieën en aan de implementatie van deze internationale afspraken.
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Activiteiten die voor financiering in aanmerking komen moeten een extra impuls geven aan de 
positieverbetering van vrouwen en gendergelijkheid.


