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In 2013 startte het Reconstructie programma door een partnership van Vereniging
Nederlandse gemeenten (VNG), Pax, en Cordaid. In Eastern Equatorial en Western Bar el
Ghazal werden een aantal interventies ontworpen die aansloten op lokale problematiek
maar ook bij de eigen expertise.
Kern van de aanpak was dat lokale overheid en de dorpsleiders bepalen welke interventies
een doorslaggevende impact zouden hebben op lokale stabiliteit. Deze wordt steeds slechter
door het uiteenvallen van het lokale gezag, en door klimaat verandering en de verhevigde
belangentegenstellingen tussen pastoralisten en boeren.
VNG richtte zich op bestuur, Pax op comités voor vrede en veiligheid vanuit hun
methodologie en Cordaid combineerde economische ontwikkeling aan interventies voor
vrede en veiligheid.
Geografisch was er al beperkte overlapping. Maar toen in 2013 de oorlog uitbrak en de
doelgroepen naar de beschermde vluchtelingenkampen en ander nederzettingen vluchtten
was er van synergie nog maar weinig sprake. VNG richtte zich meer op Payam (district
overheid) Pax beperkte zich tot EES en Cordaid koos voor een uitrol van een groot deel van
haar interventies in de vluchtelingen kampen.
DGIS accepteerde deze uit nood geboren aanpassingen zolang de doelstellingen niet in
gevaar kwamen. Tegen die achtergrond vond er een verschuiving plaats in
ontwikkelingsdoelstellingen.
Omdat het programma stamt uit 2013 en er toen nog geen SDG’s waren ga ik een analyse
maken van hoe het “resultaten raamwerk” van dit programma in elkaar zit. Vervolgens zal ik
een resultaten raamwerk, gebaseerd op de SDG’s, presenteren om te onderzoeken wat
daarvan de meerwaarde is. Als we het programma in 2017 van start zouden laten gaan
zouden we dan wezenlijk andere resultaten nastreven? Een tweede vraag die ik probeer te
beantwoorden is of ik met behulp van die SDG-doelen en indicatoren en het denken dat
ermee samenhangt andere interventies had gekozen?
M.a.w. helpt het SDG-raamwerk ook in de ontwerpfase? Cordaid werkt in september aan de
eindresultaten en ik hoop hiervan wat te kunnen delen.

