Amersfoort, 3 November 2011
Betreft: Global Partnership for Education Pledging Conference, Kopenhagen

Geachte heer Knapen,
Volgende week komen ministers, internationale instanties, maatschappelijke organisaties en private
partijen uit de hele wereld bijeen in Kopenhagen om steun te betuigen en een financiële bijdrage te leveren
aan het hervormde Global Partnership for Education. Deze bijeenkomst is van cruciaal belang voor de
toekomst van onderwijs wereldwijd, aangezien hier een substantieel deel van de middelen bijeen moet
worden gebracht die nodig zijn om alle kinderen toegang te geven tot onderwijs van goede kwaliteit.
Wij dringen er bij u op aan uw internationale invloed aan te wenden om van het Global Partnership for
Education (GPE) een succes te maken. De bijeenkomst in Kopenhagen biedt een uitgelezen kans om vanuit
Nederland een stevige, duurzame bijdrage te leveren aan onderwijs in ontwikkelingslanden. Dit is des te
belangrijker nu Nederland de beslissing heeft genomen geen prioriteit meer te geven aan onderwijs in het
eigen beleid, en zoekt naar mogelijkheden om de eigen onderwijsprogramma’s in voormalige en huidige
partnerlanden verantwoord af te bouwen. Het belang van onderwijs voor ontwikkeling is te groot om het
niet hoog op de internationale politieke agenda te willen houden.

Nederlandse bijdrage aan onderwijs in ontwikkelingslanden
In de eerste plaats spreken we onze waardering uit voor uw toezegging om voor de periode 2011-2014 een
bedrag van 30 miljoen euro per jaar bij te dragen aan het GPE-Fund. Deze substantiële financiële bijdrage
past bij de voortrekkersrol die Nederland heeft gespeeld in de Education for All agenda in het algemeen, en
in het GPE in het bijzonder. Internationaal wordt Nederland hierom zeer gewaardeerd. Niet alleen vanwege
de financiële bijdragen aan het GPE en in partnerlanden, maar ook vanwege de deskundige technische
begeleiding. Grote waardering is er ook voor de rol die verschillende ambassades hebben gespeeld in
harmonisatie van de hulp en het begeleiden van landen in hun samenwerking met GPE.
De resultaten van het GPE tot nu toe en van de voortgang van Millenniumdoel 2 in het algemeen, zijn dan
ook voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de Nederlandse inbreng. Het is uitermate belangrijk dat
deze investeringen niet teniet worden gedaan door afnemende internationale steun voor Basic Education.
Minstens zo belangrijk: voor het welslagen van de nieuwe speerpunten van het Nederlands
ontwikkelingsbeleid is een goed opgeleide bevolking nodig; blijvende investeringen in onderwijs zijn
hiervoor een onmisbare voorwaarde.
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Vanwege zijn voortrekkersrol heeft Nederland ook recht van spreken, wanneer het andere bilaterale
donoren en internationale instanties aanspreekt op hun verantwoordelijkheid. Kopenhagen biedt dan ook
een uitgelezen kans om internationaal uw invloed aan te wenden.
Aanbevelingen:
•

Anderen aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Wij dringen er bij u op aan een klemmend
beroep te doen op de andere lidstaten van de EU en op belangrijke donoren als de Verenigde Staten,
Canada en Japan, om een significante, additionele bijdrage te doen aan het GPE, en om middels
bilaterale programma’s te investeren in de EFA goals. De bijeenkomst in Kopenhagen heeft immers
niet alleen tot doel om 2,5 miljard dollar voor 3 jaar voor het Global Partnership for Education –
Fund bijeen te brengen. Deze is uitdrukkelijk ook bedoeld om een (hernieuwd) commitment te
verkrijgen van zowel OECD landen, als nieuwe donoren om bilaterale investeringen in onderwijs op
peil te houden en zo mogelijk te laten groeien.

•

De Wereldbank kritisch bevragen over de praktijk van haar onderwijsbeleid. Daarnaast
verzoeken wij u de Wereldbank aan te spreken op haar praktijk op het gebied van onderwijs. Ten
eerste zou de Wereldbank eerdere toezeggingen voor meer geld voor Basic Education gestand
moeten doen. In september 2010 kondigde de Bank aan de komende vijf jaar in totaal 750 miljoen
dollar extra voor Basic Education beschikbaar te stellen. Sindsdien is er echter niet méér, maar
mínder uitgegeven aan Basic Education, zoals blijkt uit het bijgevoegde Fund the Future-rapport.
Daarnaast zijn er serieuze signalen dat GPE fondsen op landenniveau gebruikt worden om IDA
investeringen in ontwikkelingslanden te vervangen. Die situatie wordt in de hand gewerkt door het
feit dat de GPE-fondsen op landenniveau door de Wereldbank beheerd worden. Dit leidt ertoe dat in
de praktijk geen extra geld voor onderwijs beschikbaar komt.

•

Verbeterde afstemming en coördinatie met andere donoren. Tenslotte willen we nog eens
benadrukken hoe belangrijk het is, dat u voor ieder voormalig en huidig partnerland van Nederland
werkt aan verantwoorde en duurzame overdracht van de door Nederland gesteunde
onderwijsprogramma’s. De daartoe noodzakelijke afstemming en coördinatie met andere donoren
lijkt vooralsnog niet tot financiële resultaten te hebben geleid in landen waar Basic Education onder
druk staat. Uw resultaten bij dit overdrachtsproces kunnen versterkt worden wanneer u er in slaagt
om rondom de bijeenkomst in Kopenhagen nieuwe en oude partners te motiveren mee te doen aan
de EFA-agenda.

Zeker na de uitvoering van een indrukwekkende hervormingsagenda is het Global Partnership for
Education een krachtig instrument voor het realiseren van de EFA-doelstellingen en Millenniumdoel 2.
Tijdens de bestuursvergadering van het GPE in Kopenhagen zou Nederland moeten pleiten voor het
voortzetten van deze hervormingsagenda, met als belangrijk agendapunt een grotere operationele
onafhankelijkheid van de Wereldbank.
Het GPE heeft indrukwekkende resultaten laten zien voor kinderen en de capaciteit zich nog verder te
ontwikkelen. We hopen dat Nederland in Kopenhagen het vertrouwen in het partnership uitspreekt en
anderen weet te motiveren dat ook te doen. Daarmee wordt miljoenen meisjes en jongens wereldwijd de
mogelijkheid geboden om te leren, zelfredzaam te worden en zich uit armoede te bevrijden.
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Graag horen wij na afloop van de bijeenkomst in Kopenhagen wat uw visie is op de internationale
ontwikkelingen rond onderwijs, en welke mogelijkheden u ziet voor de Nederlandse overheid en voor
maatschappelijke organisaties als de onze, om het thema hoog op de internationale politieke agenda te
houden.

Hoogachtend,

Kees de Jong
Directeur Edukans
Namens Global Campaign for Education – Nederland.
GCE-Nederland is een coalitie van De Algemene Onderwijsbond, CNV Onderwijs, Edukans / ICCO-Alliantie,
Oxfam Novib en Save the Children.
Deze brief is mede-ondertekend door Woord & Daad en Prisma.

Cc: Vaste Kamercommissie Buitenlandse Zaken
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