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In Tanzania wonen zo ‘n 53 miljoen mensen. De economische groei is ieder jaar gemiddeld 7
% maar de armoede is nog steeds diep. Sinds Nyerere is planning populair in Tanzania. Geen
wonder dus dat, naast en samen met de uitgebreide nationale sociaaleconomische planning, de
MDG ’s volop aandacht kregen. In 2013 werd een uitgebreide consultatieronde georganiseerd
om de effecten van MDG - opvolging te meten. De slotsom hiervan was dat MDG succesvol
werden opgevolgd, maar tegelijk “unfinished business” zijn in Tanzania.
Sinds de goedkeuring van de SDG in New York is het concrete werk begonnen door een
workshop die REPOA – een officieel studiebureau- organiseerde met de bevoegde instanties.
Van de SDG's die in september 2015 werden aangenomen zijn 12 van de 17 doelen
geselecteerd voor grondige studie en aanpak. De huidige relatief zwakke stand van
beschikbaarheid van gegevens, de zwakke kwaliteit en toegankelijkheid in het land van de
MDG/SDG informatie werd als een prioritair probleem gezien. De inhoudelijke prioriteit van
de president en de regering is ook duidelijk: bestrijding corruptie en zorg voor tewerkstelling
van massa ’s jongeren die op de arbeidsmarkt weinig of geen kansen hebben.
SDG-follow-up maakt in Tanzania deel uit van een bredere overheidsopdracht die het vijfjarig
nationaal ontwikkelingsplan en het lange termijn plan van de Afrikaanse Unie omvat. Het
Ministerie van Financiën, ondersteund door het Nationaal Bureau voor Statistiek, draagt zorg
voor het gehele planningsproces, de dataverzameling en de indicatoren. De zorg voor de
lokale en regionale opvolging van SDG is toevertrouwd aan NGO ’s zoals Data Zetu.
Data Zetu is georganiseerd rond de missie om gemeenschappen te versterken door middel van
collectie, distributie en gebruik van relevante gegevens. Data Zetu zorgt voor ondersteuning
en informatieverzameling op district niveau. De belangrijkste uitdaging voor Data Zetu is het
verbeteren van het datasysteem van districten om het alomvattende planningsproces met
relevante informatie aan te vullen.
Omdat Tanzania een groot land is en het planningsproces betrekking heeft op zoveel aspecten
van de sociaaleconomische ontwikkeling, wordt Data Zetu geconfronteerd met
onvermijdelijke beperkingen en de noodzaak van specialisatie. Dat gebeurt zowel geografisch
als sectoraal. Wat de geografie betreft, ligt de concentratie op Temeke, Kyela en Mbeya. In
sectorale termen ligt de concentratie op economische groei, gezondheid en gender.
Wat reeds duidelijk was in het MDG tijdperk komt nu nog duidelijker naar voor. Een
ambtenaar die belast is met verzamelen van gegevens en onderzoek van prioriteiten
verklaarde dat “alles samen genomen de tewerkstelling van jongeren cruciaal is en nummer
een is op onze agenda”. Met andere woorden: de inhoudelijke prioriteit nummer een is
jobcreatie. Of en hoe beide SDG prioriteiten – organisatorisch en inhoudelijk- werkelijk
aanslaan in Tanzania, daar zal ik in mijn bijdrage dieper op ingaan.

