TSJAAD

Aantal inwoners: 14,9 Miljoen
BBP per capita: 713$
Werkeloosheid: 5,8%

INTRODUCTIE
Tsjaad is één van de landen die het meest kwetsbaar is voor klimaatverandering. Het land ligt aan het
opdrogende Tsjaadmeer, het noorden ligt in de Sahara en er is geen toegang tot zee. Er is veel armoede in
het land en circa 64% leeft onder de armoedegrens. Het land wordt geteisterd door conflicten. Al sinds de
onafhankelijkheid van Frankrijk is Tsjaad verwikkeld in een burgeroorlog. Dit is niet het enige, de
extremistische islamitische groep ‘Boko Haram’ zorgt voor onrust in de Tsjaadmeer regio. Dit veroorzaakt
veel migratie. Daarnaast ontvangt Tsjaad veel vluchtelingen uit Sudan en de Centraal Afrikaanse Republiek
(CAR).
Tsjaad is deel van het Sahel-gebied en het noorden van het land bestaat voornamelijk uit woestijn.
Hierdoor bestaan er enorme risico’s op extreme weersomstandigheden, zoals droogte of juist extreme
regenval. De inwoners van het land zullen zijn hier kwestbaar door. Zij leven voornamelijk van de
landbouw en veehouderij.
De regering wil de schade beperkt houden en zoekt naar oplossingen. Dit kunnen ze echter niet alleen,
daarom is alle hulp welkom.

Klimaatvluchtelingenbeleid

Politiek, Economie en Demografie

Ondanks de vele onrust in het land en de effecten
veroorzaakt door klimaatverandering, vluchten er
weinig mensen uit het land zelf. De meeste
inwoners zijn simpelweg te arm om de reis te
kunnen betalen. Wel vangt Tsjaad vele
vluchtelingen op uit de Tsjaadmeer regio, Sudan en
CAR. Hiervoor krijgen ze vooral veel steun vanuit
Frankrijk. President Emmanuel Macron is
vastbesloten asielcentra te bouwen in het land.

President Idriss Deby Itno is met zijn partij
‘Patriotic Salvation Movement’ al sinds 1990 aan
de macht. De verkiezingen verliepen vaak niet
vlekkeloos en in 2015 kondigde Deby zelfs aan dat
de verkiezingen werden uitgesteld vanwege
budgettaire redenen. Tsjaad is één van de
corruptste landen ter wereld. Wel zijn ze actief
betrokken bij het bestrijden van Boko Haram in de
Tsjaadmeer regio.
De economie is bijna volledig afhankelijk van olie,
maar de daling in olieprijzen leidde tot een hevige
recessie in Tsjaad. De regering probeert de
economie staande te houden doormiddel van
bezuinigingsmaatregelen. Als gevolg van de
economische crisis, is de overwegend jonge
bevolking van Tsjaad werkeloos. Dit zorgt voor de
nodige onrust in de hoofdstad ‘N’djamena’. Deze
onrust wordt versterkt door de toenemende
klimaatrampen zoals droogte en overstromingen.
Voorlopig is er nog geen uitzicht op een betere
toekomst in Tsjaad.

Publieke opinie

Investeringen

Er heerst veel onrust in Tsjaad onder de
bevolking. Ze zijn het vooral niet eens met de
bezuinigingsmaatregelen die de economie
alleen maar meer stagneren. De
burgermaatschappij en sociale platforms
hebben naar aanleiding van de maatregelen
vredig gedemonstreerd. Ten gevolge heeft de
regering de fundamentele rechten, zoals de
vrijheid van meningsuiting, van zijn bevolking
beperkt.

De regering is zich bewust van
klimaatverandering en weet dat er actie moet
worden ondernomen. Naar aanleiding hiervan
is de ‘Tsjaads Visie 2030’ opgezet en moet
ervoor zorgen dat Tsjaad een circulaire
economie ontwikkelt met de focus op water,
agricultuur, agrobosbouw, vee en visserij.
Toch investeert de regering niet in
klimaatverandering en is er weinig tot geen
ruimte gemaakt voor klimaatbeleid in het
staatsbudget. Het land beschikt zelf niet over
de middelen te investeren en krijgt nog te
weinig internationale steun.

De bevolking verwelkomt de vluchtelingen
door ze zelf op te nemen in ‘host-communities’
in plaats van vluchtelingenkampen. Er is dus
geen sprake van een negatieve kijk op
vluchtelingen, ondanks dat de bevolking zelf
weinig kan bieden en er veel sprake is van
voedseltekorten.

Belangen en prioriteiten
•

Investeringen aantrekken voor ‘Tsjaads Visie 2030’

•

Steun voor het bestrijden van de Boko Haram.

•

Tsjaad wil geen inmenging in zijn politieke regime, hoe de regering het land
bestuurt blijft een nationale aangelegenheid.

•

Om de bevolking tevreden te houden moeten de voedseltekorten worden aangepakt.

•

Gezien haar koloniale geschiedenis in het land verwacht Tsjaad extra hulp van
Frankrijk.

