Brecht, 1 september 2018
Betreft: MEMORANDUM van GROS Brecht aan de LOKALE POLITIEKE PARTIJEN van
BRECHT
Geachte
Op 14 oktober 2018 trekt iedereen naar de stembus om een nieuw lokaal bestuur te kiezen. Dit
memorandum wordt verstuurd naar alle politieke partijen die actief zijn binnen de gemeente
Brecht.
De GROS, gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking, speelt binnen de gemeente
een belangrijke rol om inspraak en participatie te verzekeren over mondiale thema’s. De
meeste leden van de GROS vertegenwoordigen een project in het Zuiden. Andere leden van
de GROS zijn afgevaardigden van Oxfam Wereldwinkel, Broederlijk Delen, de schepen van
ontwikkelingssamenwerking en de welzijnsconsulente.
Dankzij het gemeentelijk budget Zuidwerking draagt de gemeente jaarlijks bij tot het bieden
van structurele hulp aan projecten van ngo’s of 4e pijlerorganisaties in het zuiden. Ook
personen die in het zuiden korte engagementen aangaan kunnen rekenen op een kleine
bijdrage.
Daarnaast is het een doelstelling van de GROS om de bevolking te sensibiliseren en acties en
lokale organisaties te ondersteunen die zich inzetten voor duurzame ontwikkeling wereldwijd,
waarvoor we gebruik kunnen maken van een gemeentelijk budget Noordwerking.
Sedert de oprichting van de GROS in 2010 mochten wij steeds rekenen op een goede
samenwerking met het gemeentebestuur. De voorbije jaren is het aantal projectaanvragen
gestegen. Tegelijk ervaren we dat onze adviesraad nog niet de verwachte bekendheid bereikt
bij de Brechtse bevolking. Daarom durven we er op rekenen dat de Noord-Zuidwerking tijdens
de nakende nieuwe beheers- en beleidscyclus kan blijven rekenen op de noodzakelijke
ruggensteun en substantiële financiële ondersteuning door het gemeentebestuur.
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en in voorbereiding van het
opstellen van de lokale politieke programma’s willen de leden van de GROS met
hiernavolgende sleutelaanbevelingen uw aandacht vestigen op enkele thema’s die deel
zouden moeten uitmaken van het komende bestuursakkoord. Mocht u het wenselijk vinden,
dan zijn wij als GROS steeds bereid tot een gesprek aangaande deze materie.
Met vriendelijke groeten
Geert Debeerst
Voorzitter GROS Brecht

MEMORANDUM van GROS Brecht voor meer mondiale solidariteit
Mondiale beleidskeuzes, mondiaal burgerschap en mondiale samenwerking vormen de
gemeentelijke acties die het lokaal mondiaal beleid vorm geven. De sociale grondrechten
moeten ook hun weerslag vinden in dit mondiaal beleid.
De drie sleutelaanbevelingen voor een beter mondiaal beleid zijn:
 Iedereen aan boord voor meer mondiale solidariteit.
 Voorzie mensen en middelen.
 Wees een mondiale gemeente.
IEDEREEN AAN BOORD VOOR MEER MONDIALE SOLIDARITEIT
In september 2015 ondertekende België de Agenda 2030, de ambitieuze duurzaamheidsagenda van de Verenigde Naties. Deze agenda, ook wel bekend als Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDGs), bevat zeventien concrete
doelstellingen om te komen tot een meer rechtvaardige, duurzame en vreedzame wereld
tegen 2030. Deze doelstellingen omvatten elk aspect van ons leven en onze planeet. Ze
vormen een kompas voor de komende twaalf jaar.
De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen situeren zich op het vlak van:
‐ bestrijding van armoede, honger en ongelijkheid;
‐ het opkomen voor goede gezondheid en welzijn, kwaliteitsvol onderwijs,
gendergelijkheid, schoon water en sanitair, betaalbare en duurzame energie, eerlijk
werk en economische groei, industriële innovatie en infrastructuur, duurzame
steden en gemeenschappen, verantwoorde consumptie en productie;
‐ acties voor klimaat, leven in het water en op het land, vrede, veiligheid en sterke
publieke diensten.
Het gemeentebestuur gebruikt de Agenda 2030 als leidraad bij de opmaak en uitvoering van
de beleidsplannen voor 2020-2025. De zeventien duurzaamheidsdoelstellingen dienen
geconcretiseerd en op gemeentelijk niveau vertaald te worden in alle beleidsdomeinen.
Het bestuur gaat in gesprek met het middenveld voor de opmaak en uitvoering van haar
beleid en toont ambitie voor 2025 en verder.
De gemeente neemt haar rol op in de realisatie van de SDG’s en weegt op het
internationale beleid door samen te werken met andere steden en gemeenten.
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VOORZIE MENSEN EN MIDDELEN VOOR EEN MONDIAAL BELEID
In het bijzonder doelstelling 17 van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
‘Partnerschap om doelstellingen te bereiken’ vraagt een inzet van capaciteit en
middelen voor internationale samenwerking en mondiale solidariteit.
Adviesraad ontwikkelingssamenwerking
De raad voor ontwikkelingssamenwerking speelt binnen de gemeente een belangrijke rol
om inspraak en participatie te verzekeren over mondiale thema’s. Onder andere verleent
de adviesraad advies over het subsidiëren van projecten met structurele hulpverlening in
het Zuiden, met inbegrip van jongerenstages en inleefreizen, evenals noodhulp.
Voor haar noordwerking verzorgt de adviesraad een lokaal sensibiliseringsprogramma
door het aanbieden van culturele activiteiten ter ondersteuning van de Noord-Zuidwerking.
Daarnaast ondersteunt de adviesraad initiatieven van de Fairtrade werkgroep ter
instandhouding van de erkenning van de gemeente als Fairtrade gemeente.
De gemeente Brecht stelt een interne werkgroep of mondiale ambtenaar aan om het
overzicht van de bestuurlijke initiatieven omtrent mondiaal beleid te bewaken en te
coördineren.
De gemeente behoudt een substantieel budget voor ontwikkelingssamenwerking ter
ondersteuning van projecten in het Zuiden en voor ondersteuning van acties en lokale
organisaties die zich inzetten voor duurzame ontwikkeling wereldwijd.
Het budget voor Noordwerking (toelage GROS, educatie en sensibilisatie over mondiale
thema’s) en Zuidwerking (steun aan structurele hulp, steun aan projecten van de 4de
pijlers, steun aan personen die korte engagementen aangaan in het Zuiden, noodhulp)
moet in evenwicht zijn en aangepast worden aan de stijgende noden.
De gemeente implementeert de nationale verbintenis aangaande officiële ontwikkelingshulp ten volle door middel van een stapsgewijze verhoging van het totale budget NoordZuidwerking om uiteindelijk te evolueren tot 0,70% van het budget van de gemeentelijke
begroting.
Fairtrade Gemeente
De GROS en vooral de trekkersgroep Fairtrade biedt enorm veel kansen om Brecht te
profileren als een mondiale gemeente. Dit vraagt tijd, energie en een duidelijke visie.
Sinds 2008 is Brecht een Fairtrade Gemeente. Het bestuur neemt de nodige acties, die
nodig zijn om aan de hierbij horende zes criteria te blijven voldoen. Brecht draagt zodoende op
een heel concrete manier bij aan een waardig bestaan voor de kleine boer in het Zuiden en
de duurzame producent in het Noorden. De gemeente speelt in op de vraag naar en het
aanbod van eerlijke, lokale, duurzame producten.
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Fairtrade acties en activiteiten worden steeds voor een beperkte doelgroep georganiseerd.
Fairtrade bereikt nog steeds niet de volledige bevolking. Fairtrade moet een verhaal voor
iedereen worden.
De gemeente Brecht wil zich verder profileren als een Fairtrade Gemeente.
De gemeente Brecht zet meer in op Fairtrade en voert promotie zoals debatten,
wedstrijden, projectoproepen, campagnes,… om burgers, horeca, verenigingen en andere
bedrijven te stimuleren duurzame voeding uit de eerlijke handel (met eerlijke verloning,
sociale bescherming op de werkvloer, …) te consumeren of te verkopen.
Het gemeentebestuur ziet erop toe dat in de eigen diensten met Fairtrade producten gewerkt
wordt.

WEES EEN MONDIALE GEMEENTE
Mondiaal beleid staat niet alleen. Het raakt andere beleidsdomeinen zoals jeugd, milieu,
aankoopbeleid, lokale economie,… Een volwaardig mondiaal beleid uitbouwen is een
uitdaging, waarbij deze inhoudelijke aspecten essentieel zijn:
‐ de gemeente sensibiliseert over internationale onrechtvaardigheid en het belang
van duurzame ontwikkeling;
‐ de gemeente erkent de toegenomen diversiteit en implementeert een menswaardig
lokaal migratie- en diversiteitsbeleid;
‐ de gemeente werkt aan haar eigen ecologische impact op de rest van de wereld;
‐ de gemeente kiest voluit voor een duurzaam aankoopbeleid.
Door de migratie van de laatste jaren kent onze gemeenschap meer en meer diversiteit.
In plaats van dit angstig te willen tegenhouden en terugdringen, kunnen we dit omarmen
en erkennen dat zich vrij verplaatsen een fundamenteel recht is.
De toegenomen diversiteit in onze contreien is een kans tot culturele verrijking.
Mensen met verschillende etnisch-culturele achtergronden brengen een nieuwe dynamiek
mee, maken het ons makkelijker om verbinding te maken met andere regio’s in de wereld
en brengen nieuwe kennis en perspectieven aan.
Een heldere communicatie over en juiste beeldvorming van de mondiale uitdagingen
bevorderen een correcte houding en inzichten omtrent duurzame ontwikkeling en
solidariteit. Die solidariteit en het draagvlak voor duurzame verandering kunnen enkel tot
stand komen indien de bevolking zich voldoende bewust is van de oorzaken van huidige
ongelijkheden, de impact van haar eigen gedrag en de structurele veranderingen die nodig
zijn.

MEMORANDUM 2018 GROS Brecht voor meer mondiale solidariteit

4

Communicatie en participatie met de bevolking zijn essentieel.
De gemeente Brecht geeft de bevolking toegang tot correcte informatie en zorgt ervoor dat
ze via laagdrempelige activiteiten betrokken geraakt bij mondiale thema’s zodat de
Brechtenaren mee kunnen nadenken over en meewerken aan oplossingen.
Het is belangrijk dat burgers weten en begrijpen waarom mensen naar onze contreien
migreren. De gemeente moet hierin een belangrijke rol opnemen door eerlijk te
communiceren over de reden waarom mensen vrijwillig of onvrijwillig migreren.
De gemeente Brecht zet zich actief in op sociale cohesie, met bijzondere aandacht voor
samenleven in de publieke ruimte. Ze kan hierin actief inzetten door gemeenschappelijke
ontmoetingsruimtes in te richten en events te organiseren, buddysystemen voor
nieuwkomers te organiseren of een passend woning- en vormingsaanbod te ontwikkelen.
De gemeente Brecht heeft de taak om te zorgen voor een menswaardig lokaal
migratiebeleid en zet in op het beschikbaar stellen van sociale woningen zodat mensen in
armoede, migranten en asielzoekers menswaardig kunnen wonen.

MONDIALE SOLIDARITEIT OP PROVINCIAAL NIVEAU
We vragen bijzondere aandacht van de politieke partijen en kandidaat-leden van de
provincieraad om de mondiale solidariteit ook gestalte te blijven geven binnen het
provinciaal beleid.
De provincie Antwerpen heeft reeds een jarenlange traditie in het uitbouwen van een
Noord-Zuidbeleid. Dit engagement en deze knowhow dient de volgende bestuursperiode
verder uitgebouwd. We vragen dan ook dat het provinciaal beleid deze opdracht verder
opneemt:
‐ via ondersteuning van gemeentelijke verantwoordelijken (bevoegde schepen en
personeelsleden en leden, vrijwilligers van gemeentelijke mondiale raad);
‐ via educatie en sensibilisatie (vormings- en infomomenten);
‐ via materiele ondersteuning (zowel logistieke als directe projectensteun voor
initiatieven in het Zuiden, van NGO’s actief in de provincie, onderwijsinstellingen,
verenigingen en burgers van de provincie die een concreet project opnemen in het
zuiden (4de pijlerprojecten).
De provinciale begroting dient voldoende middelen en mensen te voorzien voor de
ondersteuning van gemeentelijke initiatieven ter bevordering van het lokale NoordZuidbeleid.
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