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INTERNATIONALE SOLIDARITEIT 

We leven in Merelbeke niet op een eiland. Wat wij doen in Merelbeke en bij uitbreiding in het 

Noordelijke halfrond heeft niet zelden ook een impact op het Zuiden. De armste landen 

ervaren de grootste gevolgen van de klimaatverandering. De ongelijkheid op onze aarde is 

groot. Ook de grote diversiteit zorgt voor uitdagingen. Merelbeke is een solidaire gemeente. 

Solidair met het Zuiden als Fair Trade Gemeente en met onze stedenband. Solidair met 

vluchtelingen dankzij buddies. Solidair met burgers in nood dankzij noodhulp. Solidair met 

mensen aan de andere kant van de wereld dankzij Noord-Zuidverenigingen en 

Merelbekenaars die met de hulp van subsidies mooie projecten ondersteunen. 

We willen het Noord-Zuidbeleid verder zetten én een stapje verder gaan. Nog meer 

investeren in eerlijke voeding maar ook in eerlijke kledij. We willen dat elke Merelbekenaar 

onze stedenband met Toucountouna leert kennen.  We willen het middenveld versterken door 

onze bijdrage aan ontwikkelingssamenwerking te laten stijgen tot 0,7% van het gemeentelijk 

budget.  

Als gemeente hebben we een voorbeeldfunctie. Gemeentelijke aankopen moeten daarom 

voldoen aan hoge duurzaamheidseisen. En ook voor beleggingen en sparen kiezen we voor 

veilige, ethische en duurzame vormen. 

We laten ons inspireren door de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable 

Development Goals of SDG’s) van de Verenigde Naties. De SDG’s vormen de rode draad 

doorheen het Noord-Zuidbeleid en bij uitbreiding het beleid van de gemeente. 

 DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN (SDG’S) ALS 1.

LEIDRAAD 

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) vormen de rode draad doorheen het 

hele beleid en de werking van alle gemeentelijke diensten. In tegenstelling tot haar 

voorloper – de Millenniumdoelstellingen – is duurzaamheid niet beperkt tot de noord-

zuiddienst of internationale solidariteit. 

 DUURZAME AANKOPEN 2.

Duurzaamheidscriteria (ecologisch én sociaal) nemen we standaard op in alle 

overheidsopdrachten. Gemeentelijke aankopen moeten niet alleen voldoen aan ecologische 

voorwaarden (materiaalkeuze, transport, …) maar we vragen ook garanties op sociaal vlak. 

Wij willen niet dat arbeiders die onze producten maken (vb. kledingarbeidsters in Azië) 

uitgebuit worden en vragen daarom aan onze leveranciers respect voor arbeidsrechten 

doorheen de ganse productieketen (vb. geen kinderarbeid). 

Overheidsaanbestedingen zijn een belangrijk instrument in de strijd voor betere 

arbeidsomstandigheden. Door voorwaarden rond arbeidsomstandigheden op te nemen in 

aanbestedingen, oefenen we – samen met andere steden en gemeenten – druk uit op 

producenten om schoner en eerlijker te gaan produceren.  



De voorbije jaren hebben we regelmatig het gebrek aan (voldoende) duurzaamheidscriteria 

meermaals aangekaart. Steeds vaker schreef de gemeente in op raamcontracten via 

intercommunales: voor de aankoop van tankkaarten, papier, schoonmaakproducten, … Helaas 

zorgt dit ervoor dat we niet meer zelf de touwtjes in handen hebben om ervoor te zorgen dat 

leveranciers en producten verduurzamen. 

 EERLIJKE HANDEL 3.

Merelbeke is sinds 2010 een Fair Trade Gemeente. Ondertussen zijn eerlijke koffie, thee en 

fruitsap goed ingeburgerd in Merelbeke. De komende zes jaar steken we een tandje bij. 

Eerlijke voeding maakt deel uit van een duurzame voedselstrategie: we kiezen voor lokaal, 

ecologisch en/of fair trade (LEF) voor schoolmaaltijden, recepties en op evenementen. 

Naast eerlijke voeding zetten we in op eerlijke werkkleren. We kiezen voor eerlijke 

werkkledij voor arbeiders bij gemeente en OCMW. Nieuwe aankopen van kledij voor 

groenarbeiders en verzorgend personeel OCMW maar ook linnen voor het Woonzorgcentrum 

worden eerlijke aankopen. We doen dit samen met partners als VVSG (Vereniging voor 

steden en gemeenten) en de Schone Kleren Campagne.   

Bij onze inwoners promoten we eerlijke mode. Om eerlijke kleren te kunnen kopen in 

Merelbeke moeten er natuurlijk eerst winkels zijn die eerlijke mode verkopen. Daarom 

stimuleren we lokale handelaren tot het aanbieden van eerlijke mode en ondersteunen hen 

daarin met informatie of op vlak van communicatie. 

 STEDENBAND 4.

Dat Merelbeke diepgaand investeert in internationale samenwerking blijkt uit onze 

stedenband met onze zusterstad in Benin, West-Afrika. In 2014 gingen we de 

samenwerking aan met Toucountouna en hierin investeren we verder. Een stedenband is een 

samenwerking en uitwisseling op lange termijn. Voor scholen, verenigingen, ondernemers en 

burgers is deze stedenband een directe link met het Zuiden. Een ideale manier om wat van 

elkaar te leren en elkaar beter te begrijpen. Dit initiatief willen we zeker verderzetten! 

 LOKALE DYNAMIEKEN  5.

De kracht van het lokale Noord-Zuid-beleid is de directe band met de lokale samenleving, 

zowel individuele burgers als het middenveld. Een goed lokaal Noord-Zuidbeleid speelt in op 

lokale dynamieken. 

• We voorzien 0,7%  van het gemeentelijk budget voor 

ontwikkelingssamenwerking. Geld voorzien is niet het enige of belangrijkste, maar wel 

noodzakelijk. Zo geven we als gemeente aan dat we ontwikkelingssamenwerking belangrijk 

vinden. 

• We nodigen onze inwoners uit dit voorbeeld te volgen. Om hen te stimuleren een duit 

in het zakje te doen, verdubbelen we de giften aan 11.11.11., de koepel van de Vlaamse 

Noord-Zuidbeweging. 
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• We behouden het budget voor noodhulp en we combineren noodhulp met 

sensibilisering. Op die manier spreken we een breder publiek aan. We trachten niet alleen 

gemediatiseerde noodsituaties te ondersteunen. 

• We zetten ons ondersteunings- en subsidiebeleid verder, zowel naar zowel 

klassieke NGO’s als vierde pijlerorganisaties. Vrijwilligers die zich inzetten voor projecten in 

het Zuiden verdienen een goede begeleiding van de gemeente. 

• De GROS (Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking) werkt samen 

met andere adviesraden, bvb met de milieuraad omdat landen in het Zuiden het grootste 

slachtoffer zijn van de klimaatveranderingen.  

• Sensibiliseren over internationale solidariteit doen we naar het bredere 

verenigingsleven. Zowel naar andere adviesraden, bewonersplatforms, jeugdbewegingen en 

scholen.  

• We doen mee aan de YOUCA-dag (de vroegere Zuiddag). Daarbij gaan jongeren 1 

dag aan de slag in de gemeente. Met het geld dat ze verdienen, steunen ze een 

jongerenorganisatie in het Zuiden. 

 VREDE 6.

Een cultuur van vrede en geweldloosheid start op het lokale niveau. 

Als lid van Mayors for Peace nemen we actief deel aan campagnes van het internationale 

netwerk Mayors for Peace en aan de Vlaamse vredesweek. Mayors for Peace is een 

internationaal netwerk dat met de ‘2020 Visie Campagne’ ijvert voor de verbanning van 

alle nucleaire wapens tegen 2020. Het netwerk ontstond op initiatief van de burgemeester van 

Hiroshima en alleen al in België zijn er 380 burgemeesters lid. Op 21 september – start van de 

Vlaamse vredesweek - vieren we internationale dag van de vrede.  

We voeren een actief herdenkingsbeleid en betrekken daarbij zoveel burgers, verenigingen 

en scholen. We herdenken oorlogen om de vredesgedachte te versterken. 

 SOLIDARITEIT MET VLUCHTELINGEN 7.

Merelbeke is een solidaire gemeenten, ook voor vluchtelingen en anderstalige 

nieuwkomers. Merelbeke doet inspanningen om nieuwkomers te onthalen en te ondersteunen 

in het lokaal integratieproces. 

We blijven werken met buddy’s om erkende vluchtelingen wegwijs te maken in onze 

gemeente. Buddy’s helpen o.a. bij het vinden van een woonst of job en bij het toegang vinden 

tot het vrijetijdsaanbod. 

 ETHISCH BELEGGEN  8.

We voeren een actief beleid rond ethisch beleggen. Als we beleggen, kiezen we steeds voor 

veilige, ethische en duurzame vormen van sparen en beleggen.  



De tijd van het buikgevoel of het gemakshalve verderzetten van de bestaande gewoonten is 

voorbij. De gemeente ontwikkelt een actief beleid van maatschappelijk verantwoord 

middelenbeheer, waarvan een ethisch financieel beleid deel uitmaakt. Ook de keuzes van 

banken, makelaars of andere tussenpersonen verdienen aandacht. 

We laten als gemeente niet na om dit normenkader ook op te leggen aan haar 

intercommunales, neven- of dochterorganisaties, leveranciers, subsidiebegunstigden, 

enzovoort. 

De gemeente informeert haar inwoners, verenigingen en bedrijven over haar maatschappelijk 

verantwoord middelenbeheer en stelt daardoor een inspirerend voorbeeld. 

 SPEERPUNTEN 9.

 De SDG’s vormen een rode draad doorheen het beleid. Het meerjarenplan van de 

gemeente bouwen we op rond de 17 duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde 

Naties. 

 We verduurzamen de gemeentelijke aankopen, zowel op sociaal als ecologisch vlak.  

 We tillen eerlijke handel op een hoger niveau. Naast eerlijke voeding zetten we in op 

eerlijke kledij. 

 We bouwen de stedenband verder uit. Tegen 2024 heeft elke inwoner weet van onze 
stedenband met Toucountouna in het West-Afrikaanse Benin. 

 We zetten het noord-zuidbeleid verder met subsidies, noodhulp, GROS en 
sensibilisering. We laten het budget voor ontwikkelingssamenwerking stijgen tot 0,7% 

van het gemeentelijk budget, o.a. door de giften van inwoners aan 11.11.11. te 

verdubbelen. 

 We voeren een actief herdenkingsbeleid en hebben ook aandacht voor mensen die ook 

vandaag overal ter wereld op de vlucht zijn voor oorlog en onveiligheid. We zijn 

solidair met vluchtelingen. 

 We voeren een actief beleid rond ethisch beleggen. 


