Internationale samenwerking
“Denk lokaal, handel globaal”
Groen Sint-Niklaas draagt internationale samenwerking een warm hart toe. Het is de manier om een
draagvlak te creëren voor internationale solidariteit en dit door middel van thema’s als
duurzaamheid, noord-zuid/oost-west, diversiteit en eerlijke handel in het beleid centraal te stellen.
Via internationale samenwerkingsverbanden en uitwisselingen kan kennis gemaakt worden met
andere landen, steden en culturen waardoor de andere (Europese) landen en werelddelen dichterbij
worden gebracht.
Sustainable development goals als leideraad voor ontwikkeling
Steeds meer worden de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties gebruikt als
leidraad voor duurzame ontwikkeling.
Voorbeelden van acties en activiteiten:


De SDG’s worden gebruikt als leidraad voor de opmaak van het witboek 2019-2025.



Er worden door middel van de SDG’s targets geformuleerd voor 17 duurzaamheidsdomeinen
(oa. armoede, klimaat, veiligheid, mobiliteit, economie, landbouw, enz) die gebruikt kunnen
worden in het stedelijk beleid.

Duurzaamheidsbeleid
Stad Sint-Niklaas kiest resoluut voor een consequent en doorgedreven duurzaamheidsbeleid.


Duurzaamheid is de rode draad doorheen het hele beleid van de stad en de werking van de
stedelijke diensten. Een duurzaamheidstoets door een van de duurzaamheidsambtenaren
zijn hierin sleutels om het beleid blijvend vorm te geven.



De stad voert een actief beleid rond ethisch beleggen. In de vorige bestuursperiode
verschoof een deel van de reserve van de stad naar ethische rekeningen, daarnaast moeten
ook de andere banken worden aangezet om de middelen van de stad ethisch te beleggen.



Villa Pace en de Wereldmarkt zijn een essentiële schakels in het traject om duurzaamheid op
een laagdrempelige manier dichter bij de burger te brengen.



Sint-Niklaas Fair Trade Gemeente toont het belang van eerlijke handel in de visie van stad
Sint-Niklaas. Maar ook in het aankoopbeleid van de stad dienen eerlijke handel (Fair Trade)
en lokale producten (korte-keten) bevoordeeld worden.
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Sint-Niklaas is een solidaire stad met een hart voor het zuiden
De kracht van het lokale noord-zuid-beleid is de directe band met de lokale samenleving (individuele
burgers en het middenveld). Het lokaal noord-zuidbeleid mag zich niet beperken tot een beleid van
giften aan grote (nationale en internationale) organisaties, maar speelt in op lokale dynamieken. Dit
kan gerealiseerd worden door te investeren in ontwikkelingssamenwerking en het sociaal weefsel
van de stad.


De stad voorziet voldoende budget voor ontwikkelingssamenwerking. Voor Groen SintNiklaas is het streefcijfer 4 euro per inwoner per jaar.



Het ondersteunings- en subsidiebeleid heeft oog voor de klassieke NGO's, maar ook
voor de organisaties van de vierde pijler door middel van werkingsmiddelen en
projectsubsidies met daarin steeds de strategie om kwaliteitsvereisten te bevorderen.
Omwille van de kansen die de band met het lokale biedt, wordt daarbij actief ingezet op
sensibilisering en de band met het lokale.



Afrikaanse, Aziatische of Latijns-Amerikaanse verenigingen die in Sint-Niklaas actief zijn,
kunnen ook actief bij het beleid voor internationale solidariteit betrokken worden. Zij
hebben vaak nog nauwe band met het land van oorsprong en velen ontwikkelen er ook
projecten.



De stad moet investeren in een sensibiliseringsbeleid naar het bredere verenigingsleven.
Ook naar organisaties die standaard minder met noord-zuid-beleid bezig zijn. Dat kan
door acties als de Fair Trade-campagne, maar ook door linken te leggen tussen lokale
organisaties die werken rond noord-zuid en het bredere verenigingsleven van de
gemeente. Ook jeugdbewegingen zijn een interessante doelgroep. Net als jongeren in
het algemeen, die je bijvoorbeeld kan bereiken via Youca of door het ondersteunen van
inleefreizen. Er dient gezocht worden naar echte verbreding van partnerschappen tussen
verschillende sectoren om internationale samenwerking en internationale solidariteit
breder te trekken. We denken hier bijvoorbeeld aan samenwerking tussen noord-zuid
actoren met grote doelgroepen in de stad zoals ziekenhuis, psychiatrie, academie,
jeugdbewegingen, enz. Dit laatste kan onder de vorm van specifieke
projectfinancieringen.



De AAS (Actie en Adviesraad Solidariteit) mag geen eilandwerking hebben, maar kan veel
vruchten plukken uit samenwerking met andere adviesraden.



Noodhulp kan inspelen op spontane gevoelens van solidariteit naar aanleiding van een
ramp en biedt een kans om een breder publiek aan te spreken, onder wie heel wat
mensen die op andere momenten minder vatbaar zijn voor het noord-zuid-thema.
Combineer noodhulp met sensibilisering, liefst in samenwerking met burgers en het
middenveld. De budgetten van noodhulp mogen echter nooit het budget voor reguliere
werking vervangen.
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Een duurzame stedenband op lange termijn realiseert draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking
De stedenbanden van stad Sint-Niklaas hebben de afgelopen jaren aangetoond dat dit model onze
stad op een duurzame manier in contact brengt met internationale samenwerking.


De stedenband is een investering op lange termijn. Daarom is het draagvlak zowel
binnen de administratie als bestuursniveau van essentieel belang. De stad moet intern
en extern actief communiceren over de successen die door de stedenband worden
geboekt.



Partnersteden gaan met elkaar om in gelijkwaardigheid en wederkerigheid.



De jarenlange capaciteitsopbouw en duurzame ontwikkeling kan ook aanleiding geven
tot een vervolgproces waarin ook projectmatig, bilateraal en multilateraal kan gezocht
worden naar netwerkuitbreiding om de samenwerking een grotere impact te geven.
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