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14. Solidaire Stad

Standpunt

In een stad als de onze, waar mensen uit de hele wereld samenwonen, zijn ontwikkelingssamenwerking en 
internationale solidariteit belangrijk. Ze dragen bij tot een meer open en solidaire samenleving. We vinden 
dat het stadsbestuur moet blijven inzetten op ontwikkelingssamenwerking en op initiatieven van Mechelse 
organisaties die op dat vlak actief zijn. We zien Mechelen als een warme stad die inzet op mondiale solida-
riteit en ons Belgisch koloniaal verleden duidt, een stad waar solidaire burgers elkaar vinden in de talrijke 
verenigingen voor internationale solidariteit. Nieuwkomers, die hier meestal belanden als gevolg van een 
onrechtvaardige wereldorde, zijn welkom en kunnen rekenen op een menswaardige opvang. 

onZe VoorStellen

EEn. Ontwikkelingssamenwerking, mag het wat meer zijn? 

•	 Het	stadsbestuur	toetst	beleidsplannen	aan	de	Agenda	2030	van	de	Verenigde	Naties,	met	daarin	17	
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.

•	 Er	wordt	een	mondiaal	ambtenaar	aangesteld,	die	het	overzicht	bewaart	over	de	bestuurlijke	initiatieven.
Het	stedelijk	budget	voor	ontwikkelingssamenwerking	moet	minstens	0,7	procent	van	de	stadsbegroting	
bedragen. 

•	 Het	budget	wordt	evenwichtig	verdeeld	tussen	de	Noordwerking,	de	Zuidwerking,	noodhulp	en	onder-
steuning	van	11.11.11	als	koepelorganisatie.

•	 Ontwikkelingssamenwerking	mag	niet	worden	gehanteerd	als	instrument	voor	city	marketing.
•	 Er	moeten	voldoende	mensen	en	werkingsmiddelen	beschikbaar	zijn	voor	de	Mechelse	Mondiale	raad.		
•	 We	steunen	organisaties	die	werken	rond	internationale	solidariteit	en	die	de	Mechelaar	sensibiliseren	

en organiseren rond Noord-Zuidthema’s.
•	 We	bouwen	Mechelen	verder	uit	als	FairTradeGemeente,	met	een	duurzaam	aankoopbeleid	en	bewust-

makingscampagnes.

TwEE. DekOlOniseer mechelen 
•	 We	gaan	het	debat	aan	over	ons	koloniaal	verleden.	
•	 We	duiden	standbeelden	en	straatnamen	die	koloniale	figuren	verheerlijken.
•	 We	voegen	nieuwe	standbeelden	toe	en	noemen	straten	of	pleinen	naar	Nelson	Mandela,	Patrice	Lu-

mumba	of	Mohammed	Abdelkrim	el	Khattabi.

DriE. rechtvaarDige werelDOrDe
•	 We	verklaren	Mechelen	TTIP-vrij.
•	 We	werken	samen	met	andere	steden	en	gemeenten	in	de	strijd	tegen	internationaal	onrecht.
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ViEr. menswaarDige Opvang van vluchtelingen

•	 We	voorzien	een	passend	woningaanbod	voor	vluchtelingen.	Nieuwkomers	willen	we	beschermen	tegen	
huisjesmelkers.

•	 We	beschermen	nieuwkomers	tegen	sociale	dumping	en	uitbuiting.
•	 De	Lokale	Mechelse	Politie	doet	geen	huiszoekingen	bij	burgers	die	mensen	zonder	papieren	onderdak	

bieden.
•	 Nieuwkomers	moeten	gemakkelijker	de	Nederlandse	taal	kunnen	leren.

ViSie

De Mechelse burger is een solidaire burger. Dat vertaalt zich in de brede waaier van organisaties en initia-
tieven	in	onze	stad.	Van	het	stadsbestuur	wordt	verwacht	dat	het	deze	solidariteit	versterkt.	

Het	ontwikkelingsbeleid	van	de	stad	 richt	zich	op	sensibilisering	over	 internationale	onrechtvaardigheid	
en het belang van duurzame ontwikkeling. De stad geeft zelf het goede voorbeeld, voorziet voldoende 
budget voor ontwikkelingssamenwerking en kiest voluit voor een duurzaam aankoopbeleid. De duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen	2030	die	door	de	Verenigde	Naties	werden	uitgetekend,	zijn	de	leidraad	voor	
het stedelijk beleid.

EEn. Ontwikkelingssamenwerking, mag het wat meer zijn?
We verhogen het stedelijk budget voor ontwikkelingssamenwerking. Bij het begin van de nieuwe legisla-
tuur	leggen	we	een	financiële	norm	vast	waarbij	een	groeipad	wordt	afgesproken	richting	0,7	procent	van	
de	stadsbegroting.	De	subsidie	van	Vlaanderen	mag	niet	worden	meegerekend	in	dit	budget.	Dat	budget	
wordt op een evenwichtige manier besteed. 

De werking van de mondiale raad moet richtinggevend zijn en dat veronderstelt dat die raad over vol-
doende middelen beschikt.
 
Mechelen	is	een	FairTradeGemeente	en	dat	is	goed.	De	stad	moet	volop	gaan	voor	een	breed	duurzaam	
aankoopbeleid en daarvoor in de aankoopdienst een beroep doen op experts. Bij de aankoop van bouw-
materialen, werkkledij, meubilair, rollend materieel en andere goederen kan een duurzaamheidstoets 
worden	afgenomen.	Aan	dat	 aankoopbeleid	 kan	de	 stad	een	bewustmakingscampagne	over	ongelijke	
handelsverhoudingen koppelen.

TwEE. DekOlOniseer mechelen 
Door	terug	te	blikken	op	het	verleden	weet	je	beter	als	maatschappij	waar	je	naartoe	wil.	Een	straatnaam	
zoals	de	Frans	Van	Kerckhovenstraat	of	een	monument	dat	verwijst	naar	het	bloedige	Belgische	koloniale	
verleden, moeten geduid worden.
 
Zo doorbreken we het taboe over dat verleden en gaan we het debat erover aan in onze superdiverse stad. 
Samen kan er beslist worden nieuwe standbeelden toe te voegen of straatnamen te vervangen als die voor 
medestadsbewoners	te	kwetsend	zijn.	Zo	willen	we	in	onze	stad	graag	verwijzingen	zien	naar	figuren	die	
een	sleutelrol	hebben	gespeeld	in	de	dekolonisatie	en	in	de	strijd	tegen	apartheid	zoals	Patrice	Lumumba,	
Nelson	Mandela	of	Mohammed	Abdelkrim	El	Khattabi.

Bij het onthaal van vluchtelingen vertrekt de stad vanuit drie WWW’s: welkom, wonen en werk.
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DriE. rechtvaarDige werelDOrDe

We	roepen	Mechelen	uit	tot	Vlaamse	‘TTIP-vrije	gemeente’	en	sturen	daarmee	een	sterk	signaal	over	de	
gevaren van dat internationaal handelsakkoord.

Mechelen moet wegen op het internationaal beleid om het onrecht in de wereld te bestrijden door samen 
te werken met andere steden en gemeenten.

ViEr. menswaarDige Opvang van vluchtelingen
Vluchten	doe	je	niet	voor	je	plezier.	Je	wordt	ertoe	gedwongen	om	te	kunnen	overleven.	Door	de	globali-
sering, de economische crisis en de oorlogen – waarvoor het Westen vaak mee de verantwoordelijkheid 
draagt – moeten vandaag miljoenen mensen in de wereld op de vlucht slaan. 

De stad voorziet in een passend woningaanbod voor asielzoekers die reeds in de gemeente verblijven. 
Aan	wie	erkend	is	als	vluchteling	of	een	statuut	heeft	van	subsidiaire	bescherming,	verhuurt	de	gemeente	
gedurende	minimum	twee	jaar	een	starterswoning	om	inburgering	en	integratie	mogelijk	te	maken.	Voor	de	
eerste opvang is de investering in een permanent vluchtelingentehuis noodzakelijk.
 
Huisjesmelkers	of	malafide	werkgevers	zien	in	vreemdelingen	en	nieuwkomers	een	gemakkelijk	slachtof-
fer. De stad moet meer tussenkomen om mensen tegen deze wanpraktijken te beschermen. Dat is goed 
voor	die	mensen	zelf	en	goed	voor	iedereen.	Anders	creëer	je	een	negatieve	spiraal	naar	beneden.

We kiezen ervoor te blijven voorzien in menswaardige opvang van vluchtelingen. Wie de hel heeft moeten 
ontvluchten, kan op onze hulp rekenen om in een veilige omgeving een leven op te bouwen. Wij willen van 
Mechelen	een	‘huiszoekingsvrije	gemeente’	maken,	naar	het	voorbeeld	van	tientallen	andere	gemeenten.	
Het	houdt	in	dat	de	burgemeester	het	engagement	opneemt	de	politie	niet	te	laten	binnenvallen	in	huizen	
waar mensen zonder papieren opvang krijgen. 

Iedereen die hier woont heeft het recht de Nederlandse taal te leren. Ook mensen zonder papieren. De lan-
ge	wachtlijsten	voor	taallessen	in	het	volwassenenonderwijs	moeten	prioritair	aangepakt	worden.	Kennis	
van het Nederlands is belangrijk om te kunnen genieten van sociale voorzieningen, sociale huisvesting of 
steun	van	het	Sociaal	Huis,	maar	het	mag	geen	toelatingsvoorwaarde	worden.	Taallessen	kunnen	optimaler	
door ze meer op maat te organiseren, ingebed in de sociale context, bijvoorbeeld als huurder, werknemer, 
wijkbewoner, ouder…
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