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THEMA INTERNATIONALE SAMENWERKING EN 

SOLIDARITEIT 

KRACHTLIJNEN  

1. We hanteren de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties als 

inhoudelijk ankerpunt voor het stadsbeleid. 

 

2. De SDG’s of duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zijn een globaal kader waar we als stad 

mee aan de slag gaan. Ze vormen de basis voor de beleidsplanning 2019-2025. De Stad Gent 

sensibiliseert alle Gentenaars over deze duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. 

 

3. Stad Gent zet met een Europese coalitie van steden in op de erkenning van de stad als 

volwaardige gesprekspartner en bondgenoot van andere bestuursniveaus (Vlaamse, Belgische 

en Europese overheid bij de aanpak van globale problemen) met een sterke lokale impact 

(zoals migratie), daarbij ondersteund door SDG11 over duurzame steden. 

 

4. We bouwen netwerken uit tussen steden over de hele wereld om rond diverse thema’s 

expertise uit te wisselen. 

 

5. We kiezen voor het thema ‘voeding’ en verruimen Gent en Garde, onze eigen 

voedselstrategie, tot een internationaal verhaal. Binnen het netwerk wisselen we expertise uit 

als gelijkwaardige partners. 

 

6. Gent neemt deel aan internationale thematische netwerken, zoals Climate Alliance
1
, Polis

2
, 

ICLEI
3
, LUCI

4
, Mayors for Peace en andere, om ervaringen te delen met andere steden, 

inspiratie op te doen, samenwerkingsverbanden aan te gaan en het Europese en internationale 

beleid te beïnvloeden. Samenwerking met steden in het Zuiden wordt actief gesteund. 

 

 Binnen zowel het kader van Eurocities als de andere stedennetwerken zetten we samen 

met andere Europese steden in op toekomstgerichte sociale, ecologische en innovatieve 

stedelijke ontwikkelingen, onderzoeken en projecten. 

 In de eerste plaats denken we daarbij aan samenwerking rond de thema’s werk, cultuur, 

onderwijs, klimaatneutraliteit, innovatie en democratisering. De Gentse strategische 

subsidiewerking zal zich nog sterker focussen op deze doelstelling. 

 Gent blijft een leidende rol opnemen in Eurocities, het belangrijkste Europese 

stedennetwerk. 

 We willen dat het Gentse stadsbestuur op internationale fora formuleert wat er in Gent 

leeft rond de internationale thema’s (handelsverdragen, TTIP, CETA, …). 

 
7. Eerlijke handel vormt de kern/het speerpunt van ons Noord-Zuidbeleid. Naast voeding en 

textiel breiden we onze focus uit naar het brede segment van elektronica (specifiek laptops en 

smartphones). Daarbij werken we telkens rond 3 pijlers: informeren en sensibiliseren van 

                                                      

 

1
 Climate Alliance is een samenwerkingsverband van Europese steden die ageren rond klimaat, biodiversiteit en het behoud 

van bossen door lokale acties en door het tussenkomen op landelijke, Europese en internationale fora. 
2
 POLIS is een network van Europese steden en regio’s die werken rond duurzame mobiliteit. 

3
 Oorspronkelijk ‘International Council for Local Environemntal Initiatives’, nu ICLEI- Local Governments for Sustainbility. Het is 

een netwerk van over de 1500 steden regio’s die samenwerken om een duurzame toekomst uit te bouwen. 
4
 LUCI staat voor Lighting Urban Community International. Er zijn wereldwijd 70 steden lid en er zijn 40 geassocieerde leden uit 

de beroepswereld van stedelijke verlichting. 
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burgers, ondersteunen en samenwerken met ondernemers en duurzame veranderingen aan ons 

eigen aankoopbeleid. 

 

 Inzake duurzaam textiel sensibiliseren we de Gentenaars via het Fair Fashion Fest 
5
. We 

ondersteunen ondernemers en brengen hen samen in het textielplatform. Na de kledij van 

stadsarbeiders, onthaalpersoneel en stadwachten, volgt alle stadskledij van de Groep Gent. 

 Net zoals voor textiel, bouwen we een werking rond elektronica op. 

 Het Gentse stadsbestuur neemt zelf een brede voorbeeldrol op in het verduurzamen van 

haar aankoopbeleid en het zoeken naar eerlijke producten. Naast het inschrijven van 

criteria voor duurzaamheid en eerlijke handel, zet ze intensieve trajecten op van 

marktbevraging, voorbereiding van de markt, om in het algemeen het aanbod van eerlijke 

producten een duw in de rug te geven. Daarbij wordt ingespeeld op bestaande en in 

ontwikkeling zijnde labels. Waar geen labels voorhanden zijn, onderzoekt de Stad zelf de 

mogelijkheden om garanties op vlak van duurzaamheid en arbeidsomstandigheden in het 

Zuiden binnen aanbestedingen af te dwingen. We willen dit beleid verbreden naar de 

ganse Groep Gent. 

 Als stad stimuleren we het gebruik van fairtrade op evenementen waar we als stad bij 

betrokken zijn. 

 Het Gentse stadsbestuur bouwt haar inspanningen op vlak van duurzaam bankieren en 

beleggen verder uit. 

 De stad blijft de Noord-Zuidverenigingen steunen. We sensibiliseren en betrekken de 

Gentse burgers bij internationale samenwerking en acties rond duurzaamheid en 

ecologische rechtvaardigheid. We blijven verbanden leggen tussen een te grote 

ecologische voetafdruk hier in het Noorden en de klimaatgevolgen ervan in het Zuiden. 

 De Stad blijft de Noord-Zuidverenigingen steunen in hun sensibiliserende acties bij de 

burgers. 

 We verhogen het budget zowel voor directe hulp bij noodsituaties als voor structurele 

directe financiële hulp aan het zuiden (Gentenaars Zonder Grenzen). 

 Stad Gent organiseert het jaarlijkse Festival van Internationale Solidariteit Belmundo, in 

samenwerking met onze Noord-Zuidpartners. 

 Het Vredeshuis is een bijenkorf voor het middenveld en een voelspriet voor het beleid 

rond internationale solidariteit, vrede en herdenken. Het blijft ook het open huis waar 

Noord-Zuidverenigingen, scholen en organisaties welkom zijn. 

 Het is de plek waar de stedelijke adviesraad STANZ (Stedelijke Adviesraad Noord-

Zuidsamenwerking) het middenveld en het stadsbestuur samenbrengt. 

 We willen de diaspora-groepen
6
 meer betrekken in onze werking rond internationale 

solidariteit. We streven naar een vertegenwoordiging van die verenigingen van mensen 

met een migratieachtergrond binnen de Stedelijke Adviesraad Noord-Zuidsamenwerking. 

 Het vredeshuis blijft dé plek bij uitstek voor educatie rond Noord-Zuid, vredes- en 

herinneringseducatie en klimaat. 

 

                                                      

 

5
 Fair Fashion Fest (2015, 2016 en 2018) is een festival waar de bezoeker naast kledij en accessoires ook informatie en debat 

vindt over de problemen en mogelijke oplossingen in de kledingindustrie. Het festival is een initiatief van Gent Fair Trade, een 

partnerschap tussen Stad Gent en Oxfam Wereldwinkel Gent-Centrum. 

6
 Met name verenigingen van mensen met een migratieachtergrond die ook bezig zijn met 

ontwikkelingsprojecten in hun thuisland. 


