Kiezen voor een Duurzaam, Solidair en Mondiaal Mechelen1
Stellingen Mondiale Raad in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen (14.10.2018)

SDG’s
1. Mechelen gebruikt de Agenda 2030 van de VN als leidraad voor de opmaak van al
haar beleidsplannen. Niet enkel ontwikkelingssamenwerking maar ook klimaat,
eerlijke handel, armoede, welzijn en veel meer vallen onder de SDG’s. Mechelen
richt een strategische cel op die dit werk ondersteunt, overziet en bijstuurt.
2. Mechelen ondersteunt en promoot trekkers van de Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen zoals ondernemers, vakbonden, scholen, verenigingen,
stadsdiensten en de verschillende adviesraden.
Mondiaal beleid
3. Mechelen zet haar merk ‘Mechelen Mondiaal’ communicatief nog breder in de verf
om haar beleid rond ontwikkelingssamenwerking uit te dragen en de talrijke
Mechelse Noord/Zuid bewegingen onder de aandacht te brengen.
4. Voor haar Noord/Zuid-beleid vertrekt Mechelen op de eerste plaats vanuit de talrijk
aanwezige en diverse Mechelse burgerinitiatieven rond Noord/Zuid-werking zoals
4de pijler organisaties en NGO’s (zonder specifieke thema’s op te leggen). Het
Mechelse beleid is voornamelijk gericht op ondersteuning en promotie van al deze
bewegingen. Voor dit beleid werkt Mechelen nauw samen met de Mondiale Raad.
5. Mechelen behoudt een groeipad in het budget voor ontwikkelingssamenwerking.
Tevens herziet de stad haar subsidiereglement voor projecten van Mechelse
ontwikkelingsorganisaties in lijn met de beleidsstrategieën in punt 4. Dit gebeurt in
samenspraak met de Mondiale Raad.
6. Mechelen opent een mondiaal huis met ruimte voor tentoonstellingen, debatten,
logistiek voor mondiale organisaties, educatieve ruimten of een wereldcafė (cfr.
Vredeshuis in Gent).
7. Mechelen laat zich rond mondiaal beleid inspireren door andere steden en
gemeenten door onderling ervaringen uit te wisselen en door zich achter lokale
campagnes te blijven scharen (bv. TTIP-vrije gemeente, FairTradeGemeente,
klimaatneutrale gemeente,…).
Duurzaam beleid
8. Voor al haar evenementen en activiteiten zet Mechelen in op duurzame
voedselproductie en –consumptie door te kiezen voor lokale en seizoensgebonden
producten, bioproducten, vleesmatiging en producten van eerlijke handel. Ze
promoot dit ook actief bij andere organisaties zowel hier als in het Zuiden..
9. Mechelen voert een duurzaam aankoop- en investeringsbeleid aan de hand van
duidelijke duurzaamheidscriteria zoals milieu-impact, eerlijke werk- en
leefomstandigheden, respect voor vrouwenrechten en gelijkwaardigheid tussen
mensen. Ze promoot zo’n beleid ook actief bij andere organisaties. Bovendien maakt
ze haar aankoopbeleid openbaar zodat de toepassing/naleving van de
duurzaamheidscriteria kan opgevolgd worden.
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AV Mondiale Raad van 13.09.2018

