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Mechelen is een warme stad die duurzaamheid en solidariteit uitstraalt, ook buiten haar
grenzen. Ze kan gemakkelijk een voortrekster worden in Vlaanderen met haar mondiaal
beleid. Ook op stadsniveau is zo’n beleid immers belangrijk om mondiale uitdagingen aan
te pakken. Om deze reden hebben wij met de Mondiale Raad enkele aanbevelingen uitgeschreven om het beleid van het volgende Mechelse stadsbestuur mee vorm te geven. Je
leest deze aanbevelingen hieronder.

Mechelen stelt de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s)
van de Verenigde Naties voorop
in al haar beleidsdomeinen. Ze
gebruikt deze doelstellingen als
leidraad bij de opmaak van haar
beleidsplan voor de legislatuur
2019-2024 om wereldwijde armoede en onrechtvaardigheid te
bestrijden en om sociale en economische vooruitgang alle kansen
te geven. Ze betrekt het middenveld en bedrijven om dit beleid
vorm te geven, met in het bijzonder de Mondiale Raad voor
ontwikkelingssamenwerking. Ze
werkt samen met andere steden
en gemeenten om de Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen
te
halen.
Mechelen investeert in mensen
en middelen om haar mondiaal
beleid uit te tekenen. Ze stelt
een mondiale ambtenaar aan om
haar beleid te verwezenlijken. Ze

investeert in voldoende mensen
en middelen voor ontwikkelingssamenwerking. Ze versterkt haar
steun aan initiatieven rond duurzame ontwikkeling in samenwerking met de Mondiale Raad.
Mechelen zet haar mondiaal beleid actief in de kijker voor haar
inwoners en voor andere partners. Ze zet zich in om haar
burgers te informeren en actief
te betrekken bij het beleid. Ze
investeert in sensibiliseringscampagnes rond duurzame ontwikkeling en mondiale vraagstukken. Ze zet in op sociale cohesie en voert een menswaardig lokaal migratie- en diversiteitsbeleid. Ze promoot duurzaamheid
via een doordacht en transparant aankoop- en investeringsbeleid en in samenwerking met het
middenveld. Ze blijft haar beleid
als Fair Trade gemeente verbreden en verdiepen.

De mondiale raad bestaat uit:
-

AFRACTIE vzw
Amnesty international
Artsen zonder vakantie
Broederlijk Delen
CUBANISMO.be solidair met Cuba
Damiaanactie vzw
Handicap International
Hulpcomité Guatemala
Kanaga vzw
Kuntangdafero
Kurukshetra vzw
Mana Mfasha
Mondibel vzw
Mpenjja Vulnerable Children and Single
Mothers
Omgevingsfilosofie
OXFAM Wereldwinkels
Plan International België
Rikolto (Vredeseilanden)
Samarpan
Sanankoroba, Mali
SISP Vlaanderen
Togo Debout vzw
Unicef Mechelen
Wereldsolidariteit
11.11.11
sympathiserende burgers
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