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mondiale solidariteit, 
ook in jouw gemeente?
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Het lokale beleidsniveau staat het dichtste bij de bevolking. 

Steden en gemeenten kunnen via hun lokaal mondiaal beleid 

bijdragen tot een betere en meer rechtvaardige wereld. Maar wat 

is een goed lokaal mondiaal beleid precies? En hoe begin je 

daaraan?

De Provincie Oost-Vlaanderen zet je alvast op weg en biedt 

advies en begeleiding aan bij het uitwerken van een lokaal 

mondiaal beleid of het opzetten van sensibiliserende activiteiten. 

Dit gebeurt onder andere in de vorm van subsidies, vormingen en 

uitwisselingen. 

De Provincie Oost-Vlaanderen stimuleert lokale besturen om 

samen te werken, want samenwerken loont. De Provincie Oost-

Vlaanderen brengt steden en gemeenten  samen aan tafel voor 

uitwisseling en om concrete trajecten uit te werken rond 

mondiale thema's op maat van de gemeenten.

De klimaatopwarming, wereldwijde armoede, groeiende 

ongelijkheid. De wereld staat voor belangrijke uitdagingen die 

niet stoppen aan onze grenzen. Voor het oplossen van deze 

problemen is niet alleen een gezamenlijke internationale of 

Europese aanpak noodzakelijk, ook lokale overheden zijn 

belangrijke spelers voor een meer duurzame ontwikkeling.

Wil je als gemeente graag inzetten op mondiale solidariteit, neem 

gerust contact op met een provinciale medewerker om samen te 

kijken hoe we ondersteuning kunnen bieden.
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lokaal Sensibilisering

Internationale
samenwerking

Duurzame 
beleidskeuzes

mondiaal beleid
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1. Draagvlak voor wereldburgerschap versterken
Via informatieve activiteiten laat je de inwoners van je 

gemeente kennis maken met duurzame ontwikkeling 

en verhalen uit Noord en Zuid. Zo vergroot je het 

draagvlak voor wereldburgerschap.

Een goed mondiaal beleid houdt uiteraard contact met 

de wereld. Dit kan door het ondersteunen van 

organisaties met projecten in landen in ontwikkeling in 

je gemeente, maar ook door eigen uitwisseling, 

samenwerking en projecten met partners in landen in 

ontwikkeling.

2. Internationale samenwerking en uitwisseling 

Ten slotte zet een kwalitatief lokaal mondiaal beleid 

duurzame keuzes om in het eigen beleid, door 

bijvoorbeeld te kiezen voor eerlijke handel en in te 

zetten op klimaatbeleid. Geef het goede voorbeeld aan 

je inwoners, en draag zo rechtstreeks bij aan een 

duurzame toekomst.

3. Duurzame beleidskeuzes

Een gemeente kan via een goed lokaal mondiaal 
beleid bĳdragen tot een betere en meer 
rechtvaardige wereld. Een kwalitatief lokaal 
mondiaal beleid is opgebouwd uit 3 luiken: 



draagvlak voor
wereldburgerschap
versterken
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Om bij te dragen aan een duurzame wereld met kansen voor 

iedereen is draagvlak creëren voor wereldburgerschap hier in 

Oost-Vlaanderen belangrijk, maar… dat is sneller gezegd dan 

gedaan!

Daarom biedt de Provincie Oost-Vlaanderen advies, begeleiding 
en ondersteuning via subsidies en educatief materiaal. 



wereldburgerschap? 
wasda?

-
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We leven in een sterk globaliserende samenleving en 

dat geeft burgerschap een steeds belangrijker 

wordende mondiale dimensie. Als wereldburgers 

realiseren we ons dat wat we doen niet enkel een effect 

heeft op onze directe omgeving. Evengoed zijn er 

consequenties aan verbonden voor de rest van de 

wereld. 

Wereldburgerschap is het leggen van verbanden tussen 

jezelf en anderen, dichtbij en ver weg. Die mondiale 

dimensie van burgerschap vertaalt zich in gedrag dat 

oog heeft voor wederzijdse afhankelijkheid in de wereld, 

de gelijkwaardigheid van mensen en de gedeelde 

verantwoordelijkheid voor het oplossen van mondiale 

vraagstukken.
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provinciale subsidies 
voor lokaal mondiaal  
beleid  

 

  

Verlaat de begane paden, betrek nieuwe 

groepen op een creatieve manier bij 

wereldburgerschap en organiseer originele 

activiteiten! 

Via lokale besturen wil de Provincie Oost-

Vlaanderen samenwerking stimuleren met 

groepen die niet vaak in aanraking komen 

met mondiale solidariteit. Denk aan 

sportclubs, vrouwengroepen, 

jeugdwerkingen… Kan de gemeente er 

bovendien de duurzame 

ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) bij 

betrekken, dan is dit beslist een 

meerwaarde. Ook linken aan eerlijke 

handel en korte keten is een pluspunt.

De Provincie Oost-Vlaanderen wil de Oost-

Vlaamse gemeenten stimuleren en 

ondersteunen om zelf kwaliteitsvolle 

activiteiten op te zetten die het lokaal 

mondiaal beleid versterken. Dit kan in 

partnerschap met ten minste 2 andere 

gemeenten en/of lokale actoren. 

Het doel was om via een laagdrempelige 

manier de inwoners van De Pinte en 

omstreken te informeren en te 

sensibiliseren over de nieuwe duurzame 

ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's). 

Tijdens een werkweek in het najaar kregen 

de leerlingen, 3de graad basisonderwijs 

van verschillende scholen in De Pinte en 

Zevergem, een aangepast traject rond deze 

doelstellingen.

Gemeente De Pinte organiseerde in het 

voorjaar de Dag van het Park, een wereldse 

dag in het park rond de duurzame 

ontwikkelingsdoelstellingen met 

workshops, infostands, educatieve 

voorstellingen en randanimatie. De 

plaatselijke GROS en scholen waren de 2 

partners in het project. Daarnaast waren 

ook de Wereldwinkel, 11.11.11, Natuurpunt 

en andere organisaties betrokken bij het 

organiseren van de Dag van het Park. 

inspiratie!?



Ben je benieuwd of je activiteit ook  
in aanmerking komt voor subsidie?

 Via deze link vind je alle info: 
www.oost-vlaanderen.be/mondialesolidariteit 

 onder de rubriek subsidies
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In Temse sloegen de 

gemeente, de 

fairtradetrekkersgroep 

en de lokale Oxfam 

in elkaar. Zij werkten een 

Wereldwinkel de handen 

traject uit rond eerlijke 

(wereld)handel voor 

leerlingen van het 6de leerjaar van diverse scholen in Temse. 

De aandacht ging vooreerst naar mondiale solidariteit waarbij de oneerlijke 

wereldhandelsverhoudingen en inkomensongelijkheid in de kijker werden 

geplaatst. Het volledige evenement stond ook in het teken van de SDG's 

(duurzame ontwikkelingsdoelstellingen) met speciale aandacht voor het milieu, 

de verkeersveiligheid, het armoedeprobleem en kinderarbeid in het Zuiden. In 

het bijzonder werd ook de duurzame voedingsproductie en de korte keten hier 

bij ons belicht.

Om het allemaal duidelijk te maken kregen de leerlingen een '(On)eerlijke lunch'. 

Met dit educatief spel konden de leerlingen zelf ondervinden welke impact de 

plaats van een persoon in de productieketen heeft op diens welstand en 

levenskwaliteit. Op deze manier kregen zij ook zicht op de grote kloof tussen 

rijkere landen en landen in ontwikkeling, en hoe eerlijke wereldhandel deze kloof 

wat kleiner kan maken.

inspiratie!?
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internationale 
samenwerking 
en uitwisseling

 Via deze link vindt u alle info: 
 www.oost-vlaanderen.be/mondialesolidariteit
 onder de rubriek Mondiaal samenwerken

Een goed lokaal mondiaal beleid verliest de wereld niet 

uit het oog, maar zet in op uitwisseling en/of 

ondersteuning van ontwikkelingsprojecten. Dit kan op 

verschillende manieren én met ondersteuning van de 

Provincie Oost-Vlaanderen.

Provinciale subsidies voor mondiale 

projecten in landen in ontwikkeling (DAC) 

met draagvlak in de Provincie Oost-

Vlaanderen

Zijn er in je gemeente organisaties actief met projecten in 

landen in ontwikkeling ? Of wil je als gemeente zelf een 

project starten? Dan kun je terecht bij de Provincie Oost-

Vlaanderen. Via het reglement 'Subsidie voor projecten 

in landen in ontwikkeling (DAC) met draagvlak in de 

Provincie Oost-Vlaanderen' kunnen organisaties en 

steden of gemeenten subsidies aanvragen.

Ondersteuning op maat

Heeft je gemeente zelf een subsidiereglement voor 

mondiale projecten en wil je dit vernieuwen? Of wil je een 

subsidiereglement voor mondiale projecten in je 

gemeente uitwerken. Of wil je zelf een mondiaal project 

opzetten? Neem gerust contact op voor ondersteuning 

en advies op maat.
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Centraal daarin staat een scholenband die de basis 

vormt waaruit andere projecten ontstaan rond 

gezondheid, afval en gender. Door de kwaliteit van het 

onderwijs te verbeteren worden de kansen van 

leerlingen verhoogd om door te stromen naar hogere 

studies. Daarnaast heeft het project een sterke lokale 

partner en worden in Oost-Vlaanderen activiteiten 

georganiseerd voor en met de inwoners van Lievegem 

en Deinze.

Verschillende gemeenten kunnen zich ook samen 

engageren voor een mondiaal project. Een mooi 

voorbeeld is het project KeMoPoDi. Daar werken 

Lievegem en Deinze via een stedenband samen met  

drie Senegalese gemeenten. 

Interlokale vereniging stedenband Lievegem 

en Deinze – KeMoPoDi

inspiratie!?



duurzame beleidskeuzes
10

Een goed mondiaal beleid maakt deel uit van alle beleidsdomeinen. Via een duurzaam 

aankoopbeleid bijvoorbeeld geef je niet alleen het goede voorbeeld aan je inwoners, je 

stimuleert bovendien bedrijven en burgers binnen de gemeente tot meer duurzame 

productie en consumptie.

Je kunt kiezen voor fairtradekoffie en ecologische schoonmaakproducten, maar in het 

aankoopbeleid kan ook aandacht zijn voor sociale dumping of het ondersteunen van de 

sociale economie. Overigens is het een mythe dat duurzaam per definitie duur is. Door slim 

aan te kopen kun je energie besparen, afval verminderen en verontreiniging terugdringen, 

wat op termijn ook geld bespaart.
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tussen de verschillende actoren en waar 

De focus van het overleg is uitwisseling 

actief zijn rond mondiale solidariteit.

vertegenwoordigers die lokaal 

ambtenaren en/of andere 

Aan de tafel zitten zowel schepenen,

lokaal mondiaal beleid te versterken. 

georganiseerd om de strategie rond 

worden tweemaal per jaar overlegfora 

In het Waasland, Meetjesland, Schelde & 

Leieland en in de Vlaamse Ardennen 

Intergemeentelijke overlegfora 

mogelijk intergemeentelijke initiatieven rond 

mondiale solidariteit opstarten. 

Op vraag van de deelnemende gemeenten kunnen 

vormingsmomenten georganiseerd worden, of trajecten op maat 

aangeboden worden voor meer duurzame beleidskeuzes.

Bovendien staat de gemeente er niet alleen voor! Via de 

intergemeentelijke overlegfora is samenwerking mogelijk of kunnen 

ideeën uitgewisseld worden. Uiteraard kan je altijd terecht bij het team 

lokaal mondiaal beleid van de Provincie Oost-Vlaanderen voor advies 

en ondersteuning.

 de mogelijkheden van de gemeente zelf. 

 haalbaar en kunnen op maat afgestemd worden volgens

  te zetten tot een engagement voor een kwalitatief 

 lokaal mondiaal beleid. De gemeente onderneemt 

   Het doel van deze campagne is lokale besturen aan 

   acties te ondernemen.

  gemeenten uit om op een jaar tijd 10 lokaal mondiale

De Provincie Oost-Vlaanderen daagt de Oost-Vlaamse 

Campagne '10 Mondiale Uitdagingen'

diverse (doel)groepen. Alle 10 uitdagingen zijn 

daarvoor acties rond mondiale thema's, gericht op 

mondiale
mondiale
mondialeuitdagingen
uitdagingen
uitdagingen



FairTradeGemeente
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Als bestuur zet je in op Fair Trade én op 

lokaal duurzame producten. Je koopt 

fairtradekoffie aan en koopt producten 

bij lokale duurzame producenten. Met 

de trekkersgroep organiseer je acties 

naar het brede publiek. Winkels, 

horecazaken, bedrijven en scholen 

worden ook betrokken om het 

draagvlak voor eerlijke handel te 

vergroten en lokaal en duurzaam 

voedsel in de kijker te zetten.

Neem dan contact op met 

fairtrade@oost-vlaanderen.be. 

Heeft je gemeente al de eerste stappen 

gezet, maar zit het sindsdien een 

beetje vast? 

De Provincie zet actief in op eerlijke 

handel en behaalde in 2016 de titel van 

FairTradeProvincie. Daarnaast 

ondersteunt ze de FairTradeGemeente 

campagne met advies op maat. 

Hoe behaal je een hoge score 

op de Fair-O-Meter? 

Wil je hierbij ondersteuning? 

Meer info vind je op: 
www.oost-vlaanderen.be/ 
mondialesolidariteit 
onder de rubriek fair en 
duurzaam en op 
www.fairometer.be
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doelstellingen zijn gekoppeld aan 5 P's: 

Partnership (partnerschap). 

Prosperity (welvaart), Peace (vrede) en 

De SDG's zijn universeel en inclusief. Ze moeten 

Het is een én-én verhaal. Er is geen inclusieve economische groei mogelijk zonder 

gendergelijkheid, geen vrede zonder het respecteren van de natuurlijke grenzen 

van onze planeet, geen leefbare steden en gemeenten zonder armoedebestrijding. 

De Agenda 2030 en haar doelstellingen zijn één en ondeelbaar.

maar ook hier bij ons. Ook wij hebben een verantwoordelijkheid 

niet enkel in ontwikkelingslanden gerealiseerd worden, 

om de doelstellingen te behalen. 

en de planeet duurzamer te maken. De 

People (de mens), Planet (de planeet), 

Development Goals). 

In 2015 werd door de Algemene Vergadering van de VN de Agenda 2030 voor 

Duurzame Ontwikkeling goedgekeurd. Deze Agenda is vertaald in 17 duurzame 

ontwikkelingsdoelstellingen of SDG's (Sustainable 

Sustainable Development Goals (SDG's)

De komende jaren vormen deze 17 doelstellingen 

een kader om armoede de wereld uit te helpen 
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Wil je gemeente zich engageren? Bekĳk dan zeker de 
engagementsverklaring 'global goals, local focus' van VVSG. 
Heb je interesse in een traject op maat? Neem gerust contact 
op met mondialegemeenten@oost-vlaanderen.be.

Meer info over de Sustainable Development Goals 
vind je op: www.sdgs.be

Ÿ SDG-zitkubussen – 17 zitkubussen met het logo van een doelstelling

Bij het Documentatiecentrum Mondiale Solidariteit kun je actiematerialen 

gratis lenen om de SDG's bekend te maken bij de inwoners van je gemeente:

Info- en actiemateriaal rond de SDG's

Ÿ SDG-kar – een mobiele mini-tentoonstelling over de SDG's. Met informatie 

en een spel op maat van jongeren. Ideaal om te gebruiken tijdens 

publieksevenementen. Voor scholen is er ook een bijhorend lespakket (2de 

en 3de graad basisonderwijs) ontworpen door de vzw Djapo.

Ÿ SDG-tenten – 2 plooitenten van 3m x 3m met een korte voorstelling van 

alle doelstellingen en een aantal bruikbare tips hoe je als burger kunt 

bijdragen aan een duurzamere wereld.

 

Via deze link vind je alle info:

onder de rubriek Mondiale gemeenten / SDG-materiaal
www.oost-vlaanderen.be/mondialesolidariteit
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Aan de slag!

Interesse in een samenwerking tussen de lokale bibliotheek en het 

documentatiecentrum? Laat het ons weten!

Het Documentatiecentrum Mondiale Solidariteit van de Provincie Oost-

Vlaanderen heeft een ruim aanbod educatieve materialen rond mondiale 

thema's en diverse invalshoeken van wereldburgerschap. Je vindt er ook heel 

wat achtergrondinformatie rond internationale samenwerking en uitwisseling. 

De collectie bestaat uit les- en vormingspakketten, achtergrondinformatie, 

educatieve koffers, spelen en beeldmateriaal. Alle materialen worden gratis 

uitgeleend. Het documentatiecentrum richt zich op het onderwijs, op lokale 

besturen en op het jeugd- en volwassenenwerk.

Documentatiecentrum Mondiale Solidariteit

Naast deze specifieke acties en subsidiereglementen biedt de Provincie Oost-

Vlaanderen nog andere tools om aan de slag te gaan om werk te maken van 

een kwalitatief lokaal mondiaal beleid in je gemeente. W
eg

w
ijz

er
 lo

ka
al

 m
o

nd
ia

al
 b

el
ei

d

onder de rubriek mondiale solidariteit
www.oost-vlaanderen.be/leren/educatief-materiaal.html
Wil je meer weten?
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Vinger aan de pols!?

Over welke thema's of onderwerpen wil je graag 

meer weten? Laat het ons zeker weten! 

De Provincie Oost-Vlaanderen organiseert 

vormingen en uitwisselingen voor organisaties en 

lokale besturen rond actuele, mondiale thema's.

Vorming en uitwisseling

De Provincie brengt daarom het lokaal mondiaal 

beleid in Oost-Vlaanderen in kaart. Actuele 

cijfergegevens over beschikbare budgetten, 

tijdsinvestering en voorzieningen worden gebundeld  

in een publicatie. Op die manier krijg je een beeld 

van de situatie inzake lokaal mondiaal beleid per 

gemeente en per regio in Oost-Vlaanderen. Meer info 

in de brochure 'lokaal mondiaal beleid in cĳfers'. 

Het is niet altijd eenvoudig om als schepen of 

ambtenaar enig animo te brengen rond lokaal 

mondiaal beleid. Soms zijn de bomen zoek in het 

mondiale bos …



contact
Heeft u nog verdere vragen? 
Aarzel niet om contact op te nemen met:

Team Mondiale Solidariteit

PAC – Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent

Tel: 09 265 99 71
E-mail: mondialesolidariteit@oost-vlaanderen.be
Website: www.oost-vlaanderen.be/mondialesolidariteit

Openingsuren documentatiecentrum
Open op woensdag van
9u-12u30 en 13u30-17u
Op andere dagen enkel op afspraak

Bevoegde gedeputeerde: Leentje Grillaert




