
Organiseer in het lokale cultuurcentrum
een activiteit rond wereldburgerschap

Waarom deze uitdaging? 
Met deze uitdaging willen we de aandacht vestigen op de diversiteit van onze samenleving en de 
globalisering van de maatschappelijke context. Of we nu in de grootstad leven of in een dorp op 
het platteland, we zijn al lang geen eiland meer afgesneden van de rest van de wereld. Onze 
gemeenschap wordt steeds diverser en gekleurder. In de wijze waarop we daar mee omgaan is 
een belangrijke taak weggelegd voor de cultuurcentra. 

Een cultuurcentrum speelt een cruciale rol in cultuurspreiding voor de lokale gemeenschap. De 
maatschappelijke rol bestrijkt een breed veld, gaande van educatie en bemiddeling tot verbinding 
met het sociale weefsel (welzijn, jeugdwerk,  onderwijs, bedrijfsleven, het sociaal-culturele 
 middenveld…). Een cultuurcentrum geeft zo mee vorm aan maatschappelijke uitdagingen en het 
verbeelden van alternatieven voor de samenleving van vandaag en morgen. 

In onze samenleving komen we steeds vaker in aanraking met andere culturen, tradities en 
 gewoonten. Soms wordt die mondialisering als bedreigend ervaren maar net zo goed biedt ze 
unieke kansen om onze samenleving nieuwe inspiratie en impulsen te geven. Het cultuurcentrum 
kan in die processen van kennismaking en aanpassing een warme thuis zijn voor cultuurbeleving 
in al haar verscheidenheid. Een cultuurcentrum kan drempels slopen en op een kritische en 
positieve manier de wereld helpen verkennen. 

Het culturele centrum is daarom de ideale setting om een activiteit rond wereldburgerschap te 
organiseren. 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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Ingrediënten voor een geslaagde uitdaging
• Verken het aanbod wereldculturen op diverse werkterreinen van dans en muziek over film tot 

theater en beeldcultuur. 
• Maak optimaal gebruik van het cultureel potentieel in de eigen gemeente. Vaak zit er 

 onvermoed talent bij nieuwkomers of diaspora-organisaties. Maak dat talent zichtbaar en  
geef het de nodige kansen. 

• Het thema mondiale solidariteit sluit perfect aan bij samenwerken over de gemeentegrenzen 
heen. Zoek samenwerking met naburige cultuurcentra om activiteiten rond wereldburgerschap 
op te zetten. 

• Werk samen met lokale cultuurorganisaties, jeugdclubs of kunstenaars. 
• Het filmfestival MOOOV bundelt de beste wereldfilms uit Azië, Latijns-Amerika en Afrika en reikt 

ieder jaar de Sembène Award uit. Cultuurcentra kunnen bij Mooov terecht om deze films in te 
boeken. 

• Nog een communicatietip: Deel de activiteit op de gemeentelijke Facebookpagina en tag de 
Provincie Oost-Vlaanderen (@Provincie.Oostvlaanderen).

• …

Concrete voorbeelden
• Reisbureau Umunsi in Kruibeke groeide van een eenmalig wereldfeest uit tot een vaste traditie 

in Kruibeke met diverse activiteiten rond diversiteit en mondiale solidariteit. Met o.a. een 
tentoonstelling in het lokale cultuurcentrum: https://www.kruibeke.be/reisbureau-umunsi 

• Sint-Niklaas organiseerde een video-expo (RE)VOLVER!, in het kader van het MOOOV film-
festival:  https://www.ontdeksintniklaas.be/nl/binnenkort/revolver-video-expo 

• Kruibeke organiseerde ‘Chocoleti, het verhaal achter chocolade’, fairtradeproject voor jongeren 
tussen 11 en 13 jaar in het kader van de Week van de Fair Trade 2021: 
https://www.facebook.com/events/252237680020977/?source=3&action_history=null 

Vragen?
Contacteer het Team Mondiale Solidariteit van de Provincie Oost-Vlaanderen:  
mondialesolidariteit@oost-vlaanderen.be 
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