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20. Solidaire Stad

Standpunt

Antwerpen is een havenstad met een blik op de wereld. In een stad als de onze, waar mensen uit de hele 
wereld samenwonen, zijn ontwikkelingssamenwerking en internationale solidariteit belangrijk. Ze dragen 
bij tot een meer open en solidaire samenleving. Wij vinden dat het stadsbestuur moet blijven inzetten op 
ontwikkelingssamenwerking en op initiatieven van Antwerpse organisaties die actief zijn rond internatio-
nale solidariteit. Wij zien Antwerpen als een solidaire stad die inzet op een actief lokaal vredesbeleid en die 
ons Belgisch koloniaal verleden duidt. Een stad die geen relaties onderhoudt met apartheidsregimes en het 
internationaal recht hoog in haar vaandel draagt. Een stad waar solidaire burgers elkaar vinden in de talrijke 
verenigingen voor internationale solidariteit.

Wat We Willen

EEn. Ontwikkelingssamenwerking, mag het wat meer zijn?

•	 We	verhogen	het	stedelijk	budget	voor	ontwikkelingssamenwerking.	Bij	het	begin	van	de	nieuwe	 le-
gislatuur leggen we een financiële norm vast waarbij een fors groeipad wordt afgesproken richting 0,7 
procent van de stadsbegroting. 

•	 We	behouden	de	Zuidwerking	van	de	stad	en	breiden	die	uit	naar	landen	waarvan	veel	mensen	in	Ant-
werpen wonen en naar landen waar ngo’s of 4de-Pijlerorganisaties actief zijn.

•	 We	steunen	organisaties	die	werken	rond	internationale	solidariteit	en	die	de	Antwerpenaar	sensibilise-
ren en organiseren rond Noord-Zuidthema’s.

•	 We	bouwen	Antwerpen	verder	uit	als	FairTradeGemeente, met een duurzaam aankoopbeleid en bewust-
makingscampagnes. 

•	 We	staan	erop	dat	het	stadsbestuur	een	ethisch	financieel	beleid	voert	met	zorg	voor	duurzame	ontwik-
keling en mensenrechten. Zo gaan we niet in zee met landen of bedrijven die terrorisme steunen.

•	 We	gaan	een	zusterband	aan	met	de	Cubaanse	havenstad	Mariel.

TwEE. een stad met een lOkaal vredesbeleid
•	 We	willen	dat	Antwerpen	als	onderschrijver	van	het	project	Mayors for Peace duidelijk standpunt in-

neemt voor een wereld vrij van nucleaire wapens.
•	 We	zorgen	ervoor	dat	geen	oorlogsmateriaal	naar	conflictgebieden	wordt	vervoerd	via	de	Antwerpse	

haven.

DriE. dekOlOniseer antwerpen
•	 We	gaan	het	debat	aan	over	ons	koloniaal	verleden.	
•	 We	duiden	standbeelden	en	straatnamen	die	koloniale	figuren	verheerlijken.
•	 We	voegen	nieuwe	standbeelden	toe	en	noemen	straten	of	pleinen	naar	Nelson	Mandela,	Patrice	Lu-

mumba	of	Mohammed	Abdelkrim	el	Khattabi.
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ViEr. steun aan een actieve vredespOlitiek in palestina

•	 We	organiseren	geen	handelsmissies	naar	Israël	zolang	dat	land	het	internationaal	recht	schendt.
•	 We	werken	niet	samen	met	Israëlische	bedrijven	die	de	bezetting	van	Palestina	steunen.

viSie

De Antwerpse burger is een solidaire burger. Dat vertaalt zich in de brede waaier van organisaties en initia-
tieven in onze stad. We vinden dat deze solidariteit door het stadsbestuur moet worden aangemoedigd en 
niet tegengewerkt.

EEn. Ontwikkelingssamenwerking, mag het wat meer zijn?
In 2013 gaf onze stad nog 584 000 euro uit aan ontwikkelingssamenwerking. Nadien zakte dat bedrag naar 
nog maar 353 000 euro in 2016 en 2017. Daarmee besteedt Antwerpen 0,02 procent van haar budget aan 
ontwikkelingssamenwerking. Dat is veel te weinig. Antwerpen tekende de engagementsverklaring Global 
Goals,	Local	Focus	in	het	kader	van	de	Duurzame	Ontwikkelingsdoelen.	Ook	om	dat	engagement	ernstig	op	
te nemen is een veel grotere investering nodig. Er moet een kentering komen, de stad moet een financieel 
engagement aangaan richting 0,7 procent van de gewone begroting als symbolisch streefcijfer. Zo kan Ant-
werpen aan ons land het signaal geven dat het de internationale verbintenis moet opnemen om 0,7 procent 
van het nationaal inkomen te besteden aan ontwikkelingssamenwerking. 

De	stad	onderhoudt	een	eigen	Zuidwerking	in	vier	landen	met	een	grote	gemeenschap	in	Antwerpen:	Con-
go,	Ghana,	Marokko	en	Senegal.	Dat	gebeurt	in	nauwe	samenwerking	met	een	aantal	Antwerpse	vereni-
gingen. De stad werkt in deze landen samen met partners rond gezondheidszorg, onderwijs, kleinschalige 
landbouw,	water	en	sanitair.	We	onderschrijven	de	eis	van	de	Antwerpse	Adviesraad	voor	Ontwikkelings-
samenwerking (Arosa) om de bestaande Zuidwerking te behouden en in de volgende beleidsperiode uit te 
breiden naar andere landen waarvan grote groepen in de stad aanwezig zijn en naar landen waar ngo’s of 
4de-Pijlerorganisaties actief zijn.

Het huidige stadsbestuur heeft bespaard op de subsidies voor kleinere Noord-Zuidorganisaties en lijkt hun 
rol	te	willen	beperken	tot	lidmaatschap	van	een	adviesorgaan.	Om	het	draagvlak	voor	ontwikkelingssamen-
werking te versterken vinden wij het daarentegen belangrijk dat de focus niet alleen ligt op Zuidprojecten, 
maar dat we ook blijven investeren in een sterke Noordwerking. Een Noordwerking die opvoedt en sensi-
biliseert over mondiale thema’s.

Antwerpen is een FairTradeGemeente en dat is goed. De stad moet volop gaan voor een breed duurzaam 
aankoopbeleid en daarvoor in de aankoopdienst een beroep doen op experts. Bij de aankoop van bouw-
materialen, werkkledij, meubilair, rollend materieel en andere goederen kan een duurzaamheidstoets wor-
den afgenomen. We ondersteunen de vraag van Arosa verdere stappen vooruit te zetten in het fairtrade 
aankoopbeleid en fairtrade ook te promoten. Aan dat aankoopbeleid kan de stad een bewustmakings-
campagne over ongelijke handelsverhoudingen koppelen. Het district Borgerhout riep zich uit tot eerste 
Vlaamse ‘TTIP-vrije gemeente’ en stuurde daarmee een sterk signaal over de gevaren van dat internatio-
naal handelsakkoord.

Wij willen dat de stad als publieke actor het voortouw neemt op het vlak van het ontwikkelen en naleven 
van een ethisch financieel beleid. Het Publipart-schandaal heeft menig burger gechoqueerd. Hoe kan het 
nu dat intercommunales geld beleggen in bedrijven die chemische wapens produceren en mensenrechten 
schenden? Antwerpen gaat niet in zee met landen of bedrijven die het terrorisme steunen. Het is dan ook 
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maar	logisch	dat	de	stad	geen	bedrijventerrein	verstrekte	aan	de	Saoedische	firma	ERS	in	de	Antwerpse	
haven, gezien een van de initiatiefnemers gelinkt werd aan Al Qaeda. We vinden het ook belangrijk dat de 
strijd tegen de bloeddiamanten wordt voortgezet in onze stad. 

We	ijveren	voor	verzustering	van	Antwerpen	met	de	haven	van	Mariel	op	Cuba.	Op	die	manier	gaat	onze	
stad	in	tegen	het	handelsembargo	door	de	VS.	Ondanks	dat	embargo	is	de	levensverwachting	in	Cuba	zes	
jaar	hoger	dan	in	de	rest	van	Latijns-Amerika	en	zet	het	land	sterk	in	op	de	aanpak	van	klimaatverandering.	
Door	een	zusterband	met	Mariel	zou	Antwerpen	een	mooi	signaal	geven.

TwEE. een stad met een lOkaal vredesbeleid
Als stad met blik op de wereld voert Antwerpen ook een lokaal vredesbeleid en maakt daarbij de inwoners 
warm voor vredesthema’s. In samenwerking met het middenveld zorgt de stad voor een educatief aanbod 
met lessenreeksen, educatief materiaal, infoavonden, tentoonstellingen…

Antwerpen kan zich daarbij ook inschakelen in vredescampagnes zoals de campagne van de vredesbewe-
ging rond kernwapenvrije gemeenten. Antwerpen onderschreef het initiatief Mayors for Peace dat werd 
opgezet door de burgemeester van Hiroshima en dat pleit voor een volledige afschaffing van nucleaire 
wapens. Het initiatief verenigt 7500 steden in 163 landen. Antwerpen is er daar een van. Het zou alleen 
maar logisch zijn dat ook onze stad neen zou zeggen tegen kernwapens en zo een sterk signaal zou sturen 
naar onze federale overheid om het VN Verdrag voor de afschaffing van kernwapens te ondertekenen. 122 
landen in de wereld hebben dat al gedaan.
De Antwerpse haven is nog altijd een belangrijke doorvoerhaven voor militair transport in het kader van 
de	NAVO.	Het	is	essentieel	dat	geen	oorlogsmateriaal	meer	via	de	Antwerpse	haven	naar	conflictgebieden	
vertrekt.

DriE. dekOlOniseer antwerpen
Door terug te blikken of na te denken over het verleden weet je beter als maatschappij waar je naartoe 
wil.	Monumenten	die	verwijzen	naar	het	bloedige	Belgische	koloniale	verleden	moeten	veel	beter	geduid	
worden. Bij elk monument zou de stad een infobord moeten plaatsten over dat verleden. De duiding bij 
het standbeeld van Pater de Deken in Wilrijk is daar een goed voorbeeld van. Zo doorbreken we het taboe 
over	dat	verleden	en	gaan	we	het	debat	erover	aan	in	onze	superdiverse	stad.	Samen	kan	er	beslist	worden	
nieuwe standbeelden toe te voegen of straatnamen te vervangen als die voor medestadsbewoners te kwet-
send zijn. Zo willen we in onze stad graag verwijzingen zien naar figuren die een sleutelrol hebben gespeeld 
in	de	dekolonisatie	en	in	de	strijd	tegen	apartheid	zoals	Patrice	Lumumba,	Nelson	Mandela	of	Mohammed	
Abdelkrim	el	Khattabi.

ViEr. steun aan een actieve vredespOlitiek in palestina
‘Meer	investeringen	in	en	uit	Israël’,	onder	dat	motto	trok	het	Antwerps	stadsbestuur	meermaals	op	eco-
nomische missie naar Israël. De PVDA vindt die missies meer dan problematisch. Zo tekende de PVDA als 
enige partij samen met duizend bezorgde Antwerpenaren protest aan toen burgemeester De Wever met het 
VOKA	op	handelsmissie	naar	Israël	vertrok.	Handel	voeren	met	een	apartheidsstaat	kan	ethisch	niet.	Zolang	
Israël de rechten van de Palestijnen dagelijks systematisch schendt en het internationaal recht schendt, 
moeten alle economische missies naar dat land opgeschort worden. 
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