
Toegevoegd punt GR 25.03.2019 vanuit fractie Groen-sp.a. 

Evalueren en bijsturen van de werking “Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking” en 

“Trekkersgroep fair trade” binnen het nieuwe gegeven van de “Adviesraad milieu-natuur-

duurzaamheid”. 

N.a.v. punt 5 op deze GR, wijziging van de statuten van deze adviesraad en het actiever willen 

betrekken van deze adviesraad naar de toekomst, willen we deze gelegenheid aangrijpen om de 

werking van de trekkersgroep “fair trade” en de GROS te herdefiniëren. 

Op dit moment valt de GROS onder sociale zaken, de bevoegdheid van mevr. Janine Stadeus. Op de 

website staat bij functies van schepen Stadeus “ontwikkelingshulp”, een hopeloos verouderde term 

alsof het nog steeds gaat over wij, ontwikkelde landen, die hulp bieden, vanuit éénrichtingsverkeer, 

aan de derde wereld, vanuit een soort liefdadigheid. Die term zou best gewijzigd worden naar 

“ontwikkelingssamenwerking”. “Samen” werken aan de ontwikkeling van de landen in het  

Noorden én in het Zuiden. Dit betekent dat er een dynamiek is in 2 richtingen: van Noord naar Zuid, 

van Zuid naar Noord. De woordkeuze vertaalt een visie, hoe we kijken naar het Zuiden … 

We kunnen begrijpen dat het onder sociale zaken valt omdat ontwikkelingssamenwerking start 

vanuit een sociale bewogenheid en bovendien streeft naar sociale duurzaamheid. Projecten die te 

maken hebben met onderwijs, gezondheidszorg, arbeid, gendergelijkheid, enz … willen de sociaal-

economische omstandigheden van mensen in het Zuiden verbeteren. 

Maar … het mag duidelijk zijn dat onze manier van leven, consumptiegedrag, omgaan met 

grondstoffen, onze voedingspatronen, gebruik van energie, een zware ecologische voetafdruk 

betekenen voor onze planeet. De impact op het milieu is gigantisch. De klimaatverandering liegt er 

niet om. We beogen met ontwikkelingssamenwerking dus ook ecologische duurzaamheid.  

In veel opzichten is klimaatverandering  naast een milieuprobleem ook een 

rechtvaardigheidsprobleem. De mensen die er het grootste slachtoffer van zijn, de mensen in het 

Zuiden, zijn er vaak het minst de veroorzaker van.  

Dat betekent dat we, uit oprechte zorg en verantwoordelijkheidszin voor de mensen in het Zuiden, in 

het beleid dat we voeren ‘duurzaamheid’ als rode draad nemen. 

In die zin is ook de betrokkenheid van de schepen voor duurzaamheid, dhr. Frederik Droesbeke, 

zeker te verantwoorden. 

De GROS is een adviesraad: “ zij verstrekt adviezen aan de gemeente over alle aangelegenheden die 

betrekking hebben op ontwikkelingssamenwerking” en “op vlak van de lokale bewustmaking en 

sensibilisering willen zij een breder draagvlak creëren”, zo staat beschreven op de website van de 

gemeente.  

Op dit moment vertegenwoordigt de GROS projecten in de Derde Wereld waarbij mensen van 

Lochristi verbonden zijn. Deze projecten worden door de gemeente gesubsidieerd. Stuk voor stuk 

waardevolle projecten. En de GROS maakt zich zichtbaar in het infoblad, op de eco-markt, 

kerstmarkt, ...  

De rol als adviesorgaan naar het bestuur van de gemeente stellen wij vanuit onze fractie echter in 

vraag. 

Onze gemeente koos voluit voor de kaart om “Fair-Trade gemeente” te worden en richtte een 

trekkersgroep “Fair-Trade” op. Ondertussen werd ook het label behaald. Je zou kunnen verwachten 



dat de GROS daarin de meest actieve, trekkende, sensibiliserende rol had gespeeld in het halen van 

het Fair-Trade label, zoals ook in andere gemeenten het geval is. Dit zou een uitgelezen kans zijn 

geweest voor GROS om de inwoners van Lochristi te sensibiliseren via het verhaal van Fair Trade, 

namelijk dat eerlijke handel, duurzame, lokale landbouw in het Noorden en in het Zuiden, het idee 

van korte keten, op een heel concrete manier bijdraagt aan een waardig bestaan voor de boer in het 

Zuiden en het Noorden.  

Het subsidiëren door de gemeente van projecten in het Zuiden via de GROS is welkom en waardevol 

voor vele betrokkenen in het Zuiden. De GROS is dan ook, vanuit hun vele contacten met mensen in 

het Zuiden, goed geplaatst om het gemeentebestuur en de bevolking permanent te sensibiliseren 

over het belang van duurzaamheid in het Noorden én in het Zuiden. 

Wij stellen echter vast dat de GROS deze sensibiliserende rol niet/ te weinig opneemt. 

We stellen ook vast dat bv. de trekkersgroep Fair-Trade geen zicht heeft op de planning van de 

activiteiten van leden van de GROS en omgekeerd waardoor bv. vorig jaar activiteiten samenvielen 

en als gevolg daarvan activiteiten moesten afgelast worden omdat het over dezelfde groep mensen 

gaat die belangstelling hebben. Deze afstemming kan dus beter… 

Vanuit al deze vaststellingen stellen wij aan het gemeentebestuur volgende besluiten voor: 

- Op de website van de gemeente: wijzigen term “ontwikkelingshulp” als bevoegdheid naar 

“ontwikkelingssamenwerking” 

- Dat de rol van de GROS als adviesorgaan (adviseren en sensibiliseren als sleutelrol) 

geëvalueerd wordt.  

- Dat overwogen wordt of de GROS en de trekkersgroep “Fair-Trade” een onderdeel kunnen 

vormen als werkgroepen in de adviesraad milieu-natuur en duurzaamheid en dat beide 

werkgroepen niet naast elkaar bestaan maar met elkaar samenwerken. 

- dat, als besloten wordt dat de GROS een werkgroep wordt binnen de adviesraad milieu-

natuur en duurzaamheid, een andere naam wordt gegeven aan deze groep bv. werkgroep 

Noord-Zuid, werkgroep lokaal mondiaal,… 

 

 

 

Voor fractie Groen-sp.a, 

Hilde Van Laere 

 


