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Werk maken van een zuidwerking
Steden en gemeenten hebben vaak een jarenlange traditie in het ondersteunen van projecten en
programma’s in het Zuiden. Ze doen dat bijvoorbeeld via inwoners van de gemeente die actief
zijn in lokale afdelingen van nationale ngo’s, of via mensen die zelf een project opgezet hebben
in het Zuiden (4de-pijler).

Programma- en/of projectondersteuning
Veel gemeenten ondersteunen de programma’s van nationale ngo’s of sluiten aan bij de
campagnes van de brede noord-zuidbeweging. Daarnaast worden ze steeds vaker a angesproken
door 4de-pijlerinitiatieven. Ook burgers die een korter engagement aangaan in het Zuiden
(stages, inleefreizen) komen aankloppen voor steun.
Een evenwicht vinden in de verdeling van gelden tussen de verschillende projecten kan op
lokaal vlak soms leiden tot een spanningsveld. We blijven echter benadrukken dat ngo’s en
4de-pijlers geen concurrenten zijn. Ze vertellen twee kanten van hetzelfde verhaal en werken dus
versterkend. De ngo’s richten zich vooral op politiek en structureel werk. Ze streven op termijn
beleidsverandering na. De kleinschalige projecten van de 4de-pijlerbeweging, daarentegen,

lenigen concrete noden van lokale gemeenschappen.
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http://www.11.be/gemeente - fiches voor een goed lokaal noord-zuidbeleid
- brochure: “gemeenten ondersteunen 4de-pijlerinitiatieven
http://www.4depijler.be

De gemeente voorziet het best een apart budget voor de ondersteuning van zuidprojecten. Het
moet enerzijds in verhouding staan tot het budget voor educatie en sensibilisatie in de gemeente, en anderzijds tot het budget dat voorzien wordt voor de ondersteuning van organisaties die
werken aan de structurele oorzaken van armoede. Met een evenwichtig reglement om de
aanvragen mee te beoordelen, kan je veel spanning vermijden.
Meer info omtrent subsidiereglementen:
•
gros@11.be
•
Brochure: “gemeenten ondersteunen 4depijlerinitiatieven”: een handleiding voor het uitwerken van een gemeentelijk subsidiebeleid. Te downloaden via www.11.be/gemeente

Stedenband
Een stedenband is een rechtstreekse samenwerking tussen een gemeente of stad in
Vlaanderen en in het Zuiden. De bedoeling is dat beide lokale overheden mekaar ondersteunen
in het d agelijks bestuur en dat de inwoners mekaars cultuur en gewoonten leren kennen. Vaak
wordt met de zuiderse partner gewerkt rond beleidsdomeinen als jeugd, lokale economie, milieu,
onderwijs en participatie.
De band kan een middel zijn om bij te dragen tot het grote verhaal van rechtvaardige
wereldverhoudingen. Hij laat toe dat zowel gemeente(-besturen) als inwoners en lokale
verenigingen hun specifieke rol inzake ontwikkelingssamenwerking spelen. Een partnerschap
met een g
 emeente in het Zuiden maakt het sensibiliseringswerk immers erg concreet. Het maakt
het Zuiden tastbaarder voor de eigen bevolking.

4de-pijlersteunpunt
Het 4de-pijlersteunpunt is een samenwerkingsverband tussen het Vlaams Agentschap voor
Internationale Samenwerking (VAIS) en 11.11.11. Wie zich vrijwillig inzet voor een project in het
Zuiden kan er terecht voor informatie, ondersteuning en advies. Het steunpunt heeft ook
een uitgebreide website met een helpdesk waarop je vragen kan stellen.
Daarnaast voorziet het een vormingsaanbod op maat van de 4de-pijler en organiseert het
regelmatig ontmoetingsmomenten om uitwisseling en dialoog tussen de verschillende initiatieven onderling en andere instanties te bevorderen.
Op die manier stimuleert het samenwerkingsverbanden waarin iedereen, volgens zijn eigen
inbreng, bijdraagt tot een kwalitatieve en doeltreffende ontwikkelingssamenwerking.
Tot slot zet het steunpunt de 4de-pijlers in Vlaanderen duidelijker op de kaart en vergroot het hun
bekendheid. (zie fiche 10)

