
Handvest voor de Europese dagen  
van lokale solidariteit

Voorwoord
Gemeenschappen, steden en regio’s in Europa 
spelen een sleutelrol in het realiseren van duurzame 
lokale ontwikkeling zowel binnenlands als over de 
grens. De 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs) 
die samen de Agenda 2030 van de  Verenigde Naties 
voor duurzame ontwikkeling vormen, zijn immers 
direct te linken aan de beleidsvelden van lokale en 
regionale overheden. 

Steden en regio’s moeten hun inwoners informeren 
en mobiliseren voor een meer actief en verantwoor-
delijk burgerschap, waarbij het besef moet worden 
gecreëerd dat mondiale ontwikkeling begint bij al 
onze dagelijkse acties! Europese steden en regio’s 
zijn klaar om de wereld te laten zien dat wereldwij-
de verandering voortkomt uit actie op lokaal niveau 
en daarbij willen ze hun inwoners aan boord!

In 2016 besloot een groep van Europese steden 
en regio’s en hun nationale overkoepelende 
verenigingen de handen in één te slaan en een 
jaarlijks terugkerende campagne van drie weken te 
organiseren om hun steun te uiten voor mondiale 
solidariteit en duurzame ontwikkeling, en voor de 
Europese waarden van democratie, diversiteit en 
solidariteit. Sindsdien zijn de European Days of 
Local Solidarity (EDLS) een feit!

Europese steden en regio’s zijn klaar om de wereld te laten zien dat wereldwijde verandering 
voortkomt uit actie op lokaal niveau en daarbij  willen ze hun inwoners aan boord!

3 doelen
    Informeren en mobiliseren van burgers 

en lokale partners over mondiale ont-
wikkelingsvraagstukken, en met name 
de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen 
opgesteld door de Verenigde Naties als 
onderdeel van de Agenda 2030 voor 
duurzame ontwikkeling.

     Onze betrokkenheid uitspreken ter on-
dersteuning van wereldwijde duurzame 
ontwikkeling voor iedereen, zowel op 
lokaal als internationaal niveau. Daar-
mee drukken we ook onze inzet uit voor 
versterkte internationale samenwer-
king op decentraal niveau.

  Het versterken van onze banden met an-
dere steden en regio’s in Europa om van 
te leren, te delen en ons samen in te 
zetten voor meer krachtige lokale actie. 
Het uitwisselen van kennis en ervaringen 
is de sleutel tot betere en sterkere lokale 
actie als ondersteuning van mondiale 
solidariteit. 



Onze visie 
Wij, de Europese lokale overheden participerend in 
de EDLS, geloven in een sterker en lokaal gewor-
teld Europa betrokken in mondiale solidariteit! 

•  Wij pleiten voor een meer democratisch, inclusief 
en sterker Europa dat dichter bij haar inwoners 
staat en zich sterk committeert aan mondiale so-
lidariteit. 

•  We ondersteunen solidariteit tussen lokale over-
heden in de wereld als een kans voor uitwisseling, 
gedreven door gedeelde verantwoordelijkheid, 
wederzijds respect, wederkerigheid en - anders 
dan bij liefdadigheid - gedeeld eigenaarschap tus-
sen partners. 

•  Wij geloven dat een geïnformeerd en gemobili-
seerd burgerschap de sleutel is naar duurzame 
ontwikkeling voor allen.

Onze waarden & uitgangspunten
•  De Europese waarden van democratie, vrijheid, 

solidariteit, mensenrechten en gelijke kansen.

•  Het principe van partnerschap tussen overheden, 
academici, private sector, maatschappelijke orga-
nisaties, culturele gemeenschappen, etc. 

•  Het principe van lokale autonomie vanuit een de-
mocratische, eerlijke en effectieve aanpak.

•  Het principe van diversiteit en inclusiviteit, een 
stem gevend aan alle bestaande perspectieven op 
ontwikkeling en solidariteit, vanuit alle gemeen-
schappen, steden en regio’s in Europa.

•  Een positieve en optimistische kijk op mondia-
le solidariteit, daarbij armzalige en erbarmelijke 
beelden vermijdend, maar waarbij de focus ligt 
op succesvolle en constructieve blijvende oplos-
singen. 

Dit project wordt 
medegefinancierd door 
de Europese Unie

#LocalSolidarityDays

Doe mee!
Groot, klein, middelgroot, ruraal, stedelijk, oud en 
nieuw, de EDLS staan open voor alle steden en re-
gio’s die bereid zijn zich in te zetten voor mondiale 
solidariteit en uitwisseling met hun partners in Eu-
ropa.

De EDLS roept ook alle inwoners van Europa en lo-
kale actoren zoals maatschappelijke organisaties, 
universiteiten of vertegenwoordigers van de private 
sector die zich inzetten voor het uitroeien van ar-
moede en het bevorderen van duurzame ontwikke-
ling op om samen te werken met hun gemeente of 
regio en zo meer effect te hebben!

Lees en onderteken het Handvest op 
localsolidaritydays.eu/edls-charter/

Gebruik de hashtag 
#LocalSolidarityDays 

Steun het handvest!
Naam : ...............................................................................

Achternaam : ................................................................

Functie : ..........................................................................

Organisatie/Stad/Regio : .......................................

...............................................................................................

 Lokale of regionale overheid

 Vereniging, NGO

 Burger, CSO

E-mailadres : .................................................................

Telefoonnummer : ......................................................

Datum en handtekening : ......................................


