PERSBERICHT – Brussel, 29 april 2016

Brusselse ontwikkelingssamenwerking wordt duurzamer
Nieuwe projectoproep richt zich op klimaatverandering en gendergelijkheid
Brussels Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking Bianca Debaets lanceert samen met
Brussels Minister voor Leefmilieu Céline Fremault een projectoproep voor in totaal 600.000 euro
waarbij gendergelijkheid en de klimaatzaak belangrijke speerpunten zijn. Geïnteresseerde ngo’s
hebben twee maanden de tijd om een dossier in te dienen. De voorgestelde projecten moeten
uitgevoerd worden in één van de partnerregio’s van het Brussels gewest: de provincie Katanga en
de stadsregio Kinshasha (RD Congo) of de regio Rabat-Salé-Kénitra (Marokko).
De klimaatopwarming vormt een van de belangrijkste uitdagingen van onze tijd en is daarom terecht
een van de belangrijkste prioriteiten in de internationale politiek. Het zijn niet in het minst de
ontwikkelingslanden en de armere bevolkingsgroepen die het meest kwetsbaar zijn voor de
klimaatverandering. Daarom heeft het Brussels gewest beslist rekening te houden met de
klimaatproblematiek in de projectoproepen Ontwikkelingssamenwerking. Daarbij erkent het gewest
ook haar verantwoordelijkheid inzake de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde
Naties (Agenda 2030).
Het thema voor 2016 combineert twee doelstellingen : gendergelijkheid promoten en de strijd tegen
klimaatopwarming. Daarbij ligt de nadruk op de stedelijke omgeving waarbinnen de projecten zullen
plaatsvinden.
« Vrouwen zijn goed voor 70% van de getroffen wereldbevolking als het gaat over armoede », vertelt
Bianca Debaets, Brussels Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking. « Gendergelijkheid en
de actieve rol van vrouwen zijn essentieel bij projecten die strijden tegen de klimaatopwarming.
Omdat ik ook bevoegd ben voor Gelijke Kansen ben ik bijzonder opgetogen dat we beide
doelstellingen kunnen combineren in onze projectoproep ».
Enkel erkende ngo’s kunnen deelnemen aan deze projectoproep. De oproep wordt vandaag
gelanceerd en zal twee maanden lopen.
“De internationale klimaatfinanciering, via ondermeer deze projectoproep, is een bijkomend
belangrijk element in de inspanningen die de Brusselse regering levert tegen de
klimaatveranderingen. Daarom verheug ik me op deze samenwerking tussen klimaatprojecten en
ontwikkelingssamenwerking. Die samenwerking bewijst de coherente aanpak van de Brusselse
regering”, vertelt Brussels Minister van Leefmilieu Céline Fremault.

Het totale budget voor deze oproep bedraagt 600.000 euro. De helft daarvan komt van de enveloppe
bestemd voor Ontwikkelingssamenwerking, de andere helft is afkomstig van het Klimaatfonds. De
oproep is het resultaat van een vruchtbare samenwerking tussen de twee gewestelijke
bevoegdheidsdomeinen. De kandidaturen zullen beoordeeld worden door een selectiecomité
samengesteld uit vertegenwoordigers van Brussels International, Leefmilieu Brussel, de directie
Gelijke Kansen en de Vereniging van Brusselse steden en gemeenten.
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