
Hoe kaderen we Haarlem als Global Goal Gemeente 

De Verenigde Naties heeft  17 doelen gesteld om de wereld eerlijker en duurzamer te maken. Deze 

Global Goals worden door de VNG ondersteunt met een zgn. Global Goal Campagne. In het huidige 

coalitieakkoord is opgenomen dat Haarlem een Global Goal Gemeente is. Daar zijn wij als 

stedenband erg blij mee. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’S) kunnen een belangrijk 

instrument worden om ook in Haarlem bij te dragen aan een duurzame wereld. We zijn dan ook 

verheugd dat in de kadernota een pagina of tien gewijd wordt aan de duurzame doelen. Ook vinden 

het erg positief dat de wethouder duurzaamheid bij de drie klimaatdebatten aanwezig was die wij 

samen met de Pletterij dit voorjaar organiseerde in de Pletterij. Wethouder Berkhout heeft ook 

toegezegd bij ons komende debat van 11 september aanwezig te zijn waarin wij terug kijken op onze 

duurzaamheidscampagne van het afgelopen voorjaar en het klimaatonderzoek uit Mutare 

presenteren. Het Nicaragua Komitee Haarlem gaat dit najaar een SDG workshop organiseren waarbij 

ook de gemeenteraad zal worden uitgenodigd. 

Kortom we zijn blij met de gemeente en de intentie om invulling te geven aan de Duurzame 

Ontwikkelingsdoelen. De kadernota lezende echter maakt dat we het jammer vinden dat er niet veel 

verder wordt gekeken dan het ontwikkelen van een Haarlems Klimaatbeleid. Op zich zeer nodig maar 

het is goed om je te realiseren dat de SDG’s over meer gaan dan de temperatuur in Haarlem. 

Wat we in de nota missen is een blik naar buiten, over de stadsgrenzen. Terwijl die er wel is. Denk 

maar eens aan het ShelterCity project waarbij Vluchtelingenwerk, gemeente Haarlem en Pletterij 

voor een periode van 3 jaar, zes keer een mensenrechtenactivist een veilig onderdak bieden. Denk 

aan alle lokale initiatieven zoals Het mensenrechten/theaterproject De Caravaan van het Nicaragua 

Komitee Haarlem dat nu in uitvoering is, Dictee voor nieuwe Nederlanders, Unescoschool Sancta 

Maria, Wereldkeuken, St. Ghana, Hotel de Koepel, ZOHOR, Stem in de stad werkten met mensen in 

Haarlem maar nadrukkelijk ook met mensen uit Herkomstlanden. Gebruik de Globale Doelen 

Campagne om een hand uit te steken naar al die groepen die in Haarlem kijken naar zichzelf maar 

nadrukkelijk ook naar de rest van de wereld. Dat is volgens ons de kern van de Global Goals. Als wij 

het klimaat verpesten heeft dat grote gevolgen in de rest van de wereld. Met name in de Derde 

Wereld. Het is ook goed om te kijken hoe in andere Nederlandse steden er wordt samengewerkt 

tussen de gemeente en maatschappelijke organisaties. Wellicht kan de ook VNG hierbij behulpzaam 

zijn. 

Door actief met de lokale initiatieven samen te werken kan de Global Goal campagne een 

meerwaarde geven. We nodigen u uit om met een initiatief te komen om deze campagne samen 

verder te ontwikkelen. 
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