CIDSE is een
internationaal netwerk
van katholieke
ontwikkelingsorganisaties
die samenwerken voor een
wereld van gerechtigheid

CIDSE is een internationale non-proit alliantie bestaande
uit de volgende 16 lidorganisaties en met hoofdkantoor in Brussel

Uitgaande van gedeelde christelijke waarden hebben 16 katholieke ontwikkelingsorganisaties uit Europa en Noord-Amerika zich verenigd in het CIDSE
netwerk om te ijveren voor solidariteit en een wereld van gerechtigheid.
Het werk van onze lidorganisaties en haar partners uit Afrika, Azië en Latijns
Amerika op een reeks van prioriteiten staat centraal in de politieke voorstellen
en lobby activiteiten van ons netwerk.
Een van de hoofdopdrachten van het CIDSE is zich in te zetten om armoede
en ongelijkheid uit de wereld te bannen en welzijn en duurzame ontwikkeling
tot stand te brengen door te strijden tegen wereldwijde structurele onrechtvaardigheden.
We trachten dit te bereiken door gemeenschappelijke lobby, bewustmakingscampagnes en ontwikkelingssamenwerking. De volgende
thema’s zijn voor ons prioritair: wereldbestuur; inanciële
middelen voor ontwikkeling; voeding, landbouw en
duurzame handel; klimaatgerechtigheid; de particuliere sector en mensenrechten.
Als niet-confessioneel Katholiek geinspireerd network, geloven wij in een wereld
gebaseerd op vrede en gerechtigheid,
een wereld waar de levens en keuzes
van de rijken en de armen bepaald
worden door solidariteit.

“Het algemeen welzijn
wensen en zich daarvoor
inzetten is een vereiste
van gerechtigheid en
liefde”
S.S. Benedictus XVI, Caritas in Veritate
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Lobbyen en campagne voeren gericht op de hervorming van de huidige
politieke stelsels, dat zijn CIDSE’s belangrijkste prioriteiten en sterktes. Door
middel van deze instrumenten faciliteren en versterken we de gezamenlijke
eisen voor sociale gerechtigheid van onze lidorganisaties en hun partners.
We bundelen onze krachten en richten ons op belangrijke Europese, NoordAmerikaanse en internationale bijeenkomsten om beleidsvorming te beïnvloeden en zodoende het lot van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen
wereldwijd te verbeteren. Onze acties worden geschraagd door solide
onderzoek en door de expertise en ervaring die we in ons netwerk hebben
verzameld. De acties die we voeren om het beleid te beïnvloeden en structurele
veranderingen tot stand te brengen, zijn daarom een aanvulling op de ontwikkelingshulpprojecten en -programma’s die door onze lidorganisaties
worden ondersteund.

Arme landen, die slechts een geringe politieke of economische macht hebben,
worden vaak op een zijspoor gezet als het gaat over beslissingen op wereldniveau. Wij pleiten voor institutionele hervorming waardoor de Verenigde
Naties - een internationale organisatie waarin alle naties van de wereld een
gelijke stem hebben - een fundamentele rol zou kunnen spelen in het economische wereldbeleid. Bovenden moet internationale inanciële en economische
beleidsvorming in overeenstemming komen met de normen en waarden
die vervat zijn in de Verdragen en de Verklaring van de Verenigde Naties
voor de rechten van de mens en ook rekening houden met de meest arme
en kwetsbare bevolkingsgroepen.

We willen een wereld met meer rechtvaardigheid
en meer respect voor het milieu. Wij willen ons inzetten
om ongelijke machtsverhoudingen, die leiden tot
moreel onaanvaardbare verschillen, te veranderen.

Ontwikkelingssamenwerking
De organisaties die lid zijn van het CIDSE geven al meer dan 40 jaar hun
steun aan partnerorganisaties in meer dan 100 landen in Afrika, Azië en
Latijns Amerika. Ze hebben hier nauwe banden geweven met lokale Kerken
en niet-gouvernementele organisaties. Wij staan voor een agenda van sociale
rechtvaardigheid gebaseerd op de sociale leer van de kerk, wat zich vertaalt
in ontwikkelingshulpprogramma’s die rekening houden met sociale en culturele aspecten.
Wij willen onze leden aanzetten meer en intensiever samen te werken in
het kader van onze ontwikkelingshulpprogramma’s. We trachten een groter
verschil te maken in de levens van de armen in ontwikkelingslanden, door
de doeltreffendheid en de impact van onze acties regelmatig te analyseren
en te onderzoeken.
We werken nauw samen met onze partners in het Zuiden. Via onze nationale
en regionale groepen versterken wij hun bewustmakingsacties en leggen
wij bruggen naar onze eigen activiteiten.

Allianties en netwerken
Onze visie brengt ons ertoe met andere mensen van goede wil de handen in
elkaar te slaan om sociale gerechtigheid en wereldsolidariteit te bevorderen
en om armoede en ongelijkheid uit de wereld te helpen. Het gaat hier om
andere katholieke, confessionele en seculiere organisaties en internationale
netwerken met vergelijkbare doelstellingen.
CIDSE is een dynamisch netwerk dat zich voortdurend onwikkelt en zich
snel kan aanpassen aan nieuwe uitdagingen en mogelijkheden. Raadpleeg
onze website www.cidse.org om meer te vernemen over onze laatste projecten
en activiteiten.

Middelen voor Ontwikkelingssamenwerking
We trachten het wereldbeleid en internationale structuren dusdanig te beinvloeden zodat meer middelen worden aangewend voor de dringend noodzakelijke ontwikkeling van het Zuiden. We sporen regeringen aan hun inanciële
verbintenissen na te leven en we oefenen druk uit om innoverende maatregelen
af te dwingen die bijkomende fondsen vrijmaken. We trachten ook de inkomsten
van ontwikkelingslanden te doen toenemen door middel van een eficiëntere
strijd tegen illegale geldstromen naar het buitenland, bijvoorbeeld tegen belastingsontduikingen door particulieren of multinationals.

Voeding, landbouw en duurzame handel
We ijveren voor beleid dat de toegang tot volwaardige voeding beschermt en
bevordert; voeding die op geschikte wijze wordt geteeld en die betaalbaar is.
Verbetering van de voedselveiligheid, van de duurzame landbouw en van de
mogelijkheid voor armen om een inkomen te verwerven zijn daarom hoekstenen van onze politieke agenda. Wij zijn van mening dat we kleine landbouwers en de landbouwsector in het Zuiden moeten steunen en versterken
om armoede en honger uit te roeien.

Klimaatgerechtigheid
We zijn ervan overtuigd dat de klimaatverandering niet enkel een milieuprobleem is maar ook een ontwikkelings- en gerechtigheidsprobleem. De
grotere weerschommelingen en het feit dat er zich steeds meer en steeds
ergere natuurrampen voordoen, betekent dat de levens en bestaansmiddelen
van kwetsbare gemeenschappen, die het minst schuldig zijn voor de klimaatswijziging, regelmatig worden verwoest. We pleiten voor een doeltreffend
en rechtvaardig beleid dat gericht is op een wereldwijde vermindering van de
uitstoot van broeikasgassen en dat ontwikkelingslanden helpt een duurzaam
ontwikkelingstraject te volgen en zich te beschermen tegen de gevolgen
van klimaatverandering.

Particuliere sector en mensenrechten
Wij roepen regeringen en de internationale gemeenschap op maatregelen te
treffen die bedrijven in het kader van hun activiteiten verplichten de rechten van
de mens en het milieu te eerbiedigen, de normen voor transparantie na te leven
en rekenschap af te leggen als zij medeplichtig zijn aan bepaalde schendingen.

Het CIDSE werkt sinds 1967 en in alle werelddelen voor en met personen die
in armoede leven. Het maakt zich ernstige zorgen over het feit dat ernstige
ongelijkheden blijven bestaan in sommige landen of tussen sommige staten,
maar ook tussen mannen en vrouwen. In onze geglobaliseerde wereld heeft
elke crisis op het vlak van voeding, energie, klimaat, inanciën en economie
gevaarlijke gevolgen voor arme gemeenschappen in het Zuiden. Ze doen
geleverde inspanningen om armoede uit te roeien teniet en maken het onmogelijk de Millennium Ontwikkelingsdoelen te bereiken.
Ons netwerk wil bijdragen aan het ontwerp van nieuwe economische en
ontwikkelingsmodellen die nodig zijn om het gemeenschappelijk goed en
welzijn te bevorderen en waarbij zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden
een stem krijgen over wereldproblemen.
Wij menen dat CIDSE, dat met haar lidorganisaties in meer dan 100 landen
aanwezig is, een belangrijke plaats inneemt in de strijd tegen armoede.
Met lobby, bewustmakingscampagnes en ontwikkelingssamenwerking die uitgaan van de sociale leer van de
Kerk, voeren wij ethische waarden en principes
aan in publieke debatten die betrekking hebben
op economische en sociale structuren.
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