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Wie zijn wij? 
 
CIDSE (International Cooperation for Development and 
Solidarity) is een internationaal samenwerkingsverband 
voor ontwikkeling en solidariteit. Vijftien katholieke 
ontwikkelingsorganisaties uit Europa en Noord-Amerika 
werken samen om armoede, ongelijkheid en onrecht te 
bestrijden met concrete projecten in de 
ontwikkelingslanden, educatie en politiek lobbywerk. 
 
Caritas Internationalis (CI) is een verbond van 162 
katholieke organisaties, verspreid over 201 staten en zo 
aanwezig in gebieden over de hele wereld. De 
organisaties bieden steun, ontwikkeling en sociale 
dienstverlening.  
 
De twee netwerken werken al jaren samen rond sociale 
rechtvaardigheid, in het kader van een gezamenlijke 
Werkgroep voor Sociale Rechtvaardigheid. CIDSE en 
Caritas werken ook samen met andere internationale 
netwerken die zich wijden aan gelijkaardige 
doelstellingen. Ze steunen initiatieven van andere niet-
gouvernementele organisaties, zoals van organisaties 
betrokken bij de opvolging van het proces “Financieren 
voor  Ontwikkeling”  van de VN. 
 
 
 
Wat zijn de Millennium 
Ontwikkelingsdoelstellingen? 
 
In september 2000 werd in New York een Millennium 
Algemene Vergadering van de VN gehouden. Alle 189 
lidstaten van de VN bekrachtigden daar de Millennium 
Verklaring. In die verklaring staan acht Millennium 
Development Goals (MDG’s) om armoede en honger te 
bestrijden en onderwijs, gezondheidszorg, de status van 
vrouwen en het milieu te verbeteren. Alle regeringen 
hebben beloofd om de doelstellingen gezamenlijk te 
realiseren tegen 2015.  
 
De realisatie van één doelstelling draagt bij tot het 
bereiken van een andere. De eerste zeven doelstellingen 
beogen een betere menselijke ontwikkeling in de arme 
landen. Ze hebben één of meer streefdoelen en ieder 
streefdoel wordt gemeten aan de hand van verschillende 
meetbare indicatoren1. Het land in kwestie vertaalt de 
doelstellingen naar de eigen nationale context en 

rapporteert over de ontwikkelingen. Er zijn eveneens een 
aantal kwalitatieve doelstellingen vastgelegd die van 
toepassing zijn op de rijke landen. Deze werden in 2002, 
op de Internationale Conferentie over de Financiering 
van Ontwikkeling, opnieuw bekrachtigd en samengevat in 
een achtste doelstelling. Rijke landen moeten financiële 
ondersteuning bieden en beleidswijzigingen doorvoeren 
op het vlak van handel, schuldenlast en economisch 
bestuur, om zo arme landen te helpen de zeven 
doelstellingen te verwezenlijken.  
 
CIDSE en Caritas Internationalis streven naar een 
volledige bestrijding van de armoede. Wij willen sociale 
rechtvaardigheid bereiken op de kortst mogelijke termijn 
en in álle landen, met aandacht voor hun 
verscheidenheid. Onze lidorganisaties steunen 
ontwikkelingsprogramma’s in bijna alle landen in het 
Zuiden. Nationale en streekgebonden ontwikkeling wordt 
omkaderd door wereldomvattende structuren. Daarom 
strijden CIDSE en Caritas Internationalis ook voor een 
verbeterd internationaal economisch, financieel en 
handelsklimaat, om de ontwikkelingsinspanningen van 
het Zuiden te bevorderen. Wij geloven dat het mogelijk is 
om armoede sneller uit te roeien en om nog meer 
rechtvaardigheid in de wereld te bereiken. We vinden het 
jammer dat de juiste politieke wil hiertoe nog steeds 
ontbreekt. Het feit dat alle regeringen zich akkoord 
hebben verklaard met deze Ontwikkelingsdoelstellingen, 
is wel al een stap in de goede richting (en tegelijkertijd 
een nuttig controle-instrument). Voor het eerst beloven 
wereldleiders namelijk samen aan armoedebestrijding te 
zullen werken en dit binnen een welbepaald tijdschema. 
De realisatie van de doelstellingen is daarom een eerste, 
zij het ontoereikende, stap in de richting van een 
wereldwijde bestrijding van de armoede. Misschien 
kunnen de Ontwikkelingsdoelstellingen aantonen dat 
landen wel degelijk kunnen samenwerken voor het 
algemeen welzijn. Maar om de doelstellingen te 
realiseren, is nog veel inzet van alle politieke leiders 
nodig. Mensen en maatschappelijke organisaties in de 
hele wereld moeten daarom georganiseerde acties 
voeren en de leiders ter verantwoording roepen. 
 
De Millennium Ontwikkelingsdoelen zijn internationale 
afspraken die de afgelopen tien jaar, tijdens 
topconferenties van de VN, zijn gemaakt. Ze bieden dus 
een wereldwijd beleidskader voor regeringen, 
internationale organisaties, privé-sector en burgers om 
de armoede, de sociale en genderongelijkheid te 
bestrijden. 

                                                      
1  Zie: http://www.un.org/millenniumgoals/index.shtml. 
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DE MILLENNIUM  ONTWIKKELINGSDOELEN (MDGs) 
 
 
Doelstelling 1:  Bestrijding van honger en extreme armoede 

Streefdoel 1: Halvering van de armoede vóór 2015 (overleven met minder dan één dollar per dag).  
Streefdoel 2:  Halvering van de hongersnood vóór 2015. 

 
Doelstelling 2:  Basisonderwijs voor iedereen  

Streefdoel 3:  Uiterlijk in 2015 moeten alle kinderen in de wereld, jongens en meisjes, in staat zijn om 
het basisonderwijs volledig af te ronden. 

 
Doelstelling 3:  Stimuleren van gendergelijkheid en versterking van de positie van de vrouw 

Streefdoel 4:  Gelijkheid tussen man en vrouw, bij voorkeur vóór 2005 in voortgezet en 
basisonderwijs, en op alle onderwijsniveaus uiterlijk in 2015. 

 
Doelstelling 4:  Kindersterfte reduceren 

Streefdoel 5:  Het sterftecijfer van kinderen onder de 5 jaar met tweederde reduceren, tussen 1990 
en 2015. 

 
Doelstelling 5:  Verbeteren van de kraamzorg 

Streefdoel 6:  De moedersterfte met driekwart reduceren, tussen 1990 en 2015. 
 
Doelstelling 6:  Bestrijden van hiv/aids, malaria en andere ziektes 

Streefdoel 7:  De uitbreiding van hiv/aids stoppen en de ziekte inperken, vóór 2015. 
Streefdoel 8: De verspreiding van malaria en andere ernstige ziektes stoppen en inperken, vóór 

2015.  
 
Doelstelling 7:  Een duurzaam milieu garanderen  

Streefdoel 9:  De principes van duurzame ontwikkeling integreren in landelijke beleidsmaatregelen en 
-programma’s en het verlies van natuurlijke bronnen tegenhouden. 

Streefdoel 10:   Het aantal mensen dat geen duurzame toegang heeft tot veilig drinkwater halveren 
vóór 2015. 

Streefdoel 11: De levenskwaliteit van minstens 100 miljoen sloppenwijkbewoners aanzienlijk 
verbeteren, vóór 2020. 

 
Doelstelling 8:  Een wereldwijde bondgenootschap voor ontwikkeling tot stand brengen 
 
De eerste zeven doelstellingen beogen veranderingen die in ontwikkelingslanden gemeten kunnen worden. Ze kunnen 
echter niet verwezenlijkt worden zonder de achtste doelstelling. Het succes van doel 8 hangt af van de mate waarin 
politieke leiders in geïndustrialiseerde landen bereid zijn hun beloftes waar te maken. 

 
Streefdoel 12:  Verder ontwikkelen van een open, voorspelbaar en op regels gebaseerd handels- en 

financieringssysteem, waarin geen sprake is van discriminatie. Dit systeem moet zich 
inzetten voor ontwikkeling, armoedebestrijding en goed bestuur, op zowel nationaal 
als internationaal niveau. 

Streefdoel 13: Aandacht besteden aan de specifieke behoeften van de minst ontwikkelde landen, 
zoals schuldverlichting voor arme landen met een hoge schuldenlast en de 
kwijtschelding van bilaterale schulden, meer ontwikkelingshulp aan landen die zich 
inzetten voor armoedebestrijding, alsook tarief- en quotavrije markttoegang voor hun 
exportproducten. 

Streefdoel 14:  Aandacht besteden aan de specifieke behoeften van kleine eilandstaten of  
ontwikkelingslanden die geen toegang hebben tot de zee. 

Streefdoel 15:  De schuldenlast van ontwikkelingslanden op lange termijn draagbaar maken door 
nationale en internationale maatregelen die een duurzame oplossing voor het 
schuldprobleem aanreiken. 

Streefdoel 16:  Strategieën voor degelijke en productieve arbeid voor de jeugd ontwikkelen en 
uitvoeren, in samenwerking met de ontwikkelingslanden. 

Streefdoel 17:   Essentiële en betaalbare medicijnen in de ontwikkelingslanden verstrekken, in 
samenwerking met farmaceutische bedrijven. 

Streefdoel 18:   De voordelen van nieuwe technologieën, vooral op het vlak van informatie en 
communicatie, voor iedereen toegankelijk maken, in samenwerking met het 
bedrijfsleven. 

 
Een analyse van de indicatoren vindt u op http://www.un.org/millenniumgoals/index.shtml. 
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Hoe kan men de 
Ontwikkelingsdoelen bereiken? 
 
 
1. Door verantwoordelijkheden te delen 
 
CIDSE en Caritas Internationalis geloven dat de 
Millennium Ontwikkelingsdoelen uitsluitend 
verwezenlijkt kunnen worden als álle regeringen, rijk en 
arm, alle internationale instellingen en de burgers 
hiervoor samen de verantwoordelijkheid opnemen. De 
regeringen in het Noorden moeten zorgen voor meer 
financiële hulpbronnen en voor meer rechtvaardige 
fiscale maatregelen om op een effectievere manier te 
voldoen aan de behoeften van het Zuiden. De 
regeringen in het Zuiden moeten een groter deel van de 
eigen hulpbronnen aanwenden voor elementaire 
behoeften: veilig drinkwater, voedsel, gezondheidszorg, 
onderwijs en huisvesting. Ze moeten faciliteren dat er 
banen gecreëerd worden met degelijke salarissen en 
arbeidsvoorwaarden, de enorme interne en 
internationale ongelijkheid wegwerken en een beleid 
voeren dat de armoede terugdringt en groei 
aanmoedigt. Bedrijven uit de privé-sector dragen ook 
een verantwoordelijkheid. Zij moeten op zo’n manier 
zaken doen, dat ook zij bijdragen aan een duurzame en 
sociaal gelijkwaardige groei. De burgers spelen een 
cruciale rol bij de controle op bedrijfsactiviteiten. 
 
 
2. Door ontwikkeling te financieren: 
 
a. Meer hulp en betere kwaliteit van de hulp  
 
Al in 1970 beloofden de rijke landen 0,7% van hun 
jaarlijkse BNP aan ontwikkelingshulp te besteden. Tot 
nu toe hebben enkel Nederland, Noorwegen, 
Denemarken en Zweden zich aan deze afspraak 
gehouden. De gemiddelde bijdrage aan 
ontwikkelingshulp bedraagt slechts 0,2% van het BNP 
(Wereldbank, 2002); de VS besteden slechts 0,1% aan 
hulp. Volgens vele rapporten, waaronder het Zedillo-
Rapport2, is een verdubbeling van de huidige bijdragen 
nodig om de Ontwikkelingsdoelen te realiseren. Tot 
2015 zou een extra $50 miljard per jaar nodig zijn. 
Donorlanden zullen dus aanzienlijk meer moeten 
bijdragen om hun engagementen na te komen. 
 
Ontwikkelingshulp moet zich focussen op 
armoedebestrijding. Tegelijkertijd moet men het 
toekennen van ontwikkelingsgeld efficiënter plannen en 
het geld beter beheren. Dit betekent dat de corruptie bij 
zowel donorlanden als begunstigden moet stoppen, dat 
men de hulp zonder eigenbelang ter beschikking moet 
stellen en dat de ontvangende landen, in overleg met de 
burgers, een belangrijke rol moeten spelen bij de 
toekenning en de sturing van de hulpprogramma’s. De 
ontvangende landen moeten over de nodige vrijheid en 

flexibiliteit beschikken om de financiële hulpbronnen zo 
aan te wenden, dat ze in hun eigen behoeften kunnen 
voorzien (in plaats van in de behoeften van de 
donorlanden). 
 
Een doelgerichter en efficiënter gebruik van 
ontwikkelingsgeld kan men ook bereiken door, per 
ontwikkelingsland, alle bilaterale en multilaterale hulp op 
elkaar af te stemmen en beter te coördineren. 
Tegenwoordig worden alle officiële donorlanden en 
internationale financiële instellingen verondersteld hun 
hulp en leningen te coördineren aan de hand van 
Poverty Reduction Strategy Papers (PRSP’s). 
Ontwikkelingslanden zouden hierdoor minder rapporten 
moeten schrijven, wat vandaag de dag een tijdrovende 
en geldverslindende bezigheid is. De ontvangende 
landen stellen in principe de PRSP’s zelf op, in 
samenspraak met de burgers. Indien dit daadwerkelijk 
zo is, bestaat er een kans dat men in belangrijke 
economische en politieke besluitvormingsprocessen 
rekening zal houden met de stem en de belangen van 
arme mensen. De goede afloop van PRSP’s is 
afhankelijk van de mate waarin schenkers 
ontwikkelingslanden de kans geven zelf controle uit te 
oefenen over de economische en sociale ontwikkeling 
van hun land, maar ook van de slagkracht van de 
regeringen en het maatschappelijk middenveld in het 
Zuiden. Om deze slagkracht te verwerven of te 
vergroten is meer ontwikkelingshulp en een technische 
ondersteuning door landen in het Noorden broodnodig. 
 
b. Kwijtschelden van de schuld 
 
Door een torenhoge schuldenlast kunnen de armste 
landen en veel landen met een gemiddeld inkomen niet 
investeren in het welzijn van hun volk: in veilig 
drinkwater, voedsel, onderwijs, gezondheidszorg, 
armoedebestrijding, enzovoort. Toch bekomen slechts 
enkele landen een schuldkwijtschelding, namelijk zij die 
voldoen aan de arbitraire criteria die door geldschieters 
zijn opgesteld. Een alternatieve benadering van 
schuldverlichting is om eerst te bepalen welk bedrag 
nodig is om aan de Millennium 
Ontwikkelingsdoelstellingen te voldoen. Op basis 
daarvan kan men dan de omvang van schuldverlichting 
afleiden. Daarbij moet men eerst kijken naar enerzijds 
het inkomen waarover de regering beschikt en 
anderzijds de financiering die deze regering nodig heeft 
om aan de primaire menselijke behoeften te kunnen 
voldoen3. Het doel van schuldverlichting is dan 
menselijke ontwikkeling in plaats van de terugbetaling 
aan schuldeisers. Waarschijnlijk resulteert deze 
alternatieve benadering in een aanzienlijke 
schuldkwijtschelding. 
 
Het kwijtschelden van de schuld is slechts een eerste 
maar noodzakelijke stap. Het gebrek aan evenwicht in 
het besluitvormingsproces tussen landen met schulden 
enerzijds en schuldeisers anderzijds moet eveneens 

                                                      
                                                      
3 Men moet regeringen in het Zuiden in de eerste plaats in staat 
stellen om duurzame programma’s voor armoedebestrijding op te 
richten en om de doelstellingen van elementaire menselijke 
ontwikkeling te verwezenlijken. Alleen wanneer deze programma’s 
volledig zijn gefinancierd, kan het resterende geld worden 
aangewend voor het aflossen van de schulden. 

2 In 2001 stelde de Secretaris Generaal van de VN een commissie 
van deskundigen samen onder leiding van Ernest Zedillo, de 
vroegere president van Mexico. De taak van de commissie 
bestond erin een achtergrondrapport te maken over welke stappen 
nodig zijn om de Millennium Doelstellingen te realiseren.  
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worden hersteld. Op dit moment bepalen alleen de 
schuldeisers de regels en nemen zij de beslissingen, 
gebaseerd op informatie en analyses die zij hebben 
verzameld of opgevraagd. 

 
 
d. Internationale belastingcoördinatie 
 

 De economische en financiële afhankelijkheid tussen 
landen onderling vergroot met de dag. Dit zet nationale 
regeringen steeds meer onder druk wanneer ze 
belastinginstrumenten willen instellen of afdwingen. Er 
is daarom dringend behoefte aan afspraken voor een 
goede internationale belastingscoördinatie. Deze 
internationale belastingscoördinatie moet de 
mogelijkheden van belastingsontduiking inperken, de 
belastingsparadijzen sluiten en op die manier bijdragen 
tot meer stabiele kapitaalstromen. 

Internationale organisaties en netwerken eisen dat de 
internationale mechanismen voor schuldverlichting 
worden herbekeken. Dit o.a. door de aanhoudende en 
hardnekkige schuldcrisis, de halfslachtige oplossingen 
van de schuldeisers en de belachelijk kleine bedragen 
die tot nu toe voor schuldverlichting zijn vrijgemaakt. 
CIDSE en Caritas Internationalis vinden dat de 
regeringen in het Noorden en de betrokken 
internationale instellingen dringend het gebrek aan 
evenwicht in de besluitvormingsprocessen moeten 
herstellen. In dit onevenwichtige bestuur oefenen 
schuldeisers immers onterecht controle uit over de 
geschiktheid, snelheid, en grootte van schuldaflossing. 
Wij willen dat een eerlijke en doorzichtige 
arbitrageprocedure voor schuldenproblemen wordt 
opgericht4, om een einde aan dit structureel en ethisch 
onaanvaardbaar onevenwicht te stellen.  

 
e. Afschaffen van de exportsubsidies voor 

landbouw, meer steun aan duurzame 
landbouw en plattelandsontwikkeling in 
het Zuiden 

 
Een grote ommezwaai in de landbouwsubsidiëring is 
nodig, wil men de hongersnood vóór 2015 halveren. Op 
dit moment geven de OESO-landen ongeveer $1 miljard 
per dag uit aan hun landbouwsectoren. Dit is meer dan 
zes keer het totaalbedrag dat zij in de vorm van steun 
beschikbaar stellen aan ontwikkelingslanden. Meer nog, 
sommige van deze subsidies monden uit in het 
dumpen6 van overschotten in het Zuiden. De goederen 
worden tegen spotprijzen verkocht zodat lokale boeren 
de eigen producten niet meer kunnen verkopen. 
Tegelijkertijd blokkeren landen in het Noorden vaak de 
import van landbouwproducten uit ontwikkelingslanden, 
onder andere door invoerrechten te heffen. De 
combinatie van exportsubsidies enerzijds en 
invoerrechten anderzijds verstoort de markt en verwoest 
het levensonderhoud van kleine boeren en 
gemeenschappen in het Zuiden. Donorlanden moeten 
een einde aan deze praktijken maken en in plaats 
daarvan bijdragen aan de financiering van duurzame 
landbouw in het Zuiden. 

 
c. Vernieuwende hulpbronnen 
 
Vandaag de dag bespreekt men enkele nieuwe bronnen 
voor ontwikkelingsfinanciering, waaronder een CO2-
taks of een belasting op wisselkoerstransacties. Wij zijn 
grote voorstander van een zeer lage belasting (0,01%) 
op elke muntwissel, aangezien deze een uitstekend en 
doorzichtig instrument vormt voor de verwezenlijking 
van de Ontwikkelingsdoelen5. Handel in vreemde 
munten en in andere financiële producten levert grote 
winsten op voor diverse instellingen en bedrijven. Die 
winst wordt momenteel nog niet belast. De opbrengst 
van de taks kan het bedrag voor ontwikkelingshulp 
verdubbelen. Het probleem van belastingsconcurrentie 
kan men vermijden door de taks regionaal of 
internationaal te coördineren. Met een universele 
belasting op kapitaal kan men geleidelijk aan ook de 
ongelijke verdeling van de belastingsdruk (inkomen 
tegenover kapitaal) in evenwicht brengen.  

  
 

                                                      

                                                     

3. Door een meer gelijkwaardige relatie 
tussen Noord en Zuid op te bouwen 

 4 Ons voorstel betreft een arbitrageprocedure die uit vier 
kernelementen bestaat: een neutraal instituut voor besluitvorming 
(op een ad hoc basis op te richten), het recht van alle 
belanghebbenden en vooral van vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld om gehoord te worden, de 
bescherming van de basisbehoeften van de schuldenaars en het 
automatisch uitstellen van de schuldaflossing. Wij geloven dat een 
eerlijke en doorzichtige procedure zoals deze niet alleen zou 
bijdragen tot een meer duurzame oplossing voor de bestaande 
schuldencrises, maar ook tot het inperken van onverantwoordelijk 
uitleengedrag in de toekomst.  

De huidige regels en bepalingen van het internationale 
handels- en financieringssysteem zijn uiterst nadelig 
voor ontwikkelingslanden. Dit mondiaal bestuur zou 
democratischer kunnen zijn als men zich binnen de 
multilaterale instellingen hiervoor zou inzetten. Om 
efficiënt te kunnen werken en over politieke legitimiteit 
te beschikken, moeten deze instellingen zodanig 
worden hervormd dat zij open, representatieve en 
verantwoordelijke fora worden. Dit veronderstelt een 
grotere vertegenwoordiging en deelname van de arme 
landen in het IMF, de Wereldbank en de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO). Dit betekent ook dat 
men de Verenigde Naties moet hervormen en 
versterkten zodat de VN een centrale rol kunnen spelen, 
ook ten opzichte van de internationale financiële 
instellingen. 

5 Deze taks (Tobin- of Spahntaks) biedt een aantal voordelen: de 
lage belasting (0,01%) verstoort de normale marktbewegingen niet 
en zorgt voor constante inkomsten voor ontwikkelingshulp. De 
officiële ontwikkelingshulp (ODA) zou hierdoor verdubbelen. De 
zware belasting van 80% (tijdens een financiële crises) vormt een 
uitstekend instrument om overmatig speculeren te voorkomen en 
beperkt het risico op een crises zoals die in Zuidoost Azië en die in 
Latijns-Amerika. Men kan namelijk tijdig marktbewegingen 
opsporen en biedt zo regeringen de mogelijkheid om tijdig de juiste 
maatregelen te treffen. Door deze belasting hebben kleine 
economieën geen groot “vast kapitaal” nodig om de eigen munt te 
beschermen. Het grootste deel van dat kapitaal kan nu worden 
aangewend voor investeringen. 

 

 
6 Exporteren voor lagere kosten dan de productiekosten. 
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Aan de Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP) moet 
danig gesleuteld worden. PRSPs zijn ontworpen om 
schuldverlichting en financiering door donorlanden te 
coördineren. In ruil voor schuldverlichting en financiering 
stellen regeringen in het Zuiden een PRSP op. De 
multilaterale en bilaterale hulp zou dan op basis hiervan 
toegekend en gecoördineerd worden. Momenteel zijn 
nog veel wijzigingen in beleid en gedrag van regeringen 
en burgers in Noord én Zuid, nodig om de PRSPs tot 
een succes te maken. Zo moet bij de behandeling van 
PRSP’s een groter aantal stakeholders betrokken 
worden, inclusief VN-kantoren en donorlanden.7 
Regeringen moeten dus bereid zijn om in de toekomst 
(meer) rekening te houden met, en zich te laten leiden 
door verschillende belangen en opvattingen. 
Regeringen en burgers in het Zuiden moeten de PRSP 
autonoom kunnen opstellen. Daarom moet men 
investeren in programma’s die het vermogen van de 
regering en maatschappelijk middenveld versterken, 
opdat zij deze PRSP’s ook daadwerkelijk kunnen 
schrijven en implementeren.  
 
Regeringen en internationale organisaties moeten ook 
een transparante besluitvorming voeren over de 
subsidies, handelsvoorwaarden, leningen en de 
voorwaarden die daaraan verbonden zijn. Ook moeten 
ze de verantwoordelijkheid voor hun beslissingen en 
handelingen op zich nemen. Donorlanden en 
schuldeisers moeten verantwoording afleggen over de 
manier waarop hun hulp wordt gebruikt en openbare 
functionarissen wettelijk aansprakelijk stellen voor 
eventuele misbruiken.  
 
De internationale gemeenschap erkent de behoefte aan 
fundamentele wijzigingen in de relaties tussen arme en 
rijke landen. Hopelijk is NEPAD (New Partnership for 
Africa’s Development) succesvol en kan het een goed 
voorbeeld zijn van hoe regeringen relaties opbouwen, 
gebaseerd op principes van wederkerigheid, 
gemeenschappelijke doelstellingen, wederzijds 
leerproces, deelname en eigendom.8 
 
Organisaties uit het maatschappelijk middenveld spelen 
een cruciale rol bij het realiseren van de Millennium 
Doelstellingen en bij het bevorderen van een 
gelijkwaardige relatie tussen Noord en Zuid. Veel 
organisaties uit het maatschappelijk middenveld, 
waaronder leden van CIDSE en Caritas Internationalis, 
zijn hier al actief bij betrokken.9 
 
Door het beleid van de internationale 
instellingen te herzien 
 
Ook de Wereldhandelsorganisatie, Wereldbank, IMF en 
andere internationale financiële instellingen moeten hun 
financiële hulpbronnen, beleid en programma’s in het 
kader van de Millennium Doelstellingen herzien. Een 

onafhankelijk orgaan moet het effect van het gevoerde 
beleid op de armoedesituatie in een land bestuderen en 
uitzoeken op welke punten men de armoedesituatie juist 
verergert of het democratisch gehalte van een staat 
verzwakt. Op basis van die analyse moet men zoeken 
naar de meest geschikte beleidsvormen voor 
armoedebestrijding. Tegelijkertijd is een betere 
coördinatie nodig tussen de internationale financierings- 
en handelsinstellingen enerzijds en de Verenigde Naties 
anderzijds. Het beleid van de instellingen moet meer 
afgestemd worden op het handvest van de Verenigde 
Naties en vooral op het realiseren van de MDG’s. 
 
Wat kunnen organisaties uit het 
maatschappelijk middenveld doen? 
 
Organisaties uit het middenveld vervullen een 
voortrekkersrol wat armoedebestrijding betreft. Toch zijn 
de verwachtingen hierover vaak te hooggespannen. In 
de eerste plaats moeten nationale regeringen meer 
politieke bereidheid aan de dag leggen en moeten de 
internationale instellingen hun beleid aanpassen. 
Momenteel worden de Millennium Doelstellingen al als 
een instrument gebruikt om op wereldniveau de 
discussie over wederzijdse verantwoordelijkheid uit te 
diepen en om de politieke uitvoeringsplannen van 
regeringen en relevante ontwikkelingsorganen in een 
beknopt tijdschema vast te leggen. Maar het meeste 
werk rond de doelstellingen verzet men op landelijk 
niveau. Onder andere door middel van 
maatschappijdialogen, plaatselijke campagnes en het 
schrijven van rapporten over de evolutie van de 
doelstellingen. Verder lanceerden de VN een drie jaar 
durend initiatief om netwerken van beursstudenten uit 
ontwikkelde en ontwikkelingslanden te mobiliseren. Zij 
kunnen helpen om de voorwaarden en beleidsvormen te 
zoeken die een land nodig heeft om de Millennium 
Doelstellingen te verwezenlijken. 
 
In navolging van het UN Development Programme 
(UNDP) coördineren de VN de drie pijlers die het 
realiseren van de doelstellingen ondersteunen: 
 
• Landenrapporten over de verwezenlijking van de 

Millennium Doelstellingen 
(www.un.org/millenniumgoals/index.shtml) 

• Onderzoek naar de 8 Doelstellingen  door het VN 
Millennium Project  (www.unmillenniumproject.org) 

• Campagne-activiteiten: Internationale Millennium 
Campagne (www.undp.org/mdg/) 

 
Op elk van de drie gebieden speelt het maatschappelijk 
middenveld een belangrijke rol: 
 
 
1. Toezien op het nakomen van de 

verplichtingen 
                                                       
De Millennium Doelstellingen zijn concrete 
doelstellingen met specifieke streefdoelen, acties en 
tijdsschema’s voor alle betrokken partijen. Organisaties 
uit het maatschappelijk middenveld moeten erop toezien 
dat internationale instellingen en nationale regeringen in 
Noord en Zuid hun beloftes nakomen. We moeten onze 
strijd voor meer ontwikkelingshulp, schuldkwijtschelding, 

7 “From debt tot Poverty Eradication: What Role for Poverty 
Reduction Strategies?” – Position Paper van CIDSE/Caritas 
Internationalis (juni 2001). 
8 “A participatory Approach to Partnerships for Africa’s 
Development”, Background Paper van CIDSE/Caritas 
Internationalis (mei 2002). 
9 Bijdrage van CIDSE/Caritas Internationalis aan IEO/OED 
Evaluatie van Poverty Reduction Strategy papers (augustus 2003). 
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de wisselkoersbelasting verder zetten o.a. via het 
Financing for Development -proces van de VN. Zowel in 
de ECOSOC als in de Algemene Vergadering van de 
VN kunnen ngo’s regeringen en internationale financiële 
instellingen ter verantwoording roepen voor de 
financiële engagementen die zij zijn aangegaan (voor 
documenten, verklaringen en informatie over Financing 
for Development: zie www.un.org/es/ffd).  

 
Organisaties moeten druk uitoefenen op het 
Internationaal Monetair Fonds (IMF) opdat zij bij de 
jaarlijkse evaluaties rekening zou houden met de 
Millennium Doelstellingen. Dit geldt ook voor andere 
soortgelijke rapportageprocessen, zoals de World Bank 
Country Assistance Strategies en Poverty Reduction 
Strategy Papers. 
  
 Tussen 2002 en 2004 stellen alle ontwikkelingslanden 

een Millennium Rapport op (MDGR’s). In 2005 zal een 
eerste algemene evaluatie van de Millennium 
Doelstellingen plaatsvinden. Alle landen moeten dan 
hun resultaten aan de VN voorleggen. Ngo’s zijn 
uitgenodigd om hun mening over deze rapporten te 
geven. Ngo’s in het Zuiden kunnen deze gelegenheid 
aangrijpen om alternatieve rapporten op te stellen. 
Tijdens de voorbereidingen kan men de nodige lobby- 
en campagneactiviteiten verrichten. Ngo’s die met 
partners op het terrein samenwerken, kunnen een deel 
van de informatie aan de regering doorspelen. Zo 
helpen ze het realiseren van de Doelstellingen te meten. 
Landelijke rapporten vindt u on-line op 
http://www.un.org/millenniumgoals/index.shtml.  

3. Deelname aan campagnes en 
solidariteitsactiviteiten 

 
De VN hebben een internationale campagne over de 
Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen gelanceerd. De 
campagne heeft tot doel de krachten van de 
samenleving en regeringen te bundelen, opdat prioriteit 
verleend zou worden aan beleidsvormen en sociale 
uitgaven die helpen de Millennium Doelstellingen te 
verwezenlijken. Organisaties van het maatschappelijk 
middenveld kunnen de campagne gebruiken om druk uit 
te oefenen voor het realiseren van de Doelstellingen en 
om een grotere coherentie tussen handel, 
ontwikkelingssamenwerking en financiën op nationaal 
en internationaal niveau te bewerkstelligen.   

  
2. Druk uitoefenen op regeringen van 

donorlanden en internationale instellingen 
Het UNDP campagnebureau stelt een dag van 
wereldwijde mobilisering in het vooruitzicht. Verder zal 
UNDP regionale evenementen, workshops en 
demonstraties stimuleren. Het bureau bereidt een 
speciale campagnewebsite voor, waarop ngo’s, 
journalisten en parlementariërs gegevens en informatie 
zullen vinden. Op aanvraag verstrekt ze allerlei 
campagnemateriaal, zoals een bekrachtigingsbrief en 
een wereldwijde petitie. Voor meer informatie: 
http://www.undp.org/mdg/. 

 
In het Noorden moeten organisaties druk uitoefenen op 
de nationale parlementen om de Millennium 
Doelstellingen te helpen financieren. We kunnen de 
Doelstellingen ook tijdens wereldfora ter sprake 
brengen, zoals bvb. op de jaarlijkse topconferenties van 
de G8, op de vergaderingen van Wereldbank en IMF en 
op de onderhandelingen van de 
Wereldhandelsorganisatie.  
 Een andere mogelijkheid is de campagnes van andere 

ngo’s te steunen, zoals de campagnes die zich 
bezighouden met eerlijke handel, toegang tot land, 
voedselveiligheid, het recht op eerlijk en duurzaam werk 
en de Free Trade Agreement on the Americas (ALCA) 
Zie hiervoor bij de onderstaande “civil society links”. 

We hebben dringend nieuwe instrumenten nodig om de 
verplichtingen van de regeringen in het Noorden 
(Doelstelling 8) te evalueren. Een interessant initiatief 
op dit gebied is “Ranking the Rich”,  ontwikkeld door het 
Center for Global Development and Foreign Policy in 
Washington10. De 21 rijkste landen ter wereld worden 
gerangschikt volgens hun beleid ten voordele van de 
armere landen. Met de index wil men de publieke opinie 
en de beleidsvormers uit de rijke landen sensibiliseren 
en inspireren en hen ter verantwoording roepen voor 
hun beloftes om de Millennium Doelstellingen te 
verwezenlijken. Een ander initiatief wordt voorbereid 
door “BOND” (British National Platform for Development 
NGOs). 

 

 
Andere initiatieven die al de goede richting uitgaan, 
kunnen we bestuderen. Zoals het voorstel van Engeland 
om een International Financing Facility op te richten. 
Onder de voorwaarde dat de toekomstige financiering 
voor ontwikkelingshulp hierdoor niet in het gedrang 
komt en dat men geen nieuwe voorwaarden stelt. 
Andere initiatieven zijn de Poverty Social Impact 
Assessments van de Wereldbank en het handels- en 
ontwikkelingscomité dat door de 
Wereldhandelsorganisatie wordt opricht. 

De Millennium Doelstellingen realiseren, is niet 
onmogelijk. Er is de politieke wil voor nodig. Dankzij 
onze ervaring met campagnes over o.a. 
schuldkwijtschelding, landmijnen en een duurzaam 
milieu weten we dat het mogelijk is deze wil tot stand te 
brengen. Daarbij mogen we niet uit het oog verliezen 
dat deze doelstellingen slechts een eerste stap zijn naar 
wat we werkelijk willen: rechtvaardigheid, democratie, 
vrede en volledige armoedebestrijding, en wel nu 
onmiddellijk! 
 

                                                      
10 Zie http://www.cgdev.org. 
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Adressen voor campagnes en acties rond de Millennium 

Ontwikkelingsdoelstellingen 
 
De onderstaande lijst is opgesteld door de Non-Governmental Liaison Service (NGLS) van de VN 
(www.unsystem.org/ngls). 

 
  

DEV LINK EN HANDBOOK OVERIGE SITES VAN DE VN HIEROVER 
  
Deze uitgebreide website wordt door de UN 
Development Group ondersteund. Ze laat zien hoe de 
Millennium Doelstellingen in een land worden 
toegepast. Via de “resource corner” biedt ze toegang tot 
een duidelijke taalgids over de Doelstellingen en ook tot 
een maatschappijhandboek voor Afrika (www.undg.org, 
klik op “Implementing the Millennium Development 
Goals”). 

Zie de website van de Hoge Commissaris voor de 
mensenrechten (OHCHR) 
(www.unhchr.ch/development/mdg.html)    
en de website van de Wereld Gezondheidsorganisatie 
(WHO) (www.who.int/mdg/en/). 
 
 
WERELDBANK MDG WEBSITE 

  
 Deze site bevat een pagina over capaciteitsopbouw en 

een onderzoekspagina over de kosten voor het bereiken 
van de doelstellingen (www.worldbank.org, 
www.developmentgoals.org). 

MDG LISTSERVE 
 
Dit is een lijst ter ondersteuning van VN-personeel, 
landelijke kantoren en de maatschappij. Het is een 
constante stroom van informatie over de Doelstellingen: 
(www.undg.org, inschrijven via de website of via een e-
mail naar sarah.renner@undp.org). 

 
 
CIVIL SOCIETY LINK 
CHOIKE  

  
 Dit is een website over organisaties in het Zuiden. De 

website biedt een uitgebreide lijst van artikelen en 
hulpbronnen die de maatschappij en de internationale 
gemeenschap met betrekking tot de MDG’s produceren 
(www.choike.org). 

MILLENNIUM PROJECT 
 
Op deze site staat alle informatie over het 
onderzoeksinitiatief rond de Millennium Doelstellingen. 
(www.unmillenniumproject.org).  
  
 CONGO 
OFFICIËLE WEBSITE VAN DE VN  
 De Conferentie van Niet-gouvernementele Organisaties 

die in consultatieve relatie staan tot de VN (CONGO) 
(www.ngocongo.org). 

Verstrekt algemene informatie over de MDG-activiteiten, 
inclusief persberichten en rapporten van de Secretaris-
Generaal; beelden van VN/MDG evenementen; feiten 
over de Doelstellingen en de rol van de VN; 
landenrapporten en gegevens; statistieken over de 

 
 
CIDSE (http://www.cidse.org) en Caritas 
Internationalis (http://www.caritas.org) verwezenlijking van de Doelstellingen,  

(http://www.un.org/millenniumgoals/index.shtml).  
 De site van het netwerk van Katholieke Organisaties 

voor Ontwikkelingshulp bevat meerdere “position 
papers” en papers over andere kwesties die met de 
MDG’s te maken hebben. 

 
MILLENNIUM INDICATOREN 
 

 Deze site wordt beheerd door de afdeling Economische 
en Sociale Zaken van de VN. Ze bevat definities van 
indicatoren; bronnen van indicatoren; landenprofielen en 
een uitleg over elke doelstelling 
(http://millenniumindicators.un.org). 

 
EURODAD  
 
De site van het European Network on Debt and 
Development bevat papers waarin het verband tussen 
schuldaflossing en de verwezenlijking van de 
Doelstellingen wordt geanalyseerd. Ze bevat ook een 
gezamenlijke inzending van CAFOD, Christian Aid, 
Oxfam UK en EURODAD  (www.eurodad.org). 

 
 
OFFICIËLE UNDP WEBSITE 
 
Deze site bevat een onderdeel over campagnevoering 
voor de Doelstellingen, alle gepubliceerde 
landenrapporten, documenten over hulpbronnen en 
FAQ’s (www.undp.org, klik op “Millennium Development 
Goals”). 
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INTERACTION  
 
InterAction is het grootste samenwerkingsverband van 
internationale  humanitaire en ontwikkelingsngo’s in de 
Verenigde Staten. De site biedt een beleidspaper over 
de Millennium Challenge Account en legt de dialoog 
over MDG’s vast (www.interaction.org). 
 
 
Contactadressen 

 
WFUNA  
 
De World Federation of UN Associations 
(www.wfuna.org) heeft recentelijk een rapport 
gepubliceerd over de betrokkenheid van de 
maatschappij bij de MDG’s. Het rapport is on-line 
beschikbaar. Stuur voor inschrijving een e-mail naar 
mdgcampaign-subscribe@yahoogroups.com. 
 

 
Millennium Rapporten 
Jan Vandemoortele, Group Leader, UNDP, 1 UN Plaza, Room DC1-2040, New York NY 10017, USA,  
telefoon +1-212/906 5862, fax +1-212/906 5857, e-mail jan.vandemoortele@undp.org 
 
Millennium Campagne en Media 
Abigail Spring, UNDP Communications Office, 1 UN Plaza, Room DC1-1900, New York NY 10017,  USA,  
telefoon +1-212/906 5312, fax +1-212/906 5364, e-mail  abigail.spring@undp.org  
Voor NGO campagnes: Marina Ponti: marina.ponti@undp.org  
 
Millennium Project 
John McArthur, Uganda House UH-701, 336 East 45th Street, New York NY 10017, USA,  
telefoon +1-212/906 5735, fax +1-212/906 3659, e-mail info@unmillenniumproject.org,  
website (www.unmillenniumproject.org) 
 
UNDP Civil Society Focal Point 
Caitlin Wiesen, UNDP, 1 UN Plaza, Room DC1-2058, New York NY 10017, USA,  
telefoon +1-212/906 5906, fax +1-212/906 5152, e-mail caitlin.wiesen@undp.org  
 
United Nations Non-Governmental Liaison Service (NGLS) 
Palais des Nations, CH-1211 Genève 10, Zwitserland, fax +41-22/917 0432,  
e-mail ngls@unctad.org of NGLS, Room DC1-1106, United Nations, New York NY 10017, USA,  
fax +1-212/963 8712, e-mail ngls@un.org. De tekst van NGLS MDG Roundup en andere NGLS publicaties is  
ook on-line beschikbaar (website: www.unsystem.org/ngls) 
 
Center for Global Development 
Sarah Lucas Senior Associate, Outreach and Policy, Washington, telefoon+1 (202) 416-0708,  
e-mail  slucas@cgdev.org (website: www.cgdev.org) 

 
  

 
Bronnen 
 

VN Millennium Project voor onderzoek, implementatie, en landenrapporten: http://www.unmillenniumproject.org  • 
• VN Millennium Development Goals en landenrapporten: http://www.un.org/millenniumgoals/index.shtml 
• VN Statistics and Millennium Indicators:  http://millenniumindicators.un.org  
• World Bank - Millennium Development Goals: http://www.developmentgoals.org/  
• OECD Development Assistance Committee:  Ontwikkelingsindicatoren:  
• http://www.oecd.org/EN/home/0,,EN-home-66-2-no-no-no,00.html 
• United Nations Millennium Declaration: http://www.un.org/millennium/  
• “Financing Development through Redistribution”, een CIDSE-CI position paper, september 2001 

http://www.cidse.org/pubs/ffdpositionsept01.htm  
• “A participatory Approach to Partnerships for Africa’s Development”, een CIDSE-CI achtergrondpaper, mei 2002: 

www.cidse.org/pubs/nepadeng.pdf  
• “The Millennium Development Goals: Towards a Civil Society Perspective on Reframing Poverty Reduction 

Strategies in Southern Africa” (juli 2003) door Neville Gabriel/Southern African Catholic Bishops’ Conference 
(SACBC): http://www.sacbc.org.za/ 
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Leden van de CIDSE-Caritas Internationalis (CI) Werkgroep voor Sociale 
Rechtvaardigheid 
 
 
 
BROEDERLIJK DELEN 
Contactpersoon: mevr. Ann De Jonghe 
165, Huidevettersstraat 
1000 BRUSSEL 
BELGIË 
Tel: (32) 2 213.04.31 
Fax: (32) 2 502 81 01 
E-mail: ann.dejonghe@broederlijkdelen.be 
Website: http://www.broederlijkdelen.be 
 
 
CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le 
Développement) 
Contactpersoon: dhr. Jean Merckaert 
4, rue Jean Lantier 
75001 PARIJS 
FRANKRIJK 
Tel: (33) 1 44 82 80 00 
Fax: (33) 1 44 82 81 43 
E-mail: j.merckaert@ccfd.asso.fr 
Website: http://www.ccfd.asso.fr/ 
 
 
CENTER OF CONCERN 
Contactpersoon: dhr. Aldo Caliari 
1225 Otis Street N.E. 
WASHINGTON DC 20017 
VERENIGDE STATEN 
Tel: (1) 202 6352757 
Fax: (1) 202 8329494 
E-mail: aldo@coc.org  
Website : http://www.coc.org 
 
 
CORDAID 
Contactpersoon: dhr. Eric Bloemkolk 
Lutherse Burgwal 10 
P.O. Box 16440 
2500 BK Den Haag 
Nederland 
Tel:  +31 (0)70 3136300 
Fax: +31 (0)70 3136330 
E-mail: eric.bloemkolk@cordaid.nl 
Website: www.cordaid.nl 
 
 
DEVELOPMENT & PEACE (CIDSE/CI) 
Contactpersoon: mevr. Mary Durran 
5633 Est, rue Sherbrooke  
MONTREAL - QUEBEC H1N 1A3 
CANADA 
Tel: (1) 514 257 87 11 
Fax: (1) 514 257 84 97 
E-mail: mary.durran@devp.org 
Website: http://www.devp.org 
 

 
 
ENTRAIDE ET FRATERNITE  
Contactpersoon: mevr. Sophie Charlier 
32, rue du Gouvernement Provisoire  
1000 BRUSSEL 
BELGIË 
Tel: (32) 2 227 66 80 
Fax: (32) 2 217 32 59 
E-mail: sc@entraide.be 
Website: http://www.entraide.be  
 
 
FASTENOPFER/ACTION DE CAREME 
Contactpersoon: dhr. Markus Brun 
44, Habsburgerstrasse - Postfach 2856 
6002 LUZERN 
ZWITSERLAND 
Tel: (41) 41 210 76 55 
Fax: (41) 41 210 13 62 
E-mail: brun@fastenopfer.ch  
Website: http://www.fastenopfer.ch  
 
 
 
MISEREOR  
Contactpersoon: dhr. Reinhard Hermle 
9, Mozartstrasse - Postfach 1450 
52064 AKEN 
DUITSLAND 
Tel: (49) 241 44 20 
Fax (49) 241 44 21 88 
E-mail:  hermle@misereor.de 
Website: http://www.misereor.de  
 
 
SECOURS CATHOLIQUE - CARITAS FRANCE (CI) 
Contactpersoon: dhr. Jean-Pol Evrard 
106 rue du Bac  
75341 PARIJS Cedex 07 
FRANKRIJK 
Tel: (33) 1 45 49 73 30 
Fax: (33) 1 45 49 94 50 
E-mail: jean-pol-evrard@secours-catholique.asso.fr  
Website: http://www.secours-catholique.asso.fr 
 
 
 
TRÓCAIRE  (CIDSE/CI) 
Contactpersoon: mevr. Lorna Gold 
Maynooth - Co.Kildare 
IERLAND 
Tel: (353) 1 629 3333 
Fax: (353) 1 629 0661 
E-mail: lgold@trocaire.ie  
Website: http://www.trocaire.org 
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VOLONTARI NEL MONDO – FOCSIV  
Contactpersoon: dhr. Sergio Marelli 
18 Via S. Francesco di Sales 
00165 ROME 
ITALIË 
Tel: (39) 06 687 77 96 
Fax: (39) 06 687 23 73 
E-mail: internazionale@focsiv.it 
Website: http://www.focsiv.it  
 
 
OVERIGE DEELNEMERS 
 
 
JOCI-IYCW 
(namens MMTC; MIAMSI; JECI; MIEC; FIMARC; JICI; 
MIDADE) 
Contactpersoon: mevr. Anna Gill 
4, Avenue Georges Rodenbach 
1030 BRUSSELS 
BELGIË 
Tel: (32) 2 242 18 11 
Fax: (32) 2 242 48 00 
E-mail: international.secretariat@jociycw.net 
 
 
PAX ROMANA/ICMICA 
Contactpersoon: dhr. Anselmo Lee 
C.P. 315, 15 Rue du Grand-Bureau 
CH-1211 GENÈVE 24 
ZWITSERLAND 
Tel (41) 22 823 0707 
Fax (41) 22 823 0708 
E-mail : leesh@paxromana.int.ch  
Website: http://www.paxromana.org 
 
 
CIDSE SECRETARIAAT 
Contactpersoon: mevr. Eva Maria Hanfstaengl 
Tel: (32) 2 233 37 53 - Fax: (32) 2 230 70 82 
E-mail: hanfstaengl@cidse.org 
 
 
CARITAS INTERNATIONALIS SECRETARIAAT 
Contactpersoon: dhr. Jacques Bertrand 
Tel (39) 06 698 797 99 - Fax (39) 06 698 872 37 
E-mail bertrand@caritas.va 
 
 

 10

mailto:internazionale@focsiv.it
http://www.focsiv.it/
mailto:international.secretariat@jociycw.net
mailto:leesh@paxromana.int.ch
http://www.paxromana.org/
mailto:hanfstaengl@cidse.org
mailto:bertrand@caritas.va

	Oktober 2003
	Wie zijn wij?
	Wat zijn de Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen?
	Doelstelling 1: Bestrijding van honger en extreme armoede
	Doelstelling 2: Basisonderwijs voor iedereen
	Doelstelling 3: Stimuleren van gendergelijkheid en versterking van de positie van de vrouw
	Doelstelling 4: Kindersterfte reduceren
	
	Doelstelling 5: Verbeteren van de kraamzorg
	Doelstelling 6: Bestrijden van hiv/aids, malaria en andere ziektes
	Doelstelling 7: Een duurzaam milieu garanderen
	Streefdoel 11:De levenskwaliteit van minstens 100
	Doelstelling 8: Een wereldwijde bondgenootschap voor ontwikkeling tot stand brengen


	CIVIL SOCIETY LINK
	
	
	
	Millennium Rapporten
	Millennium Campagne en Media
	Millennium Project
	UNDP Civil Society Focal Point
	Caitlin Wiesen, UNDP, 1 UN Plaza, Room DC1-2058, New York NY 10017, USA,
	telefoon +1-212/906 5906, fax +1-212/906 5152, e-mail caitlin.wiesen@undp.org






	Bronnen
	World Bank - Millennium Development Goals: http://www.developmentgoals.org/
	United Nations Millennium Declaration: http://www.un.org/millennium/

	Leden van de CIDSE-Caritas Internationalis (CI) Werkgroep voor Sociale Rechtvaardigheid
	
	
	
	
	BROEDERLIJK DELEN
	
	
	CENTER OF CONCERN
	CORDAID



	ENTRAIDE ET FRATERNITE
	
	
	FASTENOPFER/ACTION DE CAREME



	MISEREOR
	VOLONTARI NEL MONDO – FOCSIV
	OVERIGE DEELNEMERS
	
	JOCI-IYCW
	PAX ROMANA/ICMICA









