THEMA: INTERNATIONALE HANDEL

EN INTERNATIONALE SAMENWERKING
Solidariteit en zelfredzaamheid gaan hand in hand samen. Mondiale problemen zoals de
waterproblemen,

klimaatveranderingen,

erosie,

ongelijkheid,

armoede

en

vluchtelingenstromen moeten in een meervoudig en integraal perspectief gezien worden,
zodat een plan van aanpak ook integraal en meervoudig is; vanuit de kennis dat alles met
elkaar verbonden is (Ubuntu). Met de transitie naar een circulaire economie hoeft
liberalisering niet langer in tegenspraak te zijn met overexploitatie van de mens en het milieu.
Nederland als kennisland kan streven naar het verder ontwikkelen van economische
ontwikkelingsmodellen

waarbij

handelsoverwegingen

in

samenspraak

zijn

met

duurzaamheid en rechtvaardigheid.
Wat wil UCF?
3.9.1.UCF pleit voor internationale handel gebaseerd op duurzaamheid en maatschappelijk
verantwoord ondernemerschap.
UCF pleit voor mainstreaming van gender- en diversiteit in alle programma’s en projecten
voor Internationale samenwerking. Dit betekent dat het bevorderen van de mensenrechten
van mannen en vrouwen in al hun diversiteit, standaard dient te worden opgenomen in het
beleid, de prioriteiten, doelstellingen, en streefcijfers van programma’s en projecten voor
internationale samenwerking. UCF pleit voor vergroting van de omvang van directe
Onvoorwaardelijke Geldoverdrachten (Unconditional Cash Transfers - UCT) aan mannen,
vrouwen en kinderen die in extreme armoede leven, en/of voor noodhulpprogramma’s.
UCF is van mening dat als het goed gaat in het land van herkomst het in de meeste gevallen
ook goed zal gaan met haar diasporagemeenschap in Nederland. Maar ook dan, als het goed
gaat, kan het zijn dat expertise op bepaalde gebieden: energie, water, gezondheidszorg,
klimaat, milieu, infrastructuur, woning en stedenbouw en bij conflicten door het land van
herkomst hard nodig is. Dat is de reden dat landen een diasporabeleid hebben ontwikkeld.
UCF is verder voor het meer betrekken van de Burgergemeenschappen in Diaspora bij de
activiteiten van de Organisatie van Afrikaanse, Caribische en Pacific Staten (OACPS,
voormalig ACP). Het nieuwe Partnerschapovereenkomst die het huidige Cotonou verdrag zal

opvolgen is niet met de Diaspora uit de desbetreffende landen door de Nederlandse
autoriteiten gecommuniceerd. Dat moet anders.
Wat wil UCF?
3.9.2.UCF pleit voor een Civil Society (Diaspora) OACPS Overleg. In dit verband wijzen we op
het begrippenkader van Afrikaanse Diaspora die alle burgergemeenschappen omvat met
Afrikaanse roots. Ook uit Suriname en het Caribisch gebied. De Afrikaanse Unie (AU) heeft in
2003 de Diaspora in de AU grondwet verankerd.

