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ACTIEPLAN-OTESHA

Transport

Actieplan-Otesha is een Europees actieplan, gedragen
door Europese burgers (Cityzen is een woordspeling,
citizen is het Engelse woord voor burger) en bedoeld
om een duurzamere consumptie te promoten met het
oog op een duurzamer leven elke dag weer. Het brengt
een aantal engagementen samen die opgenomen
worden door de maatschappij en stelt acties voor aan
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• lokale organisaties en de maatschappij
• lokale overheid, lokale verantwoordelijken
• Europese verantwoordelijken
Lokale en nationale aanbevelingen zullen als basis
dienen om voor elk land specifieke aanbevelingen
te ontwikkelen, terwijl de Europese zullen worden
overgemaakt aan Europese vertegenwoordigers die in
elk van onze landen zullen worden geselecteerd.
Aanbevelingen worden voorgesteld op zeven domeinen:
1 • Transport
2 • Vrijetijd en toerisme
3 • Energie
4 • Kledij
5 • Voedsel
6 • Afval en stadsontwikkeling
7 • Andere

Vrije tijd en toerisme
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Energie

4

Kleding

5

Voedsel

6

Afval en stadsontwikkeling

7

Andere aanbe veling
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T RANSPOR T

1.1

Organisaties en het maatschappelijk middenveld engageren zich om:

1.1.1

1.2

Het gebruik van fietsen-/ autodelen, trams, treinen, bussen te
promoten in plaats van te veel van de auto gebruik te maken.

Aan lokale/ regionale en nationale autoriteiten

1.2.1

Geef financiële steun voor fietsuitrusting in steden of voor
elektrische fietsen;

1.2.2

Voorzie meer fietspaden in de planning van het stedelijk transport;

1.2.3

Stimuleer de combinatie van fiets en openbaar vervoer (laat fietsen
toe op de metro, tram, trein en bus);

1.2.4

Organiseer een systeem voor fietsdelen binnen steden.

1.3

Aan Europese verantwoordelijken:

1.3.1

Voorzie fietspaden in verhouding tot het aantal inwoners en het
aantal kilometer straten;

1.3.2

Zorg voor een Europees treinnetwerk dat wordt gefinancierd met
openbare middelen.
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VRIJE TIJD EN TOERISME

2.1

Organisaties en het maatschappelijk middenveld engageren zich om :

2.1.1

De informatie over en toegang tot duurzaam toerisme binnen en
buiten Europa te verbeteren;

2.1.2

Verantwoordelijk toerisme te promoten.

2.2

Aan lokale/ regionale en nationale autoriteiten:

2.2.1

Moedig het netwerk van deelnemers aan en steun ze:
stakeholders, reisagentschappen, organisaties die voor de
opvang zorgen;

2.2.2

Stimuleer wijziging van gedrag inzake toerisme, opvang van
toeristen, en draag bij aan de verduurzaming (energiegebruik,
water, voedsel, sociale benadering).
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Aan Europese beleidsmakers:

2.3.1

Verlaag het btw-tarief voor wie verantwoordelijk toerisme
ondersteunt;

2.3.2

Ondersteun verandering door specifiek verantwoordelijk gebruik
van werktuigen/ materialen of door processen te implementeren
als verplichte vereisten (in het kader van Europese programma’s
en voorstellen van projectoproepen).
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ENERGIE

Aan nationale en Europese beleidsmakers.

3.1

Verzet je tegen het monopolie op energieproductie en promoot de
decentralisatie ervan.

3.2

Moedig een combinatie van lokale en globale productiesystemen aan
in combinatie met een verscheidenheid aan natuurlijke grondstoffen
(door bijvoorbeeld wind- en zonne-energie op elkaar af te stemmen
om zo het gebruik van natuurlijke grondstoffen gebiedsgericht te
optimaliseren.)

3.3

Elke maatregel om de energie-impact op het milieu te reduceren,
vergt meestal aanzienlijke investeringen.

3.4

Veel burgers zijn bereid inspanningen te doen om hun energieverbruik
te beperken, maar om het te vergemakkelijken is een informatie en
sensibiliseringscampagne op regionaal, nationaal en zelfs Europees
niveau vereist, en is er ook nood aan fiscale aftrekbaarheid en aan
aanmoedigingen voor de aanschaf van uitrusting voor hernieuwbare
energie.
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Kleding

4.1

Organisaties, het middenveld en lokale autoriteiten zouden zich moeten
engageren om:

4.1.1

Tweedehandskledingwinkels te promoten;

4.1.2

Inzamelpunten en recyclage te promoten;

4.1.3

Burgers te informeren over biologische en/of fair-tradekledij.

4.2

Op een Europese schaal:
We moeten textielindustrie promoten die grondstoffen gebruikt die
geteeld werden op Europese velden (zoals kemp of hennep) en de
reglementen vastleggen binnen het Europese landbouwbeleid, door
de taksen te verminderen voor het verwerken en produceren van
kleren die biologische en fair-tradenormen respecteren.
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VOEDSEL

Dit deel is essentieel omdat het over de basisbehoeften van Europese
consumenten gaat. Onderzoek naar bio-, fair-trade- en lokale
voedselmarkten neemt toe in aantal en afmetingen en burgers willen
die initiatieven promoten.

5.1

Organisaties en het middenveld zouden zich moeten engageren om:
Lokale en seizoensgebonden producten te promoten
Studies tonen aan dat de toegang tot en de prijs van bio- of fairtradeprojecten vaak moeilijk respectievelijk duur is. Daar dringen we
aan op een aantal engagementen op diverse niveaus:

5.2

Lokale en regionale autoriteiten zouden zich moeten engageren om:

5.2.1

“Bio- & fair-tradecheques” te creëren, gebaseerd op de culturele
cheques die we al kennen: reducties die jongeren en burgers
(die een laag inkomen hebben), de mogelijkheid geven om bio
en/of fair-tradeproducten te gebruiken;

5.2.2

De fondsen te verhogen voor initiatieven inzake korteketenproductie
(organisaties
waarin
producenten
en
consumenten direct met elkaar in contact komen);

5.2.3

Het verhogen van het gebruik van een minimumpercentage aan
ecologische producten (green products) bij openbare aankopen.
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VOEDSEL

5.3

Op Europese schaal moet het Europees landbouwbeleid:

5.3.1

De landbouwbudgetten behouden, maar ze oriënteren op
duurzame landbouw in boerenhanden;

5.3.2

Een landbouwproductie stimuleren met lage input (minder meststoffen,
minder energie, minder water) , met het oog op bio-voedsel;

5.3.3

Het verbruik van lokale producten stimuleren, verspreid op
de lokale markten, eerder dan intensieve landbouwproductie
bestemd voor de export;

5.3.4

Alternatieve landbouwprocessen integreren en ontwikkelen, die
minder energie verbruiken of meer focussen op betere sociale
en culturele meerwaarden;

5.3.5

Alternatieven stimuleren voor de import van soja bestemd voor
voedselproductie, en Europese eiwitten aanmoedigen (lupines,
klaver, hennep of kemp, soja, etc.) voor menselijk voedsel en
dierlijk voeder;

5.3.6

Het voorzorgprincipe toepassen en het informatierecht voor
verbruik van ggo (genetisch gemodificeerde organismen) door:
5.3.6.1

Experimenten in open veld te verbieden;

5.3.6.2

Onafhankelijk onderzoek op ggo’s te financieren;

5.3.6.3

Etikettering van verkoopsgoederen verplicht maken
wanneer zij direct en indirect gebruik maken van ggo’s.
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AF VAL EN STADSON T WIKK ELING

Organisaties en het middenveld zouden zich moeten engageren om:
6.1

Een sensibiliseringscampagne te ontwikkelen inzake afvalbeheer
op lokale en Europese schaal.

Op lokaal, nationaal en Europees niveau:
6.2

Restrictieve en beperkende regels in verband met verpakking;

6.3

Regels inzake toegestane verpakking en promotie van
recyclagesystemen (statiegeld op flessen en andere
gerecycleerde goederen inbegrepen).

Stadsontwikkeling :
6.4

Opstellen van een Europese richtlijn die een bepaald percentage
van groenruimte voorziet in de te bebouwen ruimte.
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ANDERE AANBE VELING

7.1

Op lokale en Europese schaal willen we graag aandringen op het
versterken van de verplicht te volgen regels die gelden bij openbare
aanbestedingen waaronder de voorwaarde om groene producten te
gebruiken.

Europa moet ook :
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7.2

Externe en onafhankelijke audits ontwikkelen, ondersteund met
overheidsgelden die bio- of fairtradelabels op Europese schaal
certificeren;

7.3

Een taks van 0%* btw op goederen van duurzame productie
(*systeem van eco-boni , of eco-mali voor niet-duurzame producten)

OTESHA 1 ACTION PLAN
CONTEXT
Wij, Europese burgers, zijn allemaal consumenten;
dat is een gemeenschappelijk vertrekpunt voor al
onze Europese landen. Consumptie hangt af van de
beschikbare grondstoffen. Wij zijn ons bewust dat
duurzame ontwikkeling voor de toekomstige
generaties noodzakelijk is.
Bij het CityZen-project2 zijn vijf Europese
partnerorganisaties en tientallen lokale organisaties
betrokken – en meer dan duizend Europese burgers
hebben dit jaar (2010) direct meegewerkt.
Uit hun onderzoek ontwikkelden zij de volgende
beperkingen, ingegeven door hun kijk op
verantwoordelijke consumptie in Europa:
- het gebrek aan succesvoll
bewustmakingscampagnes rond verantwoordelijke
consumptie, in alle opzichten;
- de hoge kostprijs van verantwoorde
consumptieproducten;
- de overconsumptie in onze maatschappij;
- het gebruik van het woord ‘verantwoordelijke
consumptie’ in een bedrieglijke marketingstrategie van
grote bedrijven
- de massale productie van goederen die niet “groen”
zijn (plastic, auto’s, enz.);
- het intensieve gebruik van auto’s, van niet-propere
energie;
- het gebrek aan beleid en investeringen vanwege de
overheid in verantwoordelijke consumptie;
- het zeer beperkte aantal initiatieven;
- de trage gedragsverandering.

Met het “CityZen-” en “Otesha influence”3 programma
samen, hebben bijna zeventien organisaties in negen
landen een jaar aan dit gezamenlijk actieplan “Otesha”
gewerkt. Europese partners overlegden met elkaar over
lokale en nationale noden aan duurzame ontwikkeling,
formuleerden eerst lokale aanbevelingen en daarna
een aantal Europese gedurende de Europese CityZenbijeenkomst over verantwoordelijke consumptie.
Negentig deelnemers wisselden in september 2010
gedurende drie dagen lokale en nationale aanbevelingen
met elkaar uit en ontwikkelden gemeenschappelijke
voorstellen voor het Europese niveau.
Otesha « alive dream » in Swahili language
www.city-zen.eu
3
www.otesha.fr
1
2

FRANCE

Pistes Solidaires
www.pistes-solidaires.fr

Pistes-Solidaires’ aim is to promote the exchange
and meeting of young people on an international
scale and to encourage values such as sustainable
and responsible development through non-formal
education for all.
Pistes-Solidaires a pour mission de favoriser l’échange
et la rencontre des jeunes.
Pistes-solidaires promeut l’éducation au développement
durable, une éducation populaire, pour tous, par tous.

Wervel

BELGIUM

www.wervel.be

HUNGARY

Fekete SereG
www.fekete-sereg.hu

ITALY

Cesie

www.cesie.org

LATVIA

Gulbene District Council
www.gulbene.lv
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