
TRANSVERSAAL THEMA 

MILIEU 

 

 

  



 

1. DEFINITIE EN STRATEGISCHE ORIËNTATIE MEMISA  

Klimaatverandering is een mondiale uitdaging: de gevolgen van klimaatverandering treffen alle landen 

op alle continenten. Het verstoort nationale economieën en heeft gevolgen voor het leven. Het kost 

mensen, gemeenschappen en landen veel geld, reeds vandaag en in de toekomst nog meer. De 

weersomstandigheden veranderen, de zeespiegel stijgt, het weer wordt steeds extremer en de 

uitstoot van broeikasgassen is op het hoogste niveau in de geschiedenis. Zonder actie zal de 

gemiddelde temperatuur op aarde naar verwachting met meer dan 3 graden Celsius stijgen. De armste 

en meest kwetsbare personen worden het hardst getroffen.  

Het is ook belangrijk erop te wijzen dat de voornaamste oorzaken van lucht- en waterverontreiniging 

te wijten zijn aan menselijk handelen. De bestrijding van deze vervuiling is een zaak van iedereen, die 

zowel transversaal als specifiek behandeld moet worden. 

 

2. DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN 

Doelstelling 6: Verzekeren van toegang en duurzaam beheer van water en sanitair voor iedereen  

6.3 Tegen 2030 de waterkwaliteit verbeteren door verontreiniging te beperken, de lozing van 

gevaarlijke chemicaliën en materialen een halt toe te roepen en de uitstoot ervan tot een minimum 

te beperken waarbij ook het aandeel van onbehandeld afvalwater wordt gehalveerd en recyclage en 

veilige hergebruik wereldwijd aanzienlijk worden verhoogd.  

6.6 Tegen 2020 de op water gebaseerde ecosystemen beschermen en herstellen, met inbegrip van 

bergen, bossen, moerassen, rivieren, grondwaterlagen en meren.  

Doelstelling 7: Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor 

iedereen  

7.2 Tegen 2030 in aanzienlijke mate het aandeel hernieuwbare energie in de globale energiemix 

verhogen 

a. Tegen 2030 de internationale samenwerking verhogen om toegang te vergemakkelijken tot 

onderzoek en technologie inzake schone energie, met inbegrip van de hernieuwbare energie, de 

energiedoeltreffendheid en de geavanceerde en schonere fossiele brandstoffentechnologie, en de 

investering promoten in energie-infrastructuur en schone energietechnologie 

b. Tegen 2030 de infrastructuur uitbreiden en de technologie upgraden om moderne en duurzame 

energiediensten te kunnen aanbieden aan alle ontwikkelingslanden, in het bijzonder de minst 

ontwikkelde landen, de kleine eilandstaten en door land ingesloten ontwikkelingslanden, in 

overeenstemming met hun respectieve steunprogramma's 

Doelstelling 11: Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en 

duurzaam  

11.6 Tegen 2030 de nadelige milieu-impact van steden per capita reduceren, ook door bijzondere 

aandacht te besteden aan de luchtkwaliteit en aan het gemeentelijk en ander afvalbeheer.  

Doelstelling 12: Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen 



12.2 Tegen 2030 het duurzame beheer en het efficiënte gebruik van natuurlijke hulpbronnen 

realiseren 

12.4 Tegen 2020 komen tot een milieuvriendelijk beheer van chemicaliën en van alle afval gedurende 

hun hele levenscyclus, in overeenstemming met afgesproken internationale kaderovereenkomsten, 

en de uitstoot aanzienlijk beperken in lucht, water en bodem om hun negatieve invloeden op de 

menselijke gezondheid en het milieu zoveel mogelijk te beperken 

12.5 Tegen 2030 de afvalproductie aanzienlijk beperken via preventie, vermindering, recyclage en 

hergebruik 

12.7 Duurzame praktijken bij overheidsopdrachten bevorderen in overeenstemming met nationale 

beleidslijnen en prioriteiten 

Doelstelling 13: Onderneem dringend actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden  

13.1 De veerkracht en het aanpassingsvermogen versterken van met klimaat in verband te brengen 

gevaren en natuurrampen in alle landen 

13.2 Maatregelen inzake klimaatverandering integreren in nationale beleidslijnen, strategieën en 

planning 

13.3 De opvoeding, bewustwording en de menselijke en institutionele capaciteit verbeteren met 

betrekking tot mitigatie, adaptatie, impactvermindering en vroegtijdige waarschuwing inzake 

klimaatverandering 

a) De verbintenis  uitvoeren die door de ontwikkelde landen in het kader van het 

Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering genomen werd omtrent de 

doelstelling om tegen 2020 gezamenlijk jaarlijks $ 100 miljard bijeen te brengen uit allerlei bronnen, 

om tegemoet te komen aan de behoeften van de ontwikkelingslanden in de context van aanzienlijke 

mitigatieacties en van transparantie inzake implementatie, en om door deze kapitalisatie het Groene 

Klimaatfonds zo snel mogelijk volledig operationeel te maken 

b) Mechanismen promoten om de capaciteit te vergroten in het kader van doeltreffende aan 

klimaatverandering gekoppelde planning en beheer in de minst ontwikkelde landen en de kleine 

eilandstaten in ontwikkeling, waarbij ook wordt gefocust op vrouwen, jongeren en lokale en 

gemarginaliseerde gemeenschappen 

 

3.  BESCHERMING VAN LEEFMILIEU: AKKOORD TUSSEN MEMISA EN GEZONDHEIDSZONES  

Memisa en de verschillende gezondheidszones in de Democratische Republiek Congo, waar Memisa 

actief is, hebben in het kader van eerdere programma's een handvest ondertekend waarin onder 

andere volgende acties zijn opgenomen:  

- Zorgen voor milieusanering en een goede afvoer van afvalwater  

- Zorgen voor een goed afvalbeheer in elke gezondheidsinstelling 

- Bij de politieke en bestuurlijke autoriteiten pleiten voor de regulatie van boom- en struikkap  

 

 



4. BRONNEN 

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen: https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-

de-developpement-durable/  

Programma van Memisa, luik medegefinancieerd door het DGD: https://memisa.be/wp-

content/uploads/2018/10/Programme-Memisa-MSV-DGD-2017-21-partie-I-et-II-version-finale-avril-

2017.pdf  
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