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Een leefbare wereld doorgeven
« Testfase voltooid »
De Stichting voor de Toekomstige Generaties (STG) zet zich al bijna tien jaar in voor duurzame
ontwikkeling. Van bij het begin werd voor een ongebruikelijke aanpak gekozen. Het doel was
niet om alweer een nieuwe structuur toe te voegen aan de talrijke reeds bestaande structuren,
voor eigen parochie te preken of alleen om onze eigen vierkante meter bekommerd te zijn. Het
credo van de Stichting is altijd geweest om bruggen te slaan en een hefboomeffect teweeg te
brengen. Willen we gunstige omstandigheden scheppen voor een echte duurzame ontwikkeling,
dan moeten we een nieuwe aanpak ontwikkelen, ideeën uitwisselen en onze krachten bundelen.
Maar voor een mentaliteitswijziging hebben we ook veel tijd en een behoorlijke dosis doorzettingsvermogen nodig.
In 2007 trad de Stichting voor de Toekomstige Generaties langzaam maar zeker uit de testfase. We
begonnen op grotere schaal te denken en onze grenzen te verleggen – dit alles op basis van goede
wil en geduld, en dankzij de steun van onze trouwe partners. Zo besliste de Stichting om haar
actieterrein naar Vlaanderen uit te breiden. Tegelijk was de tijd rijp om de horizonten te verruimen:
we richten onze blik uiteraard op Europa, maar we denken ook steeds meer internationaal.
De Stichting richt zich sinds het begin tot de voorvechters van wederzijdse samenwerking en
overheden. Vandaag breidt de waaier van partnerships zich uit tot economische actoren, bankinstellingen en ondernemingen die wereldwijd aanwezig zijn. Het engagement van de bedrijfswereld is immers onmisbaar in ons streven naar een andere, evenwichtige wereld – een wereld die
leefbaar blijft voor de toekomstige generaties.
Het verlangen naar een ommekeer is de onuitputtelijke drijvende motor achter de Stichting. Nu
wordt die ommekeer stilaan werkelijkheid. Ideeën in daden omzetten: dat is de passie die ons
samenbracht.

Benoît Derenne, directeur

François Ost, président

De vruchten van 2007
De Stichting voor de Toekomstige Generaties is als initiatiefnemer op diverse fronten thuis. Deze veelzijdigheid wierp in 2007
opnieuw heel wat vruchten af. Oordeel zelf...
Voortaan worden grootscheepse acties ten voordele van duurzame ontwikkeling bekroond met een “Grote Prijs”. De Stichting
moedigt ook nieuwe actoren aan om op te staan. Zo werd voor de
jongeren het concept “Future Smile” in het leven geroepen.

Na een minutieuze voorbereidingsfase werd de operatie “Een
Gouden Daad” een feit.
De ervaring van het Burgerpanel, gericht op de formulering van
een nieuwe aanpak van de ontwikkeling in landelijke zones, werd
met succes verdergezet in tien Europese gebieden. Het gemeenschappelijke eindpunt: de Europese Instellingen in Brussel. Een
complexe uitdaging, die evenwel volledig geslaagd is en de deuren opent voor nieuwe vormen van burgerparticipatie.
En zo bouwt de Stichting haar netwerk stap voor stap op.

Steun aan lokale initiatieven
De Grote Prijs van de Toekomstige
Generaties
Sinds haar oprichting doet de Stichting geregeld ‘oproepen tot initiatieven’. Het doel is kleine projecten (met een groot potentieel!)
gericht op duurzame ontwikkeling te ondersteunen.

Een 150-tal mensen uit alle uithoeken
woonden de ceremonie bij, in aanwezigheid van Z.K.H. Prins Laurent.

Tal van particuliere en publieke partners hebben deze eerste
Grote Prijs ondersteund: Triodos Bank en Triodos Fund, de Bernheim Stichting, de Nationale Loterij, het Brussels Hoofstedelijke
Gewest, het Waalse Gewest en de operatie “Gouden daad”

Altech – Hydropur, laureaat 2007 van de Grote Prijs voor de Toekomstige Generaties, samen met de
genomineerden en de juryleden.

Met de Grote Prijs van de Toekomstige Generaties, die voor het eerst
werd uitgereikt in 2007, schakelt de Stichting over op een hogere
versnelling en mikt ze op een globaler objectief. Hier zijn het niet
de initiatiefnemers van de projecten die zich kandidaat stellen,
maar richt de Stichting zich zelf tot initiatieven die al naam hebben
gemaakt. Ze selecteert projecten die uitblinken door het duurzame
karakter van hun activiteiten en die als voorbeeld kunnen dienen
voor andere initiatieven die nog in de kinderschoenen staan.
De jury van de Stichting maakte een keuze uit een lijst van een twintigtal voorgedragen projecten. Naast de winnaar van de Grote Prijs
werden ook drie andere initiatieven genomineerd. De grote winnaar
was de onderneming Altech SA uit Waremme, gespecialiseerd in de
productie en installatie van compacte systemen om water drinkbaar
te maken. De genomineerde initiatieven waren het Festival Esperanzah! (wereldmuziek - Floreffe), het bedrijf Xylowatt (cogeneratiecentrales op basis van de vergassing van hout, Charleroi) en de vzw La
Fonderie (ontdekkingstochten langs de waterwegen van Brussel).
De uitreiking van de Grote Prijs vond plaats op 19 juni 2007 in het
Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel.
De volgende editie van de Grote Prijs vindt plaats in 2008 en richt
zich tot alle Belgische projecten .

De voorzitster van de Jury 2007, Nadine Gouzée, Coordinatrice van de Task
Force Duurzame Ontwikkeling van het Federaal Planbureau, samen met
Claudine Brasseur, Producer en presentator van het RTBF-programma
“Le Jardin Extraordinaire” (rechts) en Cécile Bertrand, Cartooniste.
De overige juryleden waren Peter Malaise (ECOVER S.A.), Philippe Lamotte
(Le Vif/L’Express) en Olivier Marquet (Triodos Bank België).

« And the winner is… »
Altech SA-Hydropur
De Hydropur systemen, ontwikkeld door Altech, zijn bestemd
voor kleine dorpen in het Zuiden. Ze bieden een antwoord op
een essentiële behoefte van de mens, met name de beschikbaarheid van drinkwater voor ieder van ons. Bovendien zijn de
systemen volledig autonoom en onafhankelijk van externe energiebronnen. Hun onderhoud kan gemakkelijk worden uitgevoerd
door de dorpsbewoners zelf.

Stap voor stap: ondersteuning van
bestaande initiatieven

Future Smile: een duwtje in de rug
voor jonge initiatieven overal in belgië

In 2006 werd de projectoproep “Stap voor stap naar een duurzame ontwikkeling” gelanceerd. 112 projecten dienden hun kandidatuur in. 45 onder hen kregen een vorming aangeboden, 20
laureaten ontvingen een financiële steun van 2500 euro.

In mei ’68 prijkte op ontelbare muren de slogan “De verbeelding
aan de macht!”. 40 jaar later is die oproep nog steeds brandend
actueel. Future Smile werd in 2007 gelanceerd door de Stichting
voor de Toekomstige Generaties, en wil een bijdrage leveren
aan deze gulle uitnodiging tot creativiteit.

De in 2006 bekroonde projecten zijn niet vergeten, integendeel.
Zo organiseerde de Stichting in 2007 twee vormingsdagen voor
de initiatiefnemers van deze projecten in Namen en in Luik. De
vormingsdagen waren een gelegenheid om ideeën en ervaringen uit te wisselen. Een expert gaf methodologisch advies op
basis van concrete vragen van de deelnemers.

100% geconcentreerde deelnemers maar toch een keitoffe
sfeer: de vormingssessies van
FutureSmile in Mechelen en
Brussel.

Nu al een grote klassieker bij de projectoproepen van de Stichting: Vormingssessie met oog voor duurzame ontwikkeling, aangeboden aan de laureaten.

IRIS 21: Methodologische steun aan
de Brusselse gemeenten
De Stichting voor de Toekomstige Generaties werkt volgens
verschillende modaliteiten. Zo start ze zelf projecten op, maar
steunt ze ook initiatieven van andere actoren. Dit laatste is het
geval voor de projectoproep Agenda Iris 21, opgesteld door het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De Brusselse Minister van
Milieu wou de gemeenten op haar grondgebied aanmoedigen
om een duurzaam beleid te voeren en projecten in het kader van
duurzame ontwikkeling uit te werken.
De methologische ondersteuning van de Stichting heeft betrekking op alle fasen van het proces: bepaling van de selectiecriteria, initiële vorming van de kandidaten, ondersteuning van de
jury, opvolging van de projecten, enz. In het najaar van 2007
organiseerde de Stichting ook vijf methodologische seminaries,
meer bepaald rond het thema van diagnosestelling en burgerparticipatie. Verder nam ze ook deel aan een studiebezoek aan
de Franse stad Valenciennes, een pionier op het gebied van
duurzame ontwikkeling.
Drie partners vervolledigden de groep die werkte ronde de
‘Agenda Iris 21’: de Minister voor Milieu van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, Brussel-Leefmilieu/BIM en de Vereniging voor Steden en Gemeenten van Brussel (VSGB).

Van diagnose naar burgerparticipatie:
methodologische steun van de Agenda Iris 21.

Het doel van Future Smile is de jongeren, met al hun energie en
verbeeldingskracht, ertoe te bewegen om hun concrete projecten duurzamer te maken voor mens en aarde.
Zowel Franstalige als Nederlandstalige jongeren van 16 tot 25 jaar
legden een veertigtal projecten voor aan de jury van de Stichting.
Uiteindelijk werden 21 projecten uit beide landsdelen geselecteerd.
De ideeën waren erg uiteenlopend, van een zomerkamp in het teken
van verantwoorde consumptie (Vorst) of het gebruik van biologisch
afbreekbare bierbekers op studentenfuiven (Louvain-L-N), tot de
creatie van een milieuvriendelijk hip-hop album, uitgegeven op een
CD van gerecycleerd materiaal (Genk).
De Stichting ondersteunt elk project op meerdere manieren. Het
gaat om financiële steun (400 tot 1000 euro), methodologisch
advies en een grotere zichtbaarheid bij het grote publiek.

De geluidsinstallatie op de
Future Smile Expo werkte op
elektriciteit, opgewekt door een
vreemdsoortige machine...

In maart 2007 gingen twee vormingsweekenden door voor de
initiatiefnemers van de projecten: één in Mechelen voor de
Nederlandstaligen, een tweede in Brussel voor de Franstaligen.
88 jongeren namen hieraan deel.
Op 13 oktober 2007 vond de apotheose plaats tijdens de eerste Future Smile Expo. Alle deelnemers werden uitgenodigd
om hun projecten voor te stellen aan boord van een schip, dat
aangemeerd lag aan de oever van het Kanaal van Charleroi in
Brussel.

Een Hydropur
miniwaterzuiveringscentrale
onder zelfbeheer
in de DRC.

Dit project van de Stichting voor de Toekomstige Generaties
wordt mogelijk gemaakt dankzij een belangrijke jaarlijkse financiële bijdrage van de multinational Nokia en de International
Youth Foundation (IYF), met vanwege Nokia België ook een
ondersteuning bij de communicatie.
De tweede oproep, gelanceerd in september 2007, leverde eind
december 24 nieuwe Future Smile projecten op. In de herfst van
2008 kunt u het resultaat van deze nieuwe golf van projecten ontdekken.

Gewone burgers, uitstekende experts

Na drie dagen intensief werken in een veelheid van talen, verdedigden 87 burgers van de betrokken regio’s op 2 april hun
Europees advies voor het Europese Comité van de Regio’s, voor
een select gezelschap: Marianne Fischer Boel, Europees Commissaris voor Landbouw; Michel Delebarre, Voorzitter van het
Comité van de Regio’s; Janusz Wojciechowski, Vice-Voorzitter
van de Landbouwcommissie van het Europees Parlement; enz.

Niets is kostbaarder dan de representatieve democratie. Maar
democratie moet méér zijn dan eens in de vier of vijf jaar naar de
stembus trekken om onze vertegenwoordigers te kiezen. Tussen
de verkiezingen in moeten de burgers actief bij het beleid betrokken zijn. Dat is de basisgedachte van participatieve democratie.

De hoofdboodschap van dit burgeradvies was dat de toekomst
van het Europese plattelandsbeleid niet enkel aan de landbouw
verbonden is. Het beleid moet het evenwicht nastreven tussen
diverse parameters, waaronder werkgelegenheid, toerisme,
vervoer, instandhouding van overheidsdiensten, enz.

Nu zijn er heel wat verschillende manieren om aan participatieve
democratie te doen. Eén hiervan is de organisatie van burgerpanels. Gewone burgers worden door het lot aangeduid en uitgenodigd om zich in heel complexe dossiers in te werken. Vervolgens
formuleren ze een hele reeks voorstellen. De Stichting voor de
Toekomstige Generaties experimenteert in België al enkele jaren
met burgerpanels rond thema’s als ruimtelijke ordening en GGO’s
(genetisch gemodificeerde organismen).

De Stichting heeft een brochure (DE/EN/FR) uitgegeven, speciaal gewijd aan deze unieke ervaring met het burgerpanel, met
de titel: “Ons platteland, morgen in Europa”.Een DVD (in zes
talen), die alle documenten bevat die in het kader van de panels
geproduceerd werden (video, rapporten, analyses, etc.), komt
uit in 2008.

N
 ieuwe ruimten voor publieke
debatten

Het succes van dit Europese panel werd mede mogelijk gemaakt
dankzij de steun van meer dan 40 partners, waaronder regionale
en Europese overheden. Een volledige opsomming hier is onmogelijk. Daarom beperken we ons tot de voornaamste: de Fondation Ch. L. Mayer, de Bernheim Stichting, de Evens Stichting,
de Joseph Rowntree Charitable Trust, de Carnegie UK Trust, de
Fondation de France, de Koning Boudewijn Stichting, NEF, het
DG Onderwijs en Cultuur van de Europese Commissie, het Europese Comité van de Regio’s.

In 2006-2007 waagde de Stichting zich op een (nog) ambitieuzer
terrein. Onder de vorm van een burgerpanel werd de toekomst
van de landelijke gebieden in Europa onder de loep genomen: een
moeilijk dossier, want het betreft op directe manier 90% van het
Europese grondgebied, 50% van de bevolking en de helft van het
Europese budget, uitgegeven aan landbouw.

De 87 panelleden
van het Europees
Burgerpanel in besloten vergadering.

Dit project werd voor 40% gefinancierd door de regionale overheden, 9% door de Europese Commissie en 51% door negen
stichtingen, waar de belangrijkste bijdrage werd geleverd door
de Fondation Ch. L. Mayer.

In Wallonië: het panel interpelleert de
politieke, besluitvormingsorganen
337 burgers-panelleden namen hier aan deel. Ze waren afkomstig
uit 10 verschillende regio’s, waarvan twee grensoverschrijdende
gebieden: Wallonië, Noord-Ierland/Republiek Ierland, RhôneAlpen (Frankrijk), Cumbria-Durham (Verenigd Koninkrijk), Flevoland (Nederland), St. Gallen (Zwitserland), Beieren (Duitsland)
en Karpaten (Hongarije/Slovakije).

Gemeenschappelijke aanbevelingen
als resultaat van het Europese panel
Het Europese panel rond de toekomst van het platteland, opgestart
in mei 2006, liep in april 2007 ten einde. Nadat de panelleden in de
verschillende landen hun aanbevelingen voor elke streek hadden
gemaakt, kwamen ze op 30/31 maart en 1 april 2007 samen in Brussel om een gemeenschappelijk Europees advies uit te spreken.

De rollen omgekeerd: de burgers-panelleden richten zich van op de tribunes
tot de hoogste EU-vertegenwoordigers voor plattelandsbeleid tijdens hun zitting.
Meer dan een symbool...

Mariann Fischer Boel, Eurocommissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling
(bovenaan en op het scherm), luistert aandachtig naar de aanbevelingen van het Panel.

De Waalse panelleden, als vertegenwoordigers van één van de
tien betrokken regio’s, bekrachtigden hun advies in december
2006. Tijdens het voorjaar van 2007 wijdden ze zich aan de algemene bekendmaking van dit advies.
Op 20 maart werden de panelleden uitgenodigd om hun aanbevelingen voor te stellen aan de Commissie voor Milieu en Platteland
van het Waalse Parlement. Diezelfde maand verdedigden ze hun
standpunt voor een forum van 150 personen, die op een of andere
manier bij het plattelandsleven in het Waalse Gewest betrokken
zijn, tijdens een bijeenkomst in La Bruyère (provincie Namen). In
oktober stelden ze hun resultaten ook voor aan een forum van
Europese en Chinese experts in plattelandskwesties op een bijeenkomst in Gembloux in het kader van het 2de China-Europa Forum.
Nog steeds in oktober ontmoetten ze Waalse vertegenwoordigers
van de varkens- en gevogeltesector, op vraag van deze laatste.

De burgers-panelleden na hun uiteenzetting voor de Commissie Platteland
en Milieu van het Waalse Parlement, samen met de Voorzitter van de
Commissie, Robert Meureau, en de Minister van Landbouw en Landelijke
Aangelegenheden, Benoît Lutgen.

Tot slot werkten de panelleden ook mee aan een uitzending van
ARTE-België en aan het programma La Clé des Champs van de
RTBF.
Voor deze fase kon de Stichting rekenen op de steun van de Minister
van Landouw, Milieu en Platteland, en de Algemene Directie voor
Landbouw, van het Waalse Gewest en van het Waalse Parlement.

2007 in enkele cijfers

De Stichting verzamelt en beheert fondsen ter ondersteuning van
initiatieven die gericht zijn op een duurzame ontwikkeling van de
maatschappij.
A Door projectoproepen biedt de Stichting financiële steun aan initiatieven waar sociale rechtvaardigheid, solidariteit en gelijk-heid
van kansen centraal staan, zonder het ecologische evenwicht uit het
oog te verliezen.

Verdeling van de uitgaven per
activiteitenpool - 2007
(Totaal = 517.616 €)

D S teun aan
A S teun aan initiatieven

fondsenwerving 11%

op het terrein 34%
Administratie
& ontwikkeling 11%

B Door steun aan nieuwe vormen van burgerparticipatie wil de
Stichting bereiken dat de huidige en toekomstige generaties hun
ontwikkeling op democratische wijze kunnen beheersen.
C Door discussiefora te organiseren en reflectie te stimuleren ondersteunt de Stichting een nieuwe manier van denken, gericht op duurzame ontwikkeling.
D Door het zoeken naar fondsen voor duurzame ontwikkeling speelt de
Stichting een katalyserende rol ten dienste van alle betrokken actoren. De activiteiten van de Stichting zijn vaak gespreid over meerdere jaren waardoor de verdeling van het budget over de verschillende
polen van jaar tot jaar varieert. Bovendien beperkt de Stichting zo
veel mogelijk het budget voor algemene kosten en ontwikkeling.

C S teun aan en
organisatie van

B S teun aan

debatten 13%

burgerinnovatie 31%

Aangezien de activiteiten van de Stichting vaak over meerdere jaren gespreid zijn,
varieert de verdeling tussen de diverse polen van jaar tot jaar. Verder beperkt de
Stichting zoveel mogelijk het budget voor algemene kosten en ontwikkeling.

U kunt de Stichting helpen
Vernieuwing, onafhankelijkheid, vasthoudendheid… Het heeft allemaal een prijs en vereist een stevige financiële fundering. De Stichting voor de Toekomstige Generaties heeft nood aan verschillende
hulpmiddelen. Concreet zoekt ze de steun, inclusief financiële steun,
van al wie begaan is met duurzame ontwikkeling.
Blijf niet bij de pakken zitten, doe iets !
• Door een gift te storten op rekeningnummer 523-0403053-93
(IBAN: BE98 5330 4030 5393 - BIC : TRIOBE91) van de Stichting
voor de Toekomstige Generaties
• Door een maandelijkse of jaarlijkse doorlopende opdracht aan
uw bank
Sinds 2006 is elke schenking van 30 € of meer fiscaal aftrekbaar.
•	De Stichting kan legaten ontvangen
•	U kunt ook een specifiek fonds oprichten binnen de Stichting
De verantwoordelijken van de Stichting geven u graag meer uitleg
over deze aspecten.

Stichting

Toekomstige Generaties

Stichting van openbaar nut
Fiennesstraat, 77 - 1070 BRUSSEL - BELGIE
Tel. : +32 (0)2 520 12 61
Hoofdzetel : Rue des brasseurs, 182 - 5000 NAMEN - BELGIE
Tel. : +32 (0)81 22 60 62 - Fax : +32 (0)81 22 44 46
stg@stg.be - www.stg.be
Met de steun van Nationale Loterij en IMG SA
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De Stichting voor de Toekomstige Generaties :
vier complementaire polen

China-Europa: een noodzakelijke
dialoog

Financiële knowhow ten dienste
van duurzame ontwikkeling

In het huidige landschap van extreme mededinging is China één
van de grootste economische machten ter wereld geworden. Deze
positie roept echter ook heel wat vragen op. De Stichting Charles
Léopold Mayer heeft deze frontaal willen aanpakken tijdens
de Euro-China workshops, die op 4 en 5 oktober 2007 simultaan
plaatsvonden in 23 Europese steden. Het debat, hier tussen mensen uit dezelfde socio-professionele hoek, maakt het mogelijk om
bruggen te slaan tussen verschillende continenten.

Gouden daad: de klanten van de
banken roepen “JA”!”
Een schoolvoorbeeld van een win-win operatie! Met de actie “Een
gouden daad” wint iedereen: burgers, bankinstellingen en nonprofit organisaties.

In België nam de Stichting voor de Toekomstige Generaties twee
workshops voor haar rekening. Tijdens de eerste, in Gembloux, was
het thema het platteland. In de tweede, die in Namen plaatsvond,
stond de vrouw centraal. Het hoogtepunt van al deze workshops
in België en in het buitenland was een forum in Brussel op 6 en 7
oktober, met een duizendtal deelnemers en in aanwezigheid van
Jacques Delors, erevoorzitter van de Europese Commissie.

Alles begon in maart 2006. Onder de vleugels van de Stichting
stelde een consortium van Franstalige en Nederlandstalige verenigingen, waaronder de Ligue des Familles, Vredeseilanden, het
Réseau financement alternatif en Netwerk Vlaanderen, “Een gouden daad” voor.
Het principe: met de steun van bankinstellingen worden particulieren uitgenodigd om effecten van geringe waarde, waarvan
de beheer- of verkoopkosten onevenredig hoog geworden zijn, te
schenken. Door deze effecten te groeperen en vervolgens te verkopen, is het mogelijk om een aardig bedrag bij elkaar te brengen
(zonder dat het iemand iets kost) en te verdelen onder de verenigingen die ijveren voor een duurzame ontwikkeling.

Enkele van de Chinese deelnemers aan de workshops over
de vrouw en het platteland van het tweede China-Europa
Forum, bij hun ontvangst op de luchthaven door afgevaardigden van de Stichting.

Een jaar later, in 2007, was de operatie een groot succes. Steeds
meer bankinstellingen toonden interesse in de operatie Gouden
daad. Dankzij hun steun en de operationele coördinatie van het
Réseau Financement Alternatif (dat zich inzet voor ethische en
solidaire geldhandel) werden 1500 effectengroepen verzameld,
samen goed voor een waarde van ongeveer 100.000 euro. Zowat
de helft hiervan werd al verkocht. De klanten van de diverse banken hebben massaal op de oproep gereageerd.

Alle actoren zijn verantwoordelijk
Ook de non-profit sector legt
verantwoording af

Coalitions citoyennes : comptables de leur projet ?

Une contribution au débat international sur les responsabilités de la société civile
La question de l’éthique et la responsabilité des associations est de naissance récente et doit encore se tracer
un chemin. Cette publication a pour objectif de donner au lecteur une série de repères à ce sujet à partir de
questions : quand et dans quel contexte ces préoccupations d’éthique et de responsabilité associatives ont-elles
émergé ? Quelles sont les pistes pour le futur ? Vers quelles voies s’orienter ?

een gouden

Les notions de responsabilité et de redevabilité sont au cœur de l’engagement éthique. Cette
publication les questionne en tenant compte de la Charte des ONG internationales sur l’obligation
de rendre des comptes (Londres 2006). Après avoir réclamé des entreprises multinationales
des gages de moralité, les associations se sont en effet vues obligées de montrer elles aussi
patte blanche.

Sinds enkele jaren ijvert de Stichting voor de Toekomstige Generaties mee voor een internationaal debat
zonder taboes over de verantwoordelijkheid van de
non-profit sector. Vandaag is het algemeen aanvaard
dat ook NGO’s en maatschappelijke organisaties (en
dus niet enkel privé-ondernemingen en overheden)
verantwoordelijkheden hebben, waarvoor ze in het
openbaar rekenschap moeten geven.

daad

La réﬂexion philosophique sur la responsabilité associative, qui fait suite à celle du
secteur privé, s’articule autour de quatre questions clés. Qui doit être responsable ?
Envers qui ? De quoi ? Comment ? Mais d’autres interrogations sont nécessaires
pour approfondir le débat. Qui détermine les termes de cette discussion ? La
responsabilité des associations peut-elle coexister avec un moule mental
préfabriqué ? Le «dialogue civil» européen et la légalisation européenne
concernant le fait associatif font-ils partie du problème ou de sa solution ? Les
grandes associations professionnelles sont-elles les seules aptes à survivre ?
Dans un paysage associatif de plus en plus dominé par la concurrence, y a-t-il
encore place pour un pluralisme ?

Bancaire, financiële en andere partners:

Cette réﬂexion, menée par les associations, subit cependant une double
pression extérieure : celle de l’opinion publique et des bailleurs de fonds.
Il existe dès lors un risque de la voir épouser les exigences, réelles ou
supposées, de ces bailleurs de fonds.

Les conclusions sont forcément provisoires puisque le débat est toujours en
cours. La réﬂexion sur la responsabilité et l’éthique associatives est une voie
prometteuse pour déterminer la ﬁnalité du monde associatif.

ISBN : 978-2-930275-23-9

Cette publication fait suite à un long cheminement jalonné notamment par
la Charte des responsabilités humaines de Lille (2001) et la Charte des ONG
internationales sur l’obligation de rendre des comptes de Londres (2006).
Elle est le fruit de travaux en ateliers, de rencontres et interviews, conduits de 2003 à
2007 à travers l’Europe auprès de responsables du monde associatif par la Fondation
pour les Générations Futures, en partenariat avec la Fondation Bernheim, la Fondation
Charles Léopold Mayer et le CEDAC.

Les principaux enseignements de ces travaux ont été rassemblés sous la plume d’Erik Rydberg,
journaliste, directeur du GRESEA (Belgique).
Cette publication se présente comme une contribution au débat international en cours sur
l’éthique et la responsabilité des associations.

Deze reflectie steunt op talrijke, voorafgaande debatten, waaronder dat van de “Wereldvergadering van
burgers voor een verantwoordelijke, solidaire en respectvolle wereld”, een bijeenkomst die plaatsvond in
Rijsel in december 2001, op initiatief van de Fondation Ch. L. Mayer, onze partner bij dit initiatief,
samen met de de Bernheim Stichting, de vzw Gresea en CEDAC.

FONDATION BERNHEI

Banque Degroof, Banque Delen, Delta Lloyd, Dexia, DierickxLeys & co, Fortis, ING, KBC, Keytrade, Van Moer Santerre, Fédération Royale du Notariat belge, Nationale Loterij..

Een heldere, trefzekere benadering van een uiterst
actueel debat: de brochure “Coalitions citoyennes:
comptables de leur projet/The accountability of
citizen associations”, door de Stichting uitgegeven
op meer dan 2250 exemplaren (EN/FR).

De Stichting steunt ook economische initiatieven die duurzame ontwikkeling vooropstellen. Door verantwoord aandeelhouderschap
investeert ze een deel van haar kapitaal in bedrijven die zich duidelijk profileren op dit gebied. In 2007 werd Energethics SCRL, een
investeringscoöperatieve met aandelen in de onderneming Xylowatt
S.A. en actief in de duurzame energiesector, opgenomen in de participatieportefeuille van de Stichting.

MEER INFORMATIE
Het logboek van de Stichting voor de Toekomstige Generaties
wordt dagelijks bijgehouden op de drietalige website, www.stg.
be, die veel bijval kent, en dit jaar 80,000 bezoekers lokte.
Duurzame ontwikkeling in beweging: steeds meer snedige en
directe online beeldreportages van onze initiatieve.
Het team van de Stichting werd uitgebreid en heeft nu twee thuishavens, Namen en Brussel. Steeds tot uw dienst met een aanstekelijke
dosis enthousiasme!
Bijkomende informatie op papier is gratis en op eenvoudig ver-zoek
beschikbaar.

Dank
aan onze schenkers. Elke gift aan de Stichting heeft een dubbel leven :75% van het bedrag wordt besteed aan concrete projecten, de overige 25% wordt in
het kapitaal ingebracht,
zodat we nog jarenlang « kleine » bijdragen kunnen overhevelen naar de diverse projecten !
aan onze vrijwilligers, aan de instellingen die ons financieel ondersteunen,
aan onze partners.
Hun vertrouwen in de keuzes van de Stichting verstevigt nog meer onze slagkracht in ons streven naar een diepgaande verandering van onze maatschappij.

