
Stad Gent met SDG Uitdagingen finalist voor UN
SDG Action Awards

Gent is finalist voor de UN SDG Action Awards. De nominatie kwam er voor de
succesvolle communicatiecampagne SDG Uitdagingen waarmee het stadsbestuur
in 2017 op een ludieke manier de strijd aanging met vijf andere Belgische steden
en zo de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties onder de
aandacht bracht. Op 21 maart 2018 wordt in Bonn (Duitsland) bekend gemaakt of
Gent de prijs wint.

In 2017 was het stadsbestuur één van de acht zogenaamde 'SDG Voices',
ambassadeurs aangeduid door de Federale Overheid om de Sustainable Development
Goals (SDGs) van de Verenigde Naties op de kaart te zetten. Gent daagde binnen die
context vijf andere Belgische steden uit om via laagdrempelige acties de SDGs bekend te
maken. Gent streed tegen Sint-Niklaas om de titel van beste veggiestad, het duel tegen
Kortrijk ging om zoveel mogelijk mensen in sociale restaurants te laten eten, met de actie
'Iedereen Feminist' werd Genk bekampt, Oostende moest trachten meer mensen te leren
fietsen en Luik daagden we uit om de grootste lesmarathon te realiseren.

Succesvolle campagne met groot bereik



Tijdens de VVSG Trefdag in Gent in oktober 2017 sloot het stadsbestuur in aanwezigheid
van een afvaardiging van vier van de vijf steden deze campagne feestelijk af.

'De campagne was een succes en dat doet mij plezier. Diverse collegeleden en
stadsdiensten in Gent en in de uitgedaagde steden werkten eendrachtig mee.
Bovendien bereikten de acties in totaal zo'n 6.000 deelnemers; daarnaast was er
ook nog aandacht online en via sociale media. Ook de pers - zowel in Gent als in
de andere steden - pikten de SDG Uitdagingen op en brachten zo de SDGs onder
de aandacht van een hele ruime groep mensen'

— Daniel Termont, burgemeester stad Gent

17 doelen

De Verenigde Naties startten op 1 januari 2016 met de SDG's. Dat zijn 17 doelstellingen,
onderverdeeld in vijf grote thema's: Mensen, Planeet, Welvaart, Vrede en Partnerschap.
Aan deze 17 SDGs zijn 169 streefdoelen gekoppeld die de basis vormen voor een
actieplan. De komende 15 jaar richt de VN zich hiermee op drie dimensies van duurzame
ontwikkeling: de economische, de sociale en de ecologische dimensie. Het ultieme doel?
Een duurzame planeet zonder armoede ...

740 inzendingen uit 125 landen

Om de SDGs te promoten lanceert de VN de UN SDG Action Awards. Wie de SDGs op
een inspirerende en innovatieve manier uitdraagt, maakt kans op deze prijs, verdeeld
over zeven categorieën. In totaal ontving United Nations SDG Action Campaign ruim 740
aanmeldingen, afkomstig uit zeven continenten en 125 landen.

Finalist voor UN SDG Action Awards

Op donderdag 22 februari 2018 maakte de organisatie bekend dat Gent met de
campagne SDG Uitdagingen behoort tot de 39 finalisten; binnen de categorie
'communicatie' zijn we één van de vijf kanshebbers. Of we de prijs voor deze campagne
ook winnen, wordt bekend gemaakt op woensdag 21 maart 2018 tijdens de 2e editie van
het Global Festival of Action for Sustainable Development dat van woensdag 21 tot en
met vrijdag 23 maart 2018 plaatsvindt in Bonn (Duitsland). Burgemeester Daniel Termont
zal aanwezig zijn op de prijsuitreiking.
Informatie



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.

Anja Van den Durpel, Dienst Internationale Relaties en Netwerken, tel. 0478 78 95 10, e-
mail anja.vandendurpel@stad.gent
Els Uytterhoeven, Dienst Internationale Relaties en Netwerken - stadsmarketing, tel. 0476
46 52 80, e-mail els.uytterhoeven@stad.gent

Bevoegd

De heer Daniël Termont
Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 50 00, fax 09 266 50 19, e-
mail: burgemeester@stad.gent
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