
Toelichting bij het rapport 

‘Millenniumactiviteiten in Arnhem; supplement 2014’ 
 

 

Met grote meerderheid van stemmen besloot de gemeente Arnhem op 26 januari 2009 om zich aan te 

sluiten bij de Millenniumgemeenten in Nederland. Daarmee gaf Arnhem gehoor aan de oproep van de 

Verenigde Naties en de landelijke overheid om vooral op lokaal niveau een bijdrage te leveren aan het 

behalen van de VN-Millenniumdoelen. Belangrijk, omdat juist de lokale overheid het dichtst bij de 

bevolking staat waar het gaat om het ondersteunen van initiatieven op het gebied van internationale 

samenwerking en duurzame ontwikkeling. Bovendien kan een gemeente als grootverbruiker het goede 

voorbeeld geven op terreinen als duurzaam inkopen, duurzaam bouwen, energiebesparing en eerlijk 

beleggen. 

 

Aan het Millenniumbesluit van de gemeente Arnhem ging een inventariserend onderzoek vooraf van 

de Stichting Doca naar activiteiten in Arnhem op het gebied van de Millenniumdoelen over de periode 

2000-2009. Die inventarisatie was indrukwekkend. Niet alleen omdat het ging om vele honderden 

vanuit de bevolking georganiseerde acties en campagnes, maar ook vanwege de diversiteit aan 

initiatieven: van energiebesparing op wijkniveau tot inzamelingsacties voor armoedebestrijding en 

steun aan onderwijsprojecten in ontwikkelingslanden. 

De conclusie die de gemeenteraad uit dit overzicht trok was dat Arnhem in praktijk eigenlijk al een 

Millenniumgemeente was en dat het er nu om ging om een en ander te formaliseren. Met dat doel is 

per 1 september 2009 een gemeentelijke Millenniumcoördinator aangesteld. 

 

Vanwege de noodzaak om de Millenniumdoelen op de (politieke) agenda te houden is bij Doca 

besloten om jaarlijks een supplement op te stellen om daarmee bovengenoemd onderzoek actueel te 

houden. Bovendien kunnen de jaaroverzichten als naslagwerk fungeren wanneer het gaat om inzicht te 

verkrijgen in de Millenniumactiviteiten die in Arnhem jaarlijks plaatsvinden. 

 

Behalve de tabellen die op de navolgende pagina’s zijn uitgesplitst naar de 8 verschillende 

Millenniumdoelen, is er ook een aparte tabel gemaakt die laat zien wat in de gemeente Arnhem in het 

voorbije jaar ondernomen is om de Millenniumdoelen onder de aandacht van de plaatselijke bevolking 

te houden.  

 

 

VN-Millenniumdoelen 

 

1. Extreme armoede en honger zijn in 2015 gehalveerd 

2. Alle jongens en meisjes gaan in 2015 naar school 

3. Mannen en vrouwen hebben in 2015 dezelfde rechten en kansen 

4. Kindersterfte is in 2015 met 66% afgenomen 

5. Moedersterfte is bij zwangerschap in 2015 met 75% afgenomen 

6. De verspreiding van Aids, malaria en andere dodelijke ziektes zijn in 2015 gestopt 

7. In 2015 leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu, hebben schoon drinkwater 

en leven er 100 miljoen mensen minder in krottenwijken 

8. Er is meer eerlijke handel, schuldverlichting en hulp in 2015 

 
Bron: www.millenniumgemeente.nl 
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