
Van	  partnerstedenbanden	  naar	  vriendschap	  en	  internationaal	  partnerschap: 
culturele	  uitwisseling,	  kennismaken,	  kennis	  delen,	  duurzaamheid,	  innovatie	  	  
en	  business.	  	  	   
 
Partnersteden	  initiatieven	  ontstonden	  na	  de	  2ee	  Wereldoorlog.	  Ook	  vaak	  als	  
burgerinitiatief.	  Het	  doel	  en	  de	  functie	  van	  toen	  is	  niet	  meer	  voldoende	  voor	  nu.	  
Behalve	  sociale	  en	  culturele	  aspecten	  gaat	  het	  om	  economische	  en	  ecologische	  
ontwikkeling,	  om	  onderlinge	  versterking,	  kennisdelen	  en	  innovatie.	   
 
Opgaven	  van	  nu,	  met	  betrekking	  tot	  welvaart,	  welzijn,	  gezondheid,	  arbeid,	  	  
arbeidsdeling,	  water,	  energie,	  afval<>grondstoffen	  en	  klimaat,	  verplichten	  ons	  
ook	  in	  internationaal	  kader	  en	  perspectief	  te	  handelen.	  	  
Want	  de	  gevolgen	  van	  ‘ons	  gezamenlijk	  gedrag’	  trekken	  zich	  niets	  aan	  van	  
regionale	  -‐	  of	  landsgrenzen.	  We	  zullen	  tot	  ander	  gedrag,	  andere	  bejegening	  en	  tot	  
andere	  onderlinge	  waardering	  en	  verhoudingen	  moeten	  komen.	   
 
Juist	  die	  thema’s	  zijn	  aanleiding	  en	  reden	  voor	  grensoverschrijdende	  contacten,	  
uitwisseling	  en	  leren.	  	  Ook	  via	  de	  historisch	  opgebouwde	  internationale	  
partnersteden	  relaties:	  door	  wederzijds	  ‘nieuw	  verkeer	  over	  oude	  bruggen’.	  	   
 
In	  tal	  van	  landen	  wordt	  geworsteld	  met	  de	  gevolgen	  van	  eenzijdige	  economische	  	  
groei-‐	  en	  welvaartstoename	  en	  met	  de	  gevolgen	  van	  vergrijzing	  en	  	  
onbeheersbare	  zorgkosten.	  Verzorgingsstaten	  worden	  verbouwd,	  burgers	  
aangesproken	  op	  hun	  verantwoordelijkheid	  voor	  zichzelf	  en	  voor	  elkaar.	  	  
In	  tal	  van	  landen	  is	  er	  sprake	  van	  economische	  groei	  en	  ontwikkeling	  en	  van	  
groeiende	  ongelijkheid	  en	  toename	  van	  de	  verschillen	  tussen	  arm	  en	  rijk.	   
 
Wereldwijd	  worden	  we	  geconfronteerd	  met	  de	  gevolgen	  van	  ongelimiteerde	  
eenzijdige	  economische	  groei	  en	  ontwikkeling	  voor	  mens	  en	  milieu.	   
Wereldwijd	  worden	  voorwaarden	  en	  voornemens	  geformuleerd	  voor	  
toekomstbestendig	  gedrag	  en	  leven	  op	  onze	  planeet.	   
Schone	  technologie,	  ecologie	  en	  duurzaamheid	  zijn	  sleutelwoorden.	   
	  
Deze	  thema’s	  zijn	  aanleiding	  voor	  internationale	  aanpak	  en	  samenwerking.	  	   
 
In	  deze	  context	  is	  aandacht	  voor	  generaties	  nodig	  en	  staan	  we	  voor	  de	  opgave	  
om	  andere	  (onderlinge)	  verantwoordelijkheden	  te	  formuleren	  en	  nieuw	  
burgerschap,	  gastheerschap	  en	  ondernemerschap	  te	  tonen.	  	  
 
In	  deze	  context	  staan	  burgers	  en	  ondernemers	  voor	  de	  opgave	  hun	  beeld	  en	  
verwachtingen	  van	  ‘de	  overheid’	  te	  herzien.	  	  
 
In	  deze	  context	  staat	  de	  overheid	  voor	  de	  opgave	  tot	  herverdeling	  van	  aandacht	  
en	  middelen	  tussen	  burgers,	  bestaande	  instituten	  en	  nieuwe	  initiatieven.	  Dit	  
inclusief	  het	  herschikken	  van	  infrastructuur	  en	  juridisch	  kader.	  	  	  
 
Over	  de	  grens	  doet	  er	  toe,	  wederzijds	  belang,	  interesse,	  begrip	  en	  betrokken	  	  	  	  	  
begrijpen	  is	  aan	  de	  orde.	  	  
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