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Inleiding

Beste vriend of vriendin, 

We willen je een boekje voorleggen met daarin de duurzame ontwikkelingsdoelen die landen van over de hele wereld samen opgesteld hebben, met 
hulp van heel veel mensen en organisaties, en ook van kinderen en jongeren! Hierin staan de belangrijkste thema’s waaraan in de komende vijftien 
jaar gewerkt moet worden om een betere wereld mogelijk te maken voor alle mensen, rekening houdend met onze planeet.

Deze brochure is bedoeld om jullie deze doelen voor te stellen, te tonen op welke manier ze een invloed zullen hebben op jullie leven en wat jullie 
zelf kunnen doen om de regering te helpen om deze doelen te bereiken. 

Deze doelen willen de belangrijkste problemen die er bestaan aanpakken, maar dat zal alleen lukken als iedereen over de hele wereld meehelpt, 
mensen zoals jij, jouw familie, jouw leerkrachten, jouw vrienden, jouw broers en zussen. Het is belangrijk dat iedereen nadenkt over hoe zelf mee 
te helpen. Want vergeet niet dat zelfs kleine inspanningen grote veranderingen mogelijk maken als miljoenen mensen over de hele wereld hetzelfde 
doen.

Dit boekje is voor ons de manier om kinderen en jongeren zoals jij, uit verschillenden landen, te vragen naar hun mening over deze doelen en te 
weten te komen wat jullie belangrijk vinden, welke maatregelen getroffen moeten worden en op welke manieren we allemaal samen kunnen helpen 
om een betere wereld te creëren. 

We hopen dat jullie dit boekje met plezier zullen lezen en danken jullie alvast voor jullie bijdrage!

Kinderrechtenorganisaties Nederland en België

Global Movement for Children of Latin America and Caribbean



WAT JE MOET WETEN VOOR WE BEGINNEN:

Verenigde Naties (VN): De VN, 
opgericht in 1945, is de grootste 
bestaande internationale organisatie, 
waar bijna alle landen van de wereld 
lid van zijn. De organisatie heeft als doel 

om de vrede en veiligheid wereldwijd 
te waarborgen, problemen op te lossen 

die ieder mens aangaan, het respecteren van 
mensenrechten te bevorderen (voor iedereen, dus 

ook voor kinderen en jongeren*) en steun te bieden aan de 
landen die deze doelen gezamenlijk proberen te bereiken.

Millenniumtop: In 2000 kwamen vertegenwoordigers 
van de destijds 189 lidstaten van de VN bijeen om de 
Millenniumverklaring aan te nemen en een samenwerking 
aan te gaan om armoede in de wereld te bestrijden. Tijdens 
deze bijeenkomst werden de doelen geformuleerd die we 
nu kennen als de Millenniumdoelen.

Millenniumdoelen**: De Millenniumdoelen (MDG’s) 
zijn acht afspraken die de Staten hebben geformuleerd om 
wereldwijd, met vereende krachten, onder meer armoede 
en honger in de wereld te bestrijden, een einde te maken 
aan ziektes zoals hiv/aids, ongelijkheid tussen mannen 
en vrouwen te verminderen en onderwijs voor iedereen 
mogelijk te maken. De doelen zouden in 2015 gehaald 

moeten zijn. De afzonderlijke Staten brachten op gezette 
tijden verslag uit aan de VN, die hun werkwijze bekijkt en 
hun vorderingen bij het halen van die doelen beoordeelt.

Duurzame ontwikkelingsdoelen: In 2015 lopen de 
Millenniumdoelen af en moet er gekeken worden welke doelen 
nog niet werden behaald en welke bijkomende problemen 
moeten aangepakt worden. Zo leven er bijvoorbeeld nog 
steeds meer dan 1 miljard mensen in armoede en vele  
anderen krijgen te maken met ongelijkheid en uitsluiting en 
oorlog. En klimaatverandering vormt een steeds grotere 
bedreiging voor het leven van miljoenen mensen en kinderen.  
 
De VN hebben daarom de voorbije jaren gewerkt aan 
nieuwe doelen voor de komende 15 jaar: hoe willen we dat 
de wereld er uitziet tegen 2030? 

Deze nieuwe doelen noemen we de duurzame 
ontwikkelingsdoelen. Er zijn 17 nieuwe doelen die de 
belangrijkste problemen moeten aanpakken waaronder 
armoede wegwerken, zorgen dat alle kinderen goed 
onderwijs krijgen en gelijke kansen voor iedereen.

* Voortaan bedoelen we, als we het hebben over kinderen, zowel kinderen als jongeren.

** Als je meer wilt weten over de Millenniumdoelen, kijk dan bij de bijlage achter in deze brochure. Daar vind je nog meer belangrijke informatie.



WAT ZIJN DE DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELEN?
In juli 2015 sloten de lidstaten van de VN een overeenkomst: een document met daarin nieuwe doelen om het leven voor 
mensen overal in de wereld beter te maken zonder schade aan te richten aan de planeet. Alle landen zullen hiermee aan de slag 
gaan om ze de komende 15 jaar, tussen 2016 en 2030, te realiseren. Deze doelen, die een vervolg zijn op de Millenniumdoelen, 
noemen we de Duurzame Ontwikkelingsdoelen of SDG’s ( Sustainable Development Goals).

HOE ZIJN DE SDG’S TOT STAND GEKOMEN?
Op initiatief van de VN werd een Open Werkgroep samengesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten, die 13 keer bijeen 
is gekomen in 2013 en 2014. Deze werkgroep, die geholpen werd door een team van experten op het gebied van onderwijs, gezondheid 
en andere zaken, stelde een aantal doelen op rond bepaalde thema’s. Er werd onder andere gesproken over het bestrijden van extreme 
armoede en honger, het waarborgen van mensenrechten, vrede, gelijkheid tussen mannen en vrouwen, en het beschermen van het milieu. 
Ook gewone mensen en kinderen hebben bij dit denkwerk geholpen en hun mening kunnen geven. Uit al deze voorstellen heeft de Open 
Werkgroep uiteindelijk 17 doelen en 169 subdoelen opgesteld.
 
Deze tekst van de Open Werkgroep werd nadien besproken door alle lidstaten van de Verenigde Naties. Ze waren het eens dat het een goed 
voorstel was en dat de 17 doelen in het slotdocument moesten behouden blijven. Ze schreven samen een inleidende tekst bij de doelen en 
bespraken hoe ze er zouden voor zorgen dat de doelen kunnen gerealiseerd worden en hoe zou worden gekeken of de doelen wel bereikt 
werden tegen 2030. Uiteindelijk was het volledige slotdocument klaar in augustus 2015. Het werd plechtig voorgesteld op een vergadering 
in het gebouw van de Verenigde naties op 25 september 2015 in New York.
In deze brochure vind je uitleg over al de voorgestelde doelen (SDG’s) en subdoelen.

van nu af aan  

noemen we ze de SDG’s
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Van 2000 tot 2015
Millenniumdoelen 

(MDG’s)

Van 2015 tot 2030
Duurzame Ontwikkelings

doelen (SDG’s)



MAAR WAT IS DUURZAME ONTWIKKELING?
EN WAAROM IS DIE BELANGRIJK?

Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling 
die de leef omstandigheden van 

mensen nu verbetert zonder  
de hulpbronnen voor toekomstige 

generaties in gevaar te brengen.

Ontwikkeling is NIET duurzaam als we 
nu al onze grondstoffen opmaken en niets 

overlaten voor toekomstige generaties. Duurzame 
ontwikkeling is groeien terwijl je rekening houdt met de 
ander en het milieu ontziet.

Voor duurzame ontwikkeling en een rechtvaardigere 
samenleving moeten we grote veranderingen tot stand 
brengen in de maatschappij. Om die te bereiken moeten 
onze overheden zich aan hun beloftes houden, maar moeten 
ook wij onze bijdrage leveren. We kunnen bijvoorbeeld onze 
mening geven over zaken die kinderen en jongeren aangaan, 
en discussiëren en nadenken over de wereld waar we van 
dromen voor onszelf en voor iedereen die na ons komt.

Het verhaal van Joanna*

Joanna zit bij mij in de klas en gaat altijd heel 

zorgvuldig om met haar spullen. Ze weet 

hoeveel het haar ouders kost om die voor 

haar te kopen. Ze heeft heel veel bewondering 

voor hen. Haar vader is boer en gebruikt 

geen bestrijdingsmiddelen die schadelijk 

zijn voor het land. Hij weet dat het land ons 

eenvoudigweg niks zal geven als we het slecht 

behandelen. Haar moeder maakt heerlijke 

kazen en verkoopt die voor een redelijke 

prijs. Ze zijn geen miljonairs, maar verdienen 

genoeg om van te leven. Joanna droomt 

niet over welke nieuwe telefoon ze wil gaan 

kopen. In plaats daarvan denkt ze na over 

haar toekomst en wat ze wil gaan studeren, al 

twijfelt ze nog tussen de landbouwschool en 

een lerarenopleiding.

(*) Joanna en alle andere kinderen in deze tekst 

 wonen in Latijns-Amerika.

IN WAT VOOR WERELD WILLEN WE LEVEN?

De mening van kinderen en jongeren is belangrijk!



EVEN EEN MOMENTJE …
Voor we verder gaan, kun je hier even op adem komen met een leuke WOORDZOEKER

KIND: Volgens het Verdrag inzake de rechten van het kind, is ieder mens 
onder de achttien een kind. 

DOELEN: De uiteindelijke resultaten die we willen behalen. Daarnaast zijn 
er subdoelen om makkelijker te kunnen meten of we die resultaten behalen.

GERECHTIGHEID: Is de sleutel tot een meer ontwikkelde, vreedzame en 
rechtvaardige wereld. Gerechtigheid betekent het respecteren en op waarde 
schatten van verschillen, waardoor iedereen dezelfde kansen heeft om zijn 
of haar rechten te doen gelden.

BELEID: Acties die een staat onderneemt om problemen aan te pakken in het 
belang van de bevolking.

GENDER: Wat onze individualiteit, identiteit en aard als man of vrouw bepaalt.

ARMOEDE: Een toestand waarin niet voorzien wordt in basisbehoeften, 
zoals bijvoorbeeld toegang tot voedsel, gezondheidszorg of onderwijs.

DEELNEMEN: Het is ons recht om te voelen, te luisteren, ons uit te drukken, 
betrokken te worden bij besluitvorming, of hier en nu iets te doen.

MENSENRECHTEN: De rechten die ieder mens vanaf zijn of haar geboorte 
heeft. Ze zijn gebaseerd op twee kernwaarden: gelijkheid en menselijke 
waardigheid.

STAAT: Hoe een land is georganiseerd. Het heeft een afgebakend gebied, een 
bevolking, een regering en wetten als ondersteuning van beleid, overheid en 
instellingen.

✓	KIND

✓	DOELEN

✓	GERECHTIGHEID

✓	BELEID

✓	GENDER

✓	ARMOEDE

✓	DEELNEMEN

✓	MENSENRECHTEN

✓	STAAT
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G K O S T A A T G S L A
R A R M O E D E B M E S
G O E O E L H S W Z A B
K D A D N U M E N S E N
R E C H T E N S E G Z D
K E V R G R O S T E V O
I L H K E I H B D N M E
N N M N H L S E R D O L
D E S E O G K L T E I E
I M T O T V I E O R S N
G E R E C H T I G H E I
D N C S O E M D G I K R



DOEL 1
GEEN ARMOEDE

Om een einde te maken aan armoede hebben de 
Staten het volgende voorgesteld:

•  Zorg dat iedereen in de samenleving steun krijgt in geval 
van werkloosheid en toegang heeft tot medische zorg. 
Dit heet sociale bescherming en is in het bijzonder 
bedoeld om de armsten en zwaksten te beschermen.

•  Zorg dat landen investeren in sociaal beleid om te 
garanderen dat armere mensen evenveel toegang 
hebben tot basisvoorzieningen, werk, land en 
technologie, en bedrijfjes kunnen oprichten om 
economisch te groeien.

Waarom is dit belangrijk voor kinderen?
Waar  moet nog meer aan gedacht worden om de rechten van 
kinderen veilig te stellen?

Het voornaamste doel van de SDG’s is om voor 2030 armoede de wereld uit te hebben.

De landen die wereldwijd 
samenwerken om armoede te 
bestrijden moeten stappen zetten 

om dit doel te bereiken, en de VN 

moet erop toezien dat de landen 

zich daaraan houden.

En hoe kunnen 
wij jullie daarbij helpen? Jullie kunnen bijvoorbeeld 

aan volwassenen vragen 

om ons duidelijke 

informatie te geven, die is 

afgestemd op onze leeftijd.

We kunnen met elkaar discussiëren over de 
verschillende thema’s. Wij en jullie kunnen 

deelnemen aan het overleg en we kunnen samen 

onze stem laten horen. We kunnen er bij onze 

overheden op aandringen om gehoord te worden. 

We kunnen samenwerken, samen zijn we sterk. 

Iedereen heeft het recht en de gelegenheid om erop toe te zien dat de Staten zich houden aan hun beloftes.

Dat is nogal wat. 
Hoe krijgen we 
dat voor elkaar?
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DOEL 2
GEEN HONGER

Om een einde te maken aan honger hebben de Staten het 
volgende voorgesteld:

•  Maak een einde aan ondervoeding met behulp van sociale 
programma’s gericht op kinderen, moeders en ouderen, en zorg 
het hele jaar door voor veilig, voedzaam en voldoende voedsel.

•  Verbeter de landbouwproductie en het inkomen van kleine 
boeren, in het bijzonder dat van vrouwen en inheemse 
gemeenschappen, waarbij het milieu, de biodiversiteit en de 
eigen grondstoffen van elke streek gespaard worden.

•  Voorkom problemen als droogte, overstromingen en andere 
rampen.

•  Bescherm de rassendiversiteit van zaden, gewassen, 
boerderijdieren en wilde dieren, en zie toe op een eerlijke 
verdeling van de opbrengsten van deze hulpbronnen.

Waar moeten we nog meer rekening mee houden om te zorgen dat iedereen voldoende en gezond te eten heeft?

Paula maakte zich altijd zorgen omdat 

Luisa, haar tweejarige dochtertje, kleiner 

en magerder was dan leeftijdgenootjes. Ze 

woonden in de bergen waar het koud was, 

dus gaf Paula Luisa altijd warme soep en 

bouillon te eten. Tot Paula op een dag op 

televisie een boodschap van de overheid 

zag waarin een moeder ouders adviseerde 

om kinderen een bord groenten, eieren 

en vlees te geven in plaats van soepen 

en bouillons. Vanaf die dag zorgde Paula 

voor voedzamer eten en verbeterde de 

gezondheid van haar kind.

Het verhaal van Paula en Luisa



Waar moet rekening mee gehouden worden om de rechten van kinderen veilig te stellen?

DOEL 3
 EEN GEZOND LEVEN VOOR IEDEREEN

Om een gezond leven voor iedereen te garanderen 
hebben de Staten het volgende voorgesteld:

• Dring moedersterfte tijdens de bevalling terug.
•  Voorkom sterfte onder pasgeborenen en kinderen onder 

de vijf.
•  Maak een einde aan epidemieën als hiv/aids en andere 

ziektes zoals hepatitis of ziektes die veroorzaakt worden 
door besmet drinkwater.

•  Geef voorlichting over misbruik van drugs en alcohol en 
over geestelijke gezondheid.

•  Verschaf informatie over voorbehoedsmiddelen, seksuele 
voorlichting en reproductieve gezondheid.

•  Waarborg de gezondheid van mensen door te zorgen dat 
ze toegang hebben tot goede medische voorzieningen 
en betaalbare medicijnen en vaccins.

Heb je ooit gehoord 
dat gezondheid het 
allerbelangrijkst is?

Ja, dat klopt wel. 

Want niemand kan 

werken of leren 

als hij ziek is. Daarom is er ook 
een doel voor 
gezondheid.

Laten we eens dichter 
kijken naar dit doel 
want er staan veel 
belangrijke dingen 
in voor kinderen en 

jongeren.

In 2030 moeten alle 
mensen beschermd 
zijn tegen ziektes en 

ongevallen.
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Wat is er nog meer nodig om te zorgen dat ieder kind een goede opleiding krijgt?

DOEL 4
GOED ONDERWIJS

Om goed onderwijs te garanderen voor iedereen 
hebben de Staten het volgende voorgesteld:

•  Geef iedereen toegang tot onderwijs, te beginnen bij 
basisonderwijs.

•  Creëer meer kansen voor technisch en beroepsonderwijs 
voor jongeren en volwassenen zodat zij beter werk 
kunnen vinden.

•  Maak een einde aan ongelijke onderwijskansen voor 
mannen en vrouwen, kinderen met een handicap, leden 
van inheemse gemeenschappen en slachtoffers van 
confl icten.

•  Verbeter schoolfaciliteiten zodat een veilige en positieve 
leeromgeving ontstaat voor iedereen.

•  Stel meer beurzen beschikbaar voor technisch- en 
beroepsonderwijs, zowel in eigen land als daarbuiten.

• Zorg voor beter opgeleide docenten.
• Bevorder onderwijs in duurzame ontwikkeling.

Carmen en haar twee broers gingen niet 

naar school. Alle drie hielpen ze hun ouders 

op het land en geld voor school was er 

niet. Dat veranderde toen de overheid een 

nieuwe school opende die gratis onderwijs 

aanbood. Alle kinderen uit het dorp konden 

nu naar school. En dat niet alleen, ze leerden 

ook over zaden, technieken om de irrigatie 

van hun gewassen te verbeteren en andere 

vaardigheden die van pas kwamen. Kortom, 

het was een school waar alle kinderen gelijk 

werden behandeld, jongen of meisje, rijk 

of arm ... Iedereen had evenveel recht op 

onderwijs.

Het verhaal van Carmen



Waarom vind je dit belangrijk? Wat moet er nog meer gedaan worden om gelijkheid 
tussen mannen en vrouwen, en tussen jongens en meisjes, te bevorderen?

DOEL 5
GENDERGELIJKHEID

Om gendergelijkheid te bereiken hebben de Staten het 
volgende voorgesteld:

•  Maak een einde aan alle vormen van geweld tegen 
vrouwen en meisjes, waaronder vrouwenhandel en 
andere vormen van uitbuiting.

•  Beëindig alle praktijken en gebruiken die schade kunnen 
aanrichten aan de fysieke, geestelijke en seksuele 
gezondheid van vrouwen en meisjes.

•  Bevorder erkenning van en waardering voor het werk dat 
vrouwen thuis doen.

•  Zorg dat vrouwen en meisjes gelijke kansen hebben om 
hun stem te laten horen en om een volwaardige rol te 
spelen op alle terreinen van het politieke, economische 
en openbare leven.

•  Bescherm het recht van vrouwen op seksuele en 
reproductieve gezondheid.

•  Zorg dat landen hun beleid en wetgeving aanpassen om 
gendergelijkheid te bevorderen.

Pamelix: Hé, moet je nou horen.

Oscar33: Hee Pame! Hoe is het? Vertel eens!

Pamelix: Ik ben aangenomen op de hogeschool!

Oscar33: Cool. Wat ga je studeren?

Pamelix: Autotechniek.

Oscar33: Hahahaha! Nee, maar serieus…

Pamelix: Ik ben serieus.

Oscar33: Waarom  zou je mannendingen willen 

doen?
Pamelix: Ik help mijn vader al van jongs af aan in de 

garage. Dit is niet alleen iets voor mannen.

Oscar33: Rustig maar, niet boos worden. Hé, mijn 

vaders auto staat in panne. Kun jij ons helpen?

Pamelix: Tuurlijk, graag! Zie je later in de garage.
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DOEL 6
WATER EN SANITAIRE VOORZIENINGEN 
VOOR IEDEREEN 

Om doel 6 te bereiken hebben de Staten het volgende 
voorgesteld:

•  Zorg dat iedereen toegang heeft tot zuiver drink water.
•  Verschaf iedereen toegang tot sanitaire voorzieningen 

(toiletten, riolering en een goede afvalverwerking) en 
geef voorlichting over hygiëne.

•  Bewaak de waterkwaliteit om besmetting te vermin-
deren. Voorkom dat chemicaliën en verontreinigende 
stoffen in het water terechtkomen.

•  Ga verspilling van water tegen en ontwikkel betere 
methodes voor hergebruik.

•  Maak gemeenschappen bewust van hun verant-
woordelijkheid bij een beter waterbeheer en beter 
gebruik van sanitair. 

Matias en bijna alle kinderen uit zijn 

buurt waren ziek. Ook de volwassenen 

voelden zich niet goed. Toen ze naar de 

dichtstbijzijnde hulppost gingen, vertelden 

de artsen hun dat de problemen, gezien 

het feit dat iedereen dezelfde klachten had, 

waarschijnlijk te maken hadden met het 

drinkwater dat om de twee dagen in een 

tank werd aangeleverd. Ze vermoedden dat 

het water verontreinigd was, en omdat bijna 

niemand een fornuis had, konden ze het 

water niet goed koken voor ze het dronken 

of er voedsel mee bereidden.

Het verhaal van Matias
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DOEL 6

Wat  kan er nog meer gedaan worden om te zorgen dat alle kinderen toegang hebben tot zuiver water? 



DOEL 7
MODERNE EN DUURZAME ENERGIE

Om doel 7 te halen hebben de Staten het volgende 
voorgesteld:

•  Zorg dat iedereen toegang heeft tot moderne, veilige 
energie.

•  Bevorder een bewuster verbruik van energie door 
particulieren en bedrijven.

•  Zorg dat landen schone energie beschikbaar stellen voor 
iedereen, voorlichting geven over de voordelen daarvan, 
onderzoek doen en geld uittrekken voor het opwekken 
van moderne en duurzame energie.

Waarom gebruik jij thuis of op school elektriciteit?
Waarom is het belangrijk dat alle kinderen en jongeren 
toegang hebben tot elektriciteit?

16

We hebben het al 
gehad over water, 
maar licht is ook 

belangrijk, vind je niet?

Heel belangrijk! 

Zonder licht zouden 

we niet veel kunnen 

doen.

En wie dat wel heeft, 

verspilt vaak energie. 

Precies! Als we zuinig met 

energie omgaan, kunnen 

we allemaal een beetje 

helpen.

Nou, heel veel mensen 
hebben nog steeds 
geen elektriciteit in 

hun huis, en dat is een 
groot probleem.

Eens kijken welke doelen bedacht 

zijn om te zorgen dat in 2030 alle 

mensen ter wereld toegang hebben 

tot energie, zodat ze ook kunnen 

profi teren van andere diensten zoals 

moderne technologie.



DOEL 8
WAARDIG WERK VOOR IEDEREEN

Om ervoor te zorgen dat iedereen waardig werk kan vinden 
hebben de Staten het volgende voorgesteld:

•  Zorg voor veilige, creatieve jobs die mensen stimuleren in hun 
ontwikkeling.

•  Zorg dat bij economische activiteiten onze natuurlijke 
hulpbronnen ontzien en beschermd worden.

•  Promoot waardig werk voor iedereen: mannen en vrouwen, 
jongeren en mensen met een handicap.

•  Verminder de werkloosheid onder jongeren door toegang 
tot onderwijs te verbeteren.

•  Voorkom en beëindig gedwongen kinderarbeid, waaronder 
de rekrutering van kindsoldaten.

•  Onderneem wereldwijd actie om meer jobs te geven aan 
jonge mensen.

Waarom is het belangrijk dat mensen een goede job vinden? 
Waarom vinden sommige mensen geen goede jobs en wat zou er moeten gebeuren om hen te helpen?
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En werk? 

Wat denk je 

daarvan?

We moeten zorgen dat 
iedereen kans heeft op 

waardig, veilig werk, 
waarbij we zeker zijn van 

onze rechten. 



DOEL 9
TECHNOLOGIE VOOR IEDEREEN

Om doel 9 te bereiken hebben de Staten het volgende 
voorgesteld:

• Geef kleine bedrijfjes krediet en geef praktische steun bij  
 hun ontwikkeling.
•  Zorg dat bedrijven duurzame ontwikkeling nastreven en 

het milieu niet belasten.
•  Bied landen steun bij onderzoek naar de beste manier 

om hun specifi eke problemen aan te pakken en bij het 
verbeteren van hun technologie.

•  Zorg dat iedereen in 2020 toegang heeft tot het internet 
en nieuwe technologieën, in het bijzonder de bevolking 
van minder ontwikkelde landen.

Ook bedrijven hebben 

de verantwoordelijkheid 

om onze leefomgeving te 

verbeteren, door gezonde 

producten te maken en 

milieuvriendelijk te werken.

En ze moeten 
rekening houden met 
de gemeenschap en 
mensen het gevoel 

geven dat ze 
meetellen.

Denk je dat overheden en bedrijven nog meer kunnen doen voor het milieu?
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DOEL 10
MINDER ONGELIJKHEID

Om ongelijkheid tegen te gaan hebben de Staten het 
volgende voorgesteld:

•  Help mensen die in armoede leven om hulp te vinden 
voor snelle en duurzame economische ontwikkeling.

•  Zorg ervoor dat wetten en gebruiken geen enkele groep 
mensen discrimineren en luister naar de behoeften van 
mensen die benadeeld worden.

•  Zorg dat wetten en sociale programma’s achter gestelde 
en kwetsbare mensen beschermen. Zorg er bijvoorbeeld 
voor dat jongeren, vrouwen, minderheden en mensen 
met een handicap ook vertegenwoordigd zijn in politieke 
partijen.

•  Zorg dat mensen die een land verlaten om in een ander 
land te gaan wonen kunnen profi teren van wetten die hen 
beschermen.

Heb jij je ooit uitgesloten gevoeld? Of gezien dat iemand oneerlijk werd behandeld? Hoe voel jij je daarbij? 
En wat moet er veranderen?

Landen moeten 
in actie komen zodat al 
hun inwoners meetellen 

en niemand hen 
discrimineert.

Precies! Ik word heel 
boos als ik het gevoel heb 
dat ze ons vergeten zijn of 
als mensen geen rekening 

met ons houden.

Hoe kunnen 
we ongelijkheid 
verminderen?

19
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DOEL 11
DUURZAME STEDEN EN GEMEENSCHAPPEN

Om te zorgen dat steden en gemeenschappen niemand 
uitsluiten en veilig, fl exibel en duurzaam zijn, hebben de 
Staten het volgende voorgesteld:

• Geef iedereen toegang tot een goede, veilige woning en   
 basisvoorzieningen.
•  Zorg voor veilig, goed georganiseerd openbaar vervoer dat 

niet belastend is voor het milieu en speciaal is afgestemd op 
kinderen, vrouwen en kwetsbare mensen.

•  Betrek nieuwe gemeenschappen bij discussies en 
beleidsvorming voor de verbetering van hun stad of dorp.

•  Zorg dat landen en hun bevolking zich bewust zijn van hun 
leefomgeving en hun cultuur en daar zorg voor dragen.

•  Zorg, om doden en materiële schade te voorkomen, dat 
steden en gemeenschappen beter zijn voorbereid op 
mogelijke rampen. Bescherm vooral de meest kwetsbaren.

• Houd toezicht op afvalverwerking en luchtkwaliteit.
• Bereid gemeenschappen voor op een beter gebruik   
 van grondstoffen en op klimaatverandering.

In 2030 moeten we leven 
in schone, veilige steden of 

dorpen met goede huizen en 
goede basisvoorzieningen.

Natuurlijk, maar er 

moeten ook parken zijn 

om in te spelen en veilig 

vervoer voor iedereen.

Wat is het belangrijkste om ervoor te zorgen dat kinderen in betere steden en gemeenschappen kunnen leven?
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DOEL 12
VERANTWOORDELIJKE CONSUMPTIE DOOR IEDEREEN

Om Doel 12 te halen hebben de Staten het volgende 
    voorgesteld:

•  Voorkom voedselverspilling, zowel door mensen 
als door bedrijven die voedsel produceren.

• Zorg dat alle landen zich in 2020 houden   
 aan internationale afspraken voor het omgaan  
 met schadelijke chemicaliën, en werken aan een  

 goede lucht-, water- en bodemkwaliteit.
•  Verminder de afvalberg door te minderen, te her gebruiken 

en te recycleren.
•  Zorg dat grote bedrijven verantwoord, transparant en 

milieuvriendelijk te werk gaan.
•  Informeer mensen en help ze in harmonie met de natuur 

te leven.

Wat kan jij doen om te zorgen dat je minder 
grondstoffen verspilt (zoals water, bomen, energie, 
voedsel)?

Wist je dat mijn 

ouders volgend jaar 

geen boeken meer 

hoeven te kopen?
De school geeft ons boeken 

te leen en aan het eind van 

het jaar leveren we die weer 

in. We mogen er natuurlijk 

niet in schrijven of bladzijden 

scheuren.

Dat doen we om geen 
papier te verspillen, want 
papierproductie leidt tot 

ontbossing. Zo kunnen we in 

harmonie met de natuur blijven 

leven, en kunnen we bossen en 

een betere wereld achterlaten 

voor de volgende generatie.

O? Hoe moet dat 
dan op school?

Heel goed! 
En onze ouders 
sparen ook nog 

geld uit.
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DOEL 13
TEGENGAAN VAN KLIMAATVERANDERING

Om Doel 13 te halen hebben de Staten het volgende 
voorgesteld:

•  Zorg dat mensen goed voorbereid zijn op gevaren die te 
maken hebben met het klimaat, en op natuurrampen.

•  Zet klimaatverandering op de agenda bij overheden en 
geef middelen om klimaatverandering tegen te gaan.

Wat zullen de gevolgen zijn van de klimaatverandering voor kinderen en jongeren?

Heb je gezien dat er 
op de berg verderop 

niet zo veel sneeuw ligt 
als vroeger?

Ja, dat heb ik gezien. De aarde is echt aan het opwarmen!

De Staten van de wereld 
hebben de plicht om 
voor 2030 het proces 

van klimaatverandering te 
vertragen en de negatieve 
gevolgen ervan tegen te 

gaan.
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Om te zorgen dat zeeën en oceanen worden beschermd 
hebben de Staten het volgende voorgesteld:

•  Breng voor 2025 de vervuiling van zeeën en oceanen 
terug, en houd er rekening mee dat veel van die vervuiling 
veroorzaakt wordt door mensen op het land.

•  Breng voor 2020 de wetten ten uitvoer die illegale 
visvangst en andere schadelijke praktijken binnen de 
visserij verbieden.

•  Bied fi nanciële steun aan de armste landen en kleine 
eilanden om, met het oog op de toekomst, het visbestand 
beter te beheren en beschermen.

DOEL 14
BESCHERMEN VAN ZEEËN EN OCEANEN

Wat kan je vinden in zeeën en oceanen dat waardevol is? 
Waarom is het belangrijk om de zeeën en oceanen te beschermen?
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DOEL 15
ZORG DRAGEN VOOR DE AARDE

Om de aarde te beschermen hebben de Staten het 
volgende voorgesteld:

•  Ga verantwoord om met het milieu en denk aan 
de toekomst. Bescherm en behoud ecosystemen 
(bijvoorbeeld woestijnen en regenwouden) door het 
naleven van de ondertekende internationale afspraken.

•  Zorg dat de bescherming van bossen in 2020 is verbeterd. 
Ga ontbossing tegen en plant meer bomen om bossen te 
herstellen.

•  Bescherm bedreigde plant- en diersoorten en ga uitsterven 
nadrukkelijk tegen. Maak een einde aan ongecontroleerde 
jacht en handel in beschermde fl ora en fauna. Het is 
belangrijk om hierbij samen te werken met inheemse 
gemeenschappen.

Waarom is het belangrijk om op aarde verschillende dieren en planten te beschermen? 
Wat kunnen kinderen en jongeren doen om hierbij te helpen?
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Om doel 16 te halen hebben de Staten het volgende 
voorgesteld:

•  Maak een einde aan geweld en de doden die daar het 
gevolg van zijn.

•  Maak een einde aan mishandeling, uitbuiting, kinderhandel, 
marteling en alle vormen van geweld tegen kinderen.

•  Zorg dat iedereen evenveel toegang heeft tot het 
rechtssysteem in zijn eigen land of op internationaal 
niveau.

• Bestrijd misdaad en corruptie in welke vorm dan ook.
•  Zorg dat landen meer instituties hebben waar de bevolking 

vertrouwen in kan hebben.
•  Zorg dat de bevolking wordt geraadpleegd en de 

besluitvorming van de overheid is gebaseerd op het 
belang van kinderen en volwassenen. Kinderen moeten 
bijvoorbeeld gehoord worden voordat een wet die van 
invloed is op hun leven wordt ondertekend.

•  Zorg dat alle kinderen een identiteits- en geboortebewijs 
hebben.

•  Zorg dat alle mensen vrije toegang hebben tot informatie.
•  Versterk instituties die gericht zijn op het voorkomen van 

geweld, terrorisme en misdaad.

DOEL 16
LEVEN IN VREDE

Wat  moet er nog meer gedaan worden om een einde te maken aan geweld? 
En om een einde te maken aan geweld tegen kinderen?

Het was 
vandaag een 
bijzondere 

dag.
Waarom? 

Vertel eens.

Cool! Hebben 
volwassenen 

ook getekend? 

Volwassenen, kinderen, 

iedereen wilde een eind 

maken aan de cirkel van 

geweld.

We hebben op school 
handtekeningen verzameld 

om staatshoofden een wet te 
laten aannemen die geweld 
tegen kinderen en lijfstraffen 

tegengaat.

Deze wet zal ons beschermen 
en onze rechten waarborgen 
om zonder geweld te leven.
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DOEL 17
EEN BETERE SAMENWERKING 

OM DE NIEUWE DOELEN TE BEREIKEN
De Staten hebben de volgende richtlijnen voorgesteld:

•  Alle landen moeten de gestelde doelen voor 2030 gehaald hebben. 
De SDG’s moeten geïntegreerd zijn in het overheidsbeleid en elke 
Staat beslist welke thema’s in het eigen land het meest dringend zijn.

•  Elke Staat moet zijn eigen middelen aanwenden om de doelen te 
bereiken. Daarnaast hebben ontwikkelde landen de verplichting om 
de armere landen daarbij te helpen.

•  De politieke besluiten van elk land zullen gerespecteerd worden, 
mits deze consistent zijn. Zo kunnen er bijvoorbeeld geen regels 
opgesteld worden voor de bescherming van natuurlijke hulpbronnen 
terwijl er tegelijkertijd toestemming wordt gegeven voor exploitatie 
daarvan.

•  Er bestaan organisaties en mensen die al vele jaren werken aan 
verschillende thema’s die raken aan de SDG’s. Hun ervaring en hulp is 
van groot belang en daarom moet er samenwerking gezocht worden 
met deze organisaties en mensen.

•  In 2020 moet het gegevens- en statistiekbeheer van de Staten 
verbeterd zijn, zodat hun vooruitgang bij het bereiken van de doelen 
kan worden beoordeeld. 

We weten nu 
welke doelen en 
subdoelen er zijn 

voorgesteld.
Eens kijken hoe de 
Staten deze doelen 

willen gaan bereiken.
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Nu je alle doelen kent, kun je elk doel verbinden met het bijbehorende icoontje.

DOEL 1 GEEN ARMOEDE

DOEL 2 GEEN HONGER

DOEL 3 EEN GEZOND LEVEN VOOR IEDEREEN

DOEL 4 GOED ONDERWIJS

DOEL 5 GENDERGELIJKHEID

DOEL 6 WATER EN SANITAIRE VOORZIENINGEN VOOR IEDEREEN

DOEL 7 MODERNE EN DUURZAME ENERGIE

DOEL 8 WAARDIG WERK VOOR IEDEREEN

DOEL 9 TECHNOLOGIE VOOR IEDEREEN

DOEL 10 MINDER ONGELIJKHEID

DOEL 11 DUURZAME STEDEN EN GEMEENSCHAPPEN

DOEL 12 VERANTWOORDELIJKE CONSUMPTIE

DOEL 13 TEGENGAAN VAN KLIMAATVERANDERING

DOEL 14 BESCHERMEN VAN ZEEËN EN OCEANEN

DOEL 15 ZORG DRAGEN VOOR DE AARDE

DOEL 16 LEVEN IN VREDE

DOEL 17 SAMENWERKING OM DE DOELEN TE BEREIKEN



DANK JE WEL VOOR JE DEELNAME!

Voor we afscheid nemen, kun je in de groep nog het volgende bespreken:

Wat zijn volgens jullie de 5 belangrijkste doelen voor kinderen en jongeren? 
Schrijf de doelen op in volgorde van prioriteit.



Voor welke doelen wil jij je inzetten en hoe ga je dat doen?
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Doel 1: Het uitbannen van extreme armoede en honger
Tussen 1990 en 2015 is het aantal mensen dat honger lijdt gehalveerd.
Tussen 1990 en 2015 is het aantal mensen dat leeft van minder dan 1 dollar per dag gehalveerd.
In 2015 hebben alle mensen aanvaardbaar werk, inclusief vrouwen en jongeren.
Doel 2: Een basiseducatie voor alle kinderen
In 2015 volgen alle kinderen, jongens en meisjes, volledig basisonderwijs.
Doel 3: Het bevorderen van gendergelijkheid en het versterken van de positie van vrouwen
In 2005 volgen evenveel meisjes als jongens basis- en secundair onderwijs, en in 2015 geldt dat voor alle niveaus van onderwijs.
Doel 4: Het verminderen van kindersterfte 
In 2015 is de sterfte van kinderen jonger dan vijf jaar met twee derden teruggedrongen.
Doel 5: Het verbeteren van gezondheid van moeders 
In 2015 is de moedersterfte met driekwart afgenomen.
In 2015 hebben alle vrouwen toegang tot reproductieve gezondheidszorg.
Doel 6: Het bestrijden van hiv/aids, malaria en andere ziekten 
In 2015 is de verspreiding van hiv/aids gestopt en teruggedrongen.
In 2010 heeft iedereen die het nodig heeft toegang tot behandeling van hiv/aids.
In 2015 is de verspreiding van malaria en andere ernstige ziekten gestopt en teruggedrongen.
Doel 7: De bescherming van een duurzaam leefmilieu 
In 2015 hebben landen de principes van duurzame ontwikkeling in hun overheidsbeleid en -programma’s geïntegreerd; het verlies van natuurlijke bronnen wordt tegengaan.
In 2010 is het verlies aan biodiversiteit aanzienlijk verminderd.
In 2015 is het aantal mensen zonder duurzame toegang tot zuiver drinkwater en sanitair gehalveerd
In 2020 is het leven van minstens 100 miljoen mensen in sloppenwijken aanzienlijk verbeterd.
Doel 8: Het bevorderen van een wereldwijde samenwerking voor ontwikkeling 
Ontwikkel een open, voorspelbaar, niet-discriminerend en op regels gebaseerd handels- en financieel systeem.
Besteed aandacht aan de specifieke behoeften van de minst ontwikkelde landen.
Besteed aandacht aan de specifieke behoeften van door land omgeven ontwikkelingslanden en eilandstaatjes (middels het Programma of Action for  
the Sustainable Development of Small Island States en de resultaten van de tweeëntwintigste speciale zitting van de Algemene Vergadering van de VN).
Besteed aandacht aan de schuldenlast van ontwikkelingslanden door middel van nationale en internationale maatregelen om, op de lange termijn,  
tot een beheersbare schuld te komen.
Garandeer, in samenwerking met de farmaceutische industrie, toegang tot betaalbare en noodzakelijke medicatie in ontwikkelingslanden.
Vergroot, in samenwerking met de private sector, de beschikbaarheid van nieuwe technologieën, vooral voor informatie en communicatie.

BIJLAGE    Millenniumdoelen (van 2000 tot 2015) en hun subdoelen

HET UITBANNEN VAN EXTREME 
ARMOEDE EN HONGER

HET BEREIKEN VAN EEN 
UNIVERSELE BASISEDUCATIE

HET VERMINDEREN VAN 
KINDERSTERFTE 

HET VERBETEREN VAN 
GEZONDHEID VAN MOEDERS 

HET BESTRIJDEN VAN HIV/AIDS, 
MALARIA EN ANDERE ZIEKTEN 

DE BESCHERMING VAN EEN 
DUURZAAM LEEFMILIEU

HET ONTWIKKELEN VAN EEN 
WERELDWIJDE SAMENWERKING 

VOOR ONTWIKKELING

HET BEVORDEREN VAN 
GENDERGELIJKHEID EN HET 

VERSTERKEN VAN DE POSITIE 
VAN VROUWEN
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UNICEF waakt wereldwijd over de rechten en belangen 
van kinderen. We werken in meer dan 190 landen 
wereldwijd samen met onze partners om alle kinderen 
een goede start in het leven te geven en de mogelijkheid 
om zich ten volle te ontplooien. We hebben in het 
bijzonder aandacht voor de meeste kwetsbare kinderen, 
zodat alle kinderen over de hele wereld ten volle van hun 
rechten kunnen genieten.

www.unicef.be, www.unicef.be/kids en info@unicef.be

Ook in België is UNICEF actief. 
-Zo spoort UNICEF België overheden en beleidsmakers 
aan om kinderrechten centraal te plaatsen in hun 
beleid.
-In het basisonderwijs sensibiliseren wij leerkrachten en 
toekomstige leerkrachten rond kinderrechteneducatie. 
We hebben hiervoor gratis pedagogisch materiaal rond 
verschillende kinderrechten thema’s ter beschikking 
van de leerkrachten op www.unicef.be/leerkrachten
-Wat denken kinderen en jongeren van hun rechten? 
UNICEF België stelt deze vraag aan kinderen en jongeren 
zelf via het inspraakproject “What Do You Think?” 
waarbij we vooral de meest kwetsbare kinderen aan 
het woord laten en hun stem laten horen bij het Comité 
voor de Rechten van het Kind in Genève.

UNICEF België zorgde samen met de Child Friendly 
Agencies Nederland voor de Nederlandstalige versie 
van dit kindvriendelijke boekje over de SDG’s.

Deze kindvriendelijke versie is een initiatief van de Latin 
American and Caribbean Movement for Children (MMI-
LAC), een strategische alliantie van de belangrijkste 
organisaties en netwerken uit de regio, die zich inzet 
voor de realisatie, bescherming en verdediging van de 
rechten van kinderen en jongeren. De deelnemende 
organisaties zijn de YMCA, SOS Children’s Villages, 
Child Fund Alliance, Child Helpline, Defense for Children 
International (DCI), ECPAT, Inter-American Children’s 
Institute (IIN) van de Organisation of American States 
(OAS), Plan International, Latin American and Caribbean 
Network for the Defense of the Rights of Children and 
Adolescents (REDLAMYC), Red ANDI International, Save 
the Children, UNICEF en World Vision, en daarnaast het 
International Centre for Missing and Exploited Children 
(ICMEC), de Marist International Solidarity Foundation 
(FMSI) en het Viva Network als waarnemers.

Het MMI-LAC bevordert de bescherming van de 
rechten van kinderen en jongeren in Latijns Amerika en 
het Caribisch gebied door: a) een rol te spelen bij de 
sociale mobilisatie ter bevordering van hun rechten; b) 
het coördineren van inspanningen voor een effectievere 
beïnvloeding van beleid rond kinderrechten; c) het 
uitwisselen en systematiseren van succesvolle ervaringen; 
en d) het ondersteunen van een effi ciënte coördinatie 
tussen burgermaatschappij, kinderen en adolescenten, 
staten en internationale of multilaterale organisaties.

Movimiento Mundial por la
Infancia de Latinoamérica
y El Caribe


