Eén planeet,
zeventien uitdagingen
De wereldbevolking groeit en onze invloed op natuur en klimaat wordt steeds groter. Dit alles
verandert ons dagelijks leven en zorgt voor uitdagingen die alle landen aangaan. De Verenigde
Naties hebben daarom een agenda opgesteld met zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen die ze
voor 2030 willen bereiken, samen met regeringen, ondernemers, wetenschappers en burgers.
In de centrale tentoonstelling One Planet, in het Museon, maak je kennis met deze zeventien
uitdagingen, mogelijke oplossingen en antwoorden en met mensen en organisaties die zich inzetten
voor de wereld van morgen. Ook jij kunt meedoen. Hoe klein je bijdrage ook is, opgeteld bij de inzet
van al die andere mensen over de hele wereld kun je echt het verschil maken!
In deze reizende versie van One Planet kunnen bezoekers ontdekken hoe duurzame oplossingen
voor stedelijke problematiek en mondiale vraagstukken worden gerealiseerd en wat je hier zelf aan
kunt bijdragen. Zo kijken we naar de toekomst en bouwen we samen aan een gezonde en veilige
wereld. Het Museon ondersteunt de gedachte dat innovatie ontstaat door een nauwe samenwerking
tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Daarom werken we graag samen met partners
die de Duurzame Ontwikkelingsdoelen ondersteunen en hier concrete uitvoering aan geven.

One planet, seventeen challenges
The global population is expanding and mankind’s impact on the world’s nature and climate
is constantly growing. The situation is changing our everyday lives and creating challenges for
countries worldwide. The United Nations has responded by devising an Agenda of seventeen
Sustainable Development Goals to be achieved by 2030 in partnership with governments,
entrepreneurs, scientists and the general public.
The Museon’s core exhibition, One Planet, is an introduction to these seventeen challenges, possible
solutions and answers, and people and organizations dedicated to creating the world of tomorrow.
We can all do our bit. However small the effort, it will add to what other people are doing around the
globe and make a real cumulative difference!
This touring version of One Planet shows how sustainable solutions are being achieved to urban
problems and global issues, and what visitors themselves can do to help. Together, we can all look
to the future and work to build a secure and healthy world. The Museon supports the idea that
innovation is the result of close cooperation between government, the private sector and knowledge
institutions. We are therefore keen to collaborate with partners who support the Sustainable
Development Goals and are taking concrete action to implement them.

Deze reizende tentoonstelling is gerealiseerd in samenwerking met de volgende partners en is beschikbaar voor verhuur, inlichtingen bij info@museon.nl
The touring exhibition has been created in collaboration with the following partners and is available for hire. Further information from info@museon.nl

Charter

Geen armoede
Extreme armoede neemt wereldwijd af. Toch
moeten nog steeds tientallen miljoenen mensen
rondkomen van minder dan één euro per
dag. Armoede is meer dan alleen geldgebrek.
Armoede betekent vaak ook ondervoeding,
gebrekkig onderwijs, geen toegang tot energie,
discriminatie en uitsluiting. Economische groei
moet daarom ook ten goede komen aan de
allerarmsten. Dat zorgt voor werkgelegenheid
en bevordert gelijkheid.

Stelling 1:
Moeten arme mensen
gratis zonnepanelen
krijgen?
Statement 1:
Should poor people
be given free solar
panels?

Zero poverty
JA YES

Extreme poverty is declining all over the world.
Yet tens of millions of people still live on less
than a euro a day. Poverty is more than just a
lack of money, however. It also often means
malnutrition, lack of education, no access to
energy, discrimination and exclusion. Economic
growth must therefore benefit the poorest,
creating jobs and promoting equality.

NEE NO

In een vluchtelingenkamp, Griekenland, 2016
In a refugee camp, Greece, 2016
Chris Marrow (Gigglecam)

De dagen worden langer

Vaas met zonmotief. De zon werd in veel culturen als een godheid vereerd.
Vase with sun motif. The sun was worshipped as a god in many cultures.

Rond de evenaar wordt het gedurende het
hele jaar om ongeveer half zeven ’s avonds
donker. Meer dan anderhalf miljard van de
mensen die daar leven, hebben geen toegang
tot elektriciteit en zitten daardoor een groot
deel van de dag in het donker. Hooguit
hebben ze wat licht van kaarsen en lampen
op batterijen of op olie, maar dat is duur of
ongezond.De wegen zijn donker en daardoor
gevaarlijk, de winkels gaan vroeg dicht, de
bedrijvigheid komt tot stilstand Gelegenheid
tot sporten of andere activiteiten is er niet.
Lampen op zonne-energie kunnen daar
verandering in brengen.

Longer days
At the equator, it goes dark at around 6.30
in the evening all year round. More than 1.5
billion of the people who live there have no
access to electricity and therefore spend a
large proportion of their waking hours in the
dark. They may have some candles, or torches
that run on batteries or oil, but these solutions
are either expensive or unhealthy. The roads
are dark and dangerous, shops closeearly,
and all activity ceases. People are unable to
play sports or engage in any other activities
in the evening. Solar-powered lighting could
change all this, however.

Armoede bestrijden
met zonne-energie
Als je arm bent, is het moeilijk om daarin verandering te brengen. Op veel plekken hebben de
allerarmsten zelfs geen toegang tot elektriciteit.
Hoe zoek je zonder stroom iets op internet op?
Hoe kun je ’s avonds geld verdienen zonder
licht? Hoe maak je in het donker je huiswerk?
In de regio’s met de grootste armoede, Afrika
ten zuiden van de Sahara en Zuidoost-Azië, is
volop zonne-energie aanwezig. Zonnepanelen
kunnen daar een enorm verschil maken.
Zonne-energie betekent namelijk licht om
bij te studeren, stroom voor elektrische
gereedschappen, een koelkast of computer.
Dit zorgt voor ontwikkeling, gezondere
leefomstandigheden en een hoger inkomen.
Zonne-energie betekent vooruitgang.

Fighting poverty with solar energy
It is difficult to escape poverty. In many places,
the poorest have no access to electricity. But
how can you search for information online
without it? How can you work to earn money in
the evening without electricity? How can you do
your homework in the dark?
However, in the regions with the highest levels
of poverty – sub-Saharan Africa and Southeast
Asia – there is plenty of energy to be had
from the sun. Solar panels could make a huge
difference in these regions. Solar energy can
provide light to study by and electricity to run
power tools, a refrigerator or a computer. This
enables development, leading to better living
conditions and higher incomes. Solar energy
means progress.

Leren bij licht van zonnelampen, India, 2009
Studying by the light of solar lamps, India, 2009
Abbie Trayler-Smith – Panos Pictures – UK Department for International Development

Geen honger
Wereldwijd gaan de kwaliteit van bodem,
zoet water en oceanen erop achteruit. De
biodiversiteit neemt af en het klimaat verandert.
Dit alles bedreigt de voedselzekerheid. Hoog
tijd dus om na te denken over de manier waarop
we ons voedsel verbouwen, produceren en
consumeren!

Stelling 2:
Durf jij insecten
te eten?
Statement 2:
Would you dare
to eat insects?

Zero hunger
The quality of the planet’s soil, fresh water and
oceans is declining. We are losing biodiversity
and the climate is changing. All these things
pose a risk to food security. It’s high time we
reconsidered how we grow, produce and
consume our food.

JA YES

NEE NO

Eetbare krekels
Edible crickets
Foto: Flying Food Project

Eet smakelijk!
De aarde levert voldoende voedsel voor de
hele wereldbevolking. Door de ongelijke
verdeling van dit voedsel lijden velen echter
nog steeds honger. Wanneer voedsel
beschikbaar is, wordt het al gauw meer
dan een eerste levensbehoefte. Het wordt
omringd door gewoonten en rituelen. Het
gerei voor het bewaren, bereiden en serveren
van ons eten overstijgtvaak het zuiver
functionele.

Lepel, Java, ca. 1900
Schaal, Marokko, 19e eeuw
Spoon, Java, c. 1900
Plate, Marocco, 19th century

Enjoy your meal!
The earth provides enough food for the entire
world population. However, because it is
unevenly distributed, many people still suffer
hunger. When food is available, people regard
it as much more than simply a basic necessity.
It is surrounded by custom and ritual. The
things we use to store, prepare and serve our
food are not merely functional.

Zeewierboerderij, Zanzibar, 2010
Seaweed farm, Zanzibar, 2010
Moongateclimber

Andere eiwitten eten
Met vlees krijg je belangrijke eiwitten binnen.
Door de groei van de wereldbevolking en de
stijgende welvaart neemt de vraag naar dierlijke
eiwitten toe. Steeds meer land wordt gebruikt
om voedsel te verbouwen voor al die kippen,
koeien, geiten, schapen en varkens. Zouden we
die landbouwgrond niet beter kunnen inzetten
voor voedsel voor mensen en zo de honger
bestrijden?
Er zijn andere eiwitten in overvloed op de
wereld. Met plantaardige eiwitbronnen zoals
soja en peulvruchten kun je heerlijke gerechten
maken. En wat zou je zeggen van insecten?

Alternative sources of protein
Meat provides important proteins. The growth in
the global population and rising prosperity have
increased the demand for animal protein. More
and more land is being used to produce feed for
chickens, cows, goats, sheep and pigs. Would
it not be better to use all that farmland to grow
food for people, thus reducing hunger?
There are plenty of other sources of protein.
Vegetable sources like soya and pulses can be
used to prepare delicious food. And what about
insects?

Goede gezondheid
en welzijn
Stelling 3:
Is het een goed idee om patat
en cola duurder te maken
dan groente en fruit?

De kindersterfte neemt af en ziektes als tuberculose en malaria zijn teruggedrongen. Maar aids
is nog steeds een belangrijke doodsoorzaak, en
vooral arme mensen zijn vaak het slachtoffer van
infectieziekten. Wereldwijd sterven de meeste
mensen aan hart- en vaatziekten, diabetes
en longziekten. De Verenigde Naties hebben
afgesproken om een gezonde levensstijl te
bevorderen, ziekten verder terug te dringen
en ervoor te zorgen dat goede medicijnen en
vaccinaties beschikbaar komen voor iedereen.

Statement 3:
Would it be a good idea to make
chips and coke more expensive
than fruit and vegetables?

Gezond menu?

Good health and wellbeing
Child mortality rates are falling all over the world,
and efforts to tackle diseases like tuberculosis
and malaria are proving successful. But Aids is
still a major cause of death, and poor people in
particular often fall victim to infectious diseases.
The biggest killers are cardiovascular disease,
diabetes and lung disease. The United Nations
has agreed to promote healthy living, continue
fighting disease and ensure that good medicines
and vaccinations are available to all.

Net als in de prehistorie leven op sommige
plaatsen op de wereld ook nu nog mensen
als jager-verzamelaar. Welvaartsziekten zoals
hoge bloeddruk, aderverkalking of hart- en
vaatziekten komen traditioneel bij hen niet
voor. Moeten wij daarom ook weer gaan eten
als jager-verzamelaars? En wat betekent dat
dan? Vooral vlees? De jacht levert vaak bar
weinig op. Het menu van jager-verzamelaars
bestaat daardoor vooral uit planten en
knollen, aangevuld met fruit en honing.

NEE NO

Gezond leven

Healthy menu?

Harpoenpunt, Papua, Indonesië, begin 20e eeuw
Harpoon point, Papua, Indonesia, early 20th century

JA YES

There are still huntergatherer societies in
the world, just as there
were in prehistory. They
obtain their food by
hunting, gathering and
fishing, and tend not
to suffer from diseases
of affluence like
high blood pressure,
clogged arteries and
cardiovascular disease.
So should we all start
eating like huntergatherers, enjoying a
largely meat-based
diet? It has been found
that meat is often in
very short supply. So
in lean times, their
diet consists mainly
of plants and tubers,
supplemented with fruit
and honey.

Er zijn meer mensen die aan obesitas dan aan
ondervoeding lijden; ook in ontwikkelingslanden is obesitas steeds meer een probleem.
Ongezond eten, veel tussendoortjes en weinig
beweging zijn de belangrijkste oorzaken,
meer kans op hart- en vaatziektes en diabetes
het gevolg. Ongezond eten maakt ook dat je
lichaam belangrijke voedingsstoffen mist, zoals
bepaalde vitamines en mineralen.
De oplossing lijkt eenvoudig: gezonde voeding
en voldoende beweging. Ongezond voedsel is
echter gemakkelijk verkrijgbaar en goedkoop.
Welke keuzes heb je als arm bent?

A healthy lifestyle
More people suffer from obesity than from
malnutrition. In developing countries, too,
obesity is a rising problem. The causes are
an unhealthy diet, with lots of snacking and
little exercise; the effects: an increased risk
of cardiovascular disease and diabetes. An
unhealthy diet also deprives the body of
essential nutrients, such as certain vitamins
and minerals.
The solution appears simple: a healthy diet
and plenty of exercise. But unhealthy food is
generally much more accessible, and cheaper.
What choice do people living in poverty have?

San-jager, Botswana, 2016
San hunter, Botswana, 2016
Kok Leng Yeo

Goed onderwijs
Wereldwijd gaan steeds meer kinderen naar
school, vooral ook meisjes. Het analfabetisme
is daardoor sterk afgenomen. Met name het
voortgezet onderwijs verdient nu aandacht.
Lang niet alle kinderen hebben toegang tot het
onderwijs dat nodig is voor een goede baan
of succesvol ondernemerschap. De Verenigde
Naties streven naar gelijke onderwijskansen voor
jongens en meisjes, meer doorstroming naar
het voortgezet onderwijs en versterking van het
beroepsonderwijs.

Stelling 4:
Als het niet hoefde van je
ouders, zou je dan toch
naar school gaan?
Statement 4:
Would you still go to
school if your parents
didn’t say you had to?

Quality education
More and more children in the world are going
to school, particularly girls. Illiteracy has fallen
sharply as a result. It is now time to shift the
focus to secondary education. Many children do
not have access to this level of education, which
they need to get a good job or start a successful
business. The United Nations has set itself the
goals of providing equal educational opportunity
for boys and girls, ensuring more young
people attend secondary school and improving
vocational training.

JA YES

NEE NO

Republiek Guinee, 2015
Republic of Guinea, 2015
Martine Perret – UN Mission for Ebola Emergency Response

Haneboekje
De haan die altijd voorin stond afgebeeld
heeft de oude Nederlandse A.B.C.-boekjes
hun naam gegeven: haneboekje. Met dit
boekje leerden kinderen lezen. Het bevatte
het alfabet, gebeden en gedichten. Er
stonden veel moeilijke woorden in. De
kinderen leerden zo wel lezen, maar hadden
vaak geen idee wat ze lazen.
Haneboekje, methode om te leren lezen, Nederland, 1805
Literacy method, Netherlands, 1805

Literacy method
Children used this book when they were
learning to read. It contains the alphabet
and texts like the Lord’s Prayer, the Ten
Commandments, other prayers and poems.
There are lots of difficult words in it, so the
children would learn to read, but they often
had no idea what they were reading.

Kennis doorgeven
Een goede toekomst begint bij goed onderwijs.
Het gaat gelukkig steeds beter met het
onderwijs in de wereld. Bijna alle kinderen
kunnen basis-onderwijs volgen. Toch is er nog
een lange weg te gaan. Soms schiet de kwaliteit
van het onderwijs tekort. Ook blijft voortgezet
onderwijs voor velen onbereikbaar, vooral voor
kinderen uit armere families.
We leren niet alleen op school. Ook buiten de
muren van het klaslokaal word je steeds wijzer.
Je leert van je ouders en grootouders, door te
sporten en te gamen, in bibliotheken en musea
of door op ontdekking te gaan in de natuur. Zo
blijven we allemaal een leven lang leren.

Passing on knowledge
A good future begins with a good education.
Fortunately, a great deal of progress has been
made with education. Almost all children are
able to attend primary school. Yet there is still
a long way to go. In some places the standard
of education is low. Many young people are still
unable to attend secondary school, particularly
those from poorer families.
We not only learn at school – there is much to
be learnt in the world outside the classroom,
too. Children learn from their parents and
grandparents, from playing sports and gaming,
from libraries and museums, or by exploring
the natural world for themselves. Learning is a
lifelong process.
Schoolkinderen krijgen les in een boomgaard in Gardez, Afghanistan
School children receiving education in an orchard in Gardez, Afghanistan
John Severns

Vrouwen en
mannen gelijk
Stelling 5:
Ben jij het ermee eens dat
vrouwen vaker dan nu de
leiding moeten hebben?

Gelijkheid van mannen en vrouwen is een
belangrijk mensenrecht en draagt bij aan de
ontwikkeling van de samenleving. Daarom
gaan de Verenigde Naties de strijd aan tegen
vrouwendiscriminatie op de arbeidsmarkt en
tegen seksueel geweld en seksuele uitbuiting.
Ook pleiten de VN voor een evenwichtigere
verdeling van huishoudelijke en opvoedkundige
taken tussen man en vrouw en voor een grotere
invloed van vrouwen in politiek, bestuur en
bedrijfsleven.

Statement 5:
Do you agree that
more woman should
be in charge?

JA YES

Gender equality
Equality between men and women is a key
human right, and contributes to development.
That is why the United Nations combats
discrimination against women on the labour
market, as well as sexual violence and sexual
exploitation. The UN also campaigns
for men and women to take a
more equal share of
domestic work and
childcare, and for women
to have greater influence
in politics, and in the
public and private
sectors.

Tuniek, Wodaabe, Niger
Tunic, Wodaabe, Niger

NEE NO

Aan het werk in een elektronicafabriek, Indonesië, 2007
Working in an electronics factory Indonesia, 2007
Asrian Mirza – ILO

Schoonheidswedstrijd
voor mannen
Schoonheidswedstrijden
iets voor vrouwen? Niet
bij deWodaabe in Niger.
Tijdens het Gerewolfeest ter ere van het natte
seizoen organiseren zij een
schoonheidswedstrijdvoor
mannen. Ze maken zich op en
dossen zich uit in hun mooiste
kleren en met hun mooiste
sieraden. Een vrouwelijke jury
kiest de winnaar.

Gelijke kansen geven
In allerlei verdragen is vastgelegd dat mannen
en vrouwen gelijke rechten hebben. Toch komt
van die gelijkheid in de praktijk nog te weinig
terecht. In veel landen is het bijvoorbeeld
normaal dat meisjes hun school niet afmaken,
maar vroeg trouwen en kinderen krijgen. Als
vrouwen werken, krijgen ze vaak minder betaald
dan hun mannelijke collega’s.
Gelukkig zijn er nu al meer meisjes die op school
blijven dan vroeger. Het is in ieders belang dat
vrouwen gelijke kansen hebben, want samen
kunnen mannen en vrouwen meer bereiken
voor hun gezin en hun gemeenschap.

Beauty contest for men
Beauty contests just for
women? Not in Niger. During
a festival to celebrate the rainy
season the Wodaabe hold a
men’s beauty contest. The
men make themselves up and
put on their finest clothes.
A female jury chooses the
winner.

Gerewol-feest, Niger, 2014
Gerewol-feest, Niger, 2014

Creating equal opportunities
All kinds of international agreements stipulate
that men and women have equal rights. Things
are often different in practice, however. In many
countries, for example, it is common for girls not
to complete their education. Instead, they leave
school early to marry and have children. Women
who work are often paid less then their male
colleagues.

Alfred Weidinger

Fortunately, more girls are staying in education
these days. It is in everyone’s interest for women
to have equal rights, because together men and
women can achieve more for their families and
their communities.

Schoon drinkwater
en goede sanitaire
voorzieningen

Stelling 6:
Gooi jij wel eens
afval op straat of
in de natuur?

Een deel van de wereldbevolking heeft te
maken met een tekort aan schoon drinkwater.
Ook zijn vele miljoenen mensen verstoken van
goede sanitaire voorzieningen. Dit leidt tot
besmettelijke ziekten en een hogere kindersterfte. Daarom is er binnen de Verenigde Naties
afgesproken om meer te investeren in een goede
watervoorziening, sanitaire voorzieningen, een
betere hygiëne en bescherming van waterrijke
natuurgebieden.

Statement 6:
Do you ever throw
itter on the street or
in the countryside?

JA YES

Clean drinking water
and good sanitation
In some parts of the world there is a shortage of
clean drinking water. Many millions of people
also have no sanitation. This leads to the spread
of infectious diseases and higher rates of child
mortality. The United Nations has therefore
agreed that more should be invested in good
water supply systems, sanitation, improved
hygiene and the protection of wetlands.

NEE NO

Schoon water in Gambella, Afrika
Clean water in Gambella, Africa
Oxfam East Africa, Flickr

Zeolieten:
natuurlijke reinigers

Gyroliet en Scoleciet
Gyrolite and Scolecite

Zeolieten zijn mineralen die vooral te vinden
zijn in de buurt van vulkanen. Ze ontstaan in
de holten van gestolde lava maar ook doordat
vulkanische as verweert in het water of op het
land. Door de luchtige structuur van zeolieten
kunnen ze schadelijke stoffen opnemen
zoals zware metalen. Dit maakt zeolieten
een nuttig hulpmiddel bij de waterzuivering.
Tegenwoordig worden zeolieten ook
kunstmatig gemaakt.

Zeolites:
a natural cleanser
Zeolites were created millions of years ago
when clouds of volcanic ash settled in salt
water, where they formed a kind of clay layer
on the lake or sea bed, which eventually
transformed into a soft, porous rock under
the influence of volcanic activity. Zeolites –
dozens of types of which occur all over the
world – are able to absorb and bind harmful
substances, which makes them a useful
tool for water purification.

Schoon water
Er is genoeg zoet water op aarde voor iedereen.
Toch heeft niet iedereen toegang tot schoon
drinkwater. Dit is vaak een gevolg van slechte
economische omstandigheden of een
gebrekkige infrastructuur. Ook hebben landen
soms geen toegang tot de technologie om
water te zuiveren.
In het water dat we als drinkwater gebruiken
zitten allerlei stoffen die daar niet horen:
zichtbare vervuiling zoals afval en uitwerpselen,
maar ook bestrijdingsmiddelen en medicijnen.
Het water zuiveren gebeurt met grote
zuiveringsinstallaties maar in sommige landen
ook met eenvoudige zandfilters. Voorkomen dat
het water vervuilt is natuurlijk nog beter!

Clean water
There is enough fresh water on the planet for
everybody. Yet some people have no access
to clean drinking water. This is often the result
of poor economic conditions or a lack of
infrastructure. Some countries do not have
access to the technology to purify water.

Water voor vluchtelingen, Darfur, Soedan, 2016
Water for refugees, Darfur, Sudan, 2016
Mohamed Almahady - UNAMID

The water we drink contains all kinds of
substances that should not be there. This
includes visible pollution like waste and
excrement, and contaminants we cannot see like
pesticides and drug residues. Water is generally
purified in large treatment plants, but in some
countries it is purified using simple sand filters.
Of course preventing water pollution in the first
place is even better!

Schone en
betaalbare energie
Stelling 7:
Zou jij naast een
windturbine willen
wonen?

Wereldwijd groeit de behoefte aan energie.
Fossiele energie is eindig en draagt bij aan het
broeikaseffect en de klimaatverandering. Een
overgang naar duurzame energie is daarom
noodzakelijk. Om iedereen, overal, toegang
te geven tot hernieuwbare en schone energie
zijn investeringen nodig in alternatieve
energiebronnen, waaronder zonne-, winden thermische energie. Daarnaast is het
belangrijk om gebouwen en industrie zuiniger
te laten omgaan met energie.

Statement 7:
Would you like to live
next to a wind turbine?

JA YES

Clean and affordable energy
Global energy demand is growing. Fossil fuels are
running out, and their consumption contributes
to the greenhouse effect and climate change.
We will therefore have to switch to sustainable
energy. To ensure that everyone, everywhere, has
access to clean, renewable energy, we will need
to invest in alternative sources like solar, wind
and geothermal energy. It is also important that
we make buildings and industry more energyefficient.

NEE NO

Energie uit algen
Algae fuel
Texas A&M AgriLife

Nieuwe energie
De hoeveelheid energie die wereldwijd door
middel van zonlicht, wind en water wordt
geproduceerd, groeit voortdurend. Andere
oplossingen voor het energie-vraagstuk zijn
soms nog heel experimenteel, soms ook zijn
ze vooral kleinschalig en praktisch.

Geothermische energie op de achtergrond
van een aardappelboerderij Centraal Java, Indonesië, 2012
Geothermal energy on the background
of a potato farm, Central Java, Indonesia, 2012
P. Raditya Mahendra Yasa – Kompas – Unesco

Energie uit algen
Algen kweken kan op verschillende manieren.
Hier worden open vijvers gebruikt. Algen
kunnen al na tien dagen geoogst worden. Van
de algen kan biobrandstof gemaakt worden
die diesel of benzine vervangt, maar dat kost
op dit moment nog meer dan het oplevert.

Overstappen op
andere energie
Onze huizen, fabrieken, auto’s en mobieltjes
kunnen niet zonder energie. De wereld gebruikt
er steeds meer van. Het grootste deel van de
energie komt uit aardolie, aardgas en steenkool,
maar die dragen bij aan het broeikaseffect en
raken langzamerhand op.
Gelukkig zijn er alternatieven: energiebronnen die niet opraken of gemakkelijk aan
te vullen zijn. Windenergie en zonne-energie
natuurlijk, maar wereldwijd wordt er ook druk
geëxperimenteerd met heel nieuwe vormen van
duurzame energie.

New energy
All over the world, more and more electricity
is being generated by solar, wind and
hydroelectric power. Other solutions to the
energy problem are still highly experimental,
while others are small-scale and practical.

Algae fuel
Algae can be grown in a number of ways.
Here it is growing in open ponds. Algae can
be harvested after just ten days and used to
make biofuels to replace diesel or petrol. This
currently costs more to produce than it can
be sold for.

Switching to other types of energy
Our homes, factories, cars and mobile phones
all need energy. Global energy consumption is
on the increase. The majority of the energy we
use comes from oil, gas and coal. However, they
contribute to the greenhouse effect, and they
are gradually running out.
Luckily, there are alternatives: energy sources
that will never run out or are easy to replenish.
Wind and solar power, for example, and a host
of other experimental forms of sustainable
energy that are being explored all over the
world.

Zonnepanelenpark, Thailand, 2011
Solar power plant, Thailand 2011
Asian Development Bank

Goede banen en
economische groei
Stelling 8:
Zou jij precies willen
weten wie jouw telefoon
heeft gemaakt?

De middenklasse is wereldwijd gegroeid, de
extreme armoede verminderd. Toch is de
economische ongelijkheid toegenomen en
blijft de groei van de werkgelegenheid achter
bij de groei van de beroepsbevolking. De
Verenigde Naties streven daarom naar duurzame
economische groei door innovatie. Zij zien
ondernemerschap en het scheppen van banen
als een belangrijk middel in de strijd tegen
dwangarbeid, slavernij en mensenhandel.

Statement 8:
Would you like to
know exactly who
made your telephone?

Decent jobs and
economic growth

JA YES

All over the world, more and more people are
joining the ranks of the middle classes. Extreme
poverty is on the decline. At the same time,
however, economic inequality has increased and
the growth in jobs is not keeping pace with the
growth in the labour force. The United Nations
is therefore working to achieve sustainable
economic growth through innovation. It sees
entrepreneurship and job creation as important
weapons in the fight against forced labour,
slavery and human trafficking.

NEE NO

Jonge mannen werken in een kopermijn, Congo
Young man working at a copper mine, Congo
Sven Torfinn - Rights Managed – Hollandse Hoogte

De wereld in een mobieltje
Een telefoon bestaat uit honderden
onderdelen, gemaakt uit tientallen
grondstoffen. De onderdelen worden
op verschillende plaatsen op de wereld
gemaakt, de grondstoffen op verschillende
plaatsen gewonnen. Wat zijn de arbeidsomstandigheden waaronder dat gebeurt?
Wat zijn de gevolgen voor het milieu? Eerlijk
en duurzaam is het beslist niet altijd.
Het kopererts malachiet met azuriet
Malachite with azurite

The world in a mobile phone
A phone consists of hundreds of different
parts made of dozens of different resources.
The parts are made in different parts of the
world, and the resources are mined in
different places. Do we know what conditions
they are mined under? What impact it has on
the environment? It is by no means
always fair and sustainable.

Eerlijk werk
Werken is belangrijk. Je verdient er geld mee,
betekent iets voor de samenleving en leert
nieuwe mensen kennen. Maar leuk werk is
niet voor iedereen vanzelfsprekend. Slechte
arbeidsomstandigheden, dwangarbeid, slavernij
en mensenhandel schaden de gezondheid,
veiligheid en waardigheid van veel mensen.
Economische groei helpt bij het scheppen van
nieuwe banen. Wetgeving is nodig om goede
arbeidsomstandigheden te garanderen. Maar
nog belangrijker zijn wijzelf, de consumenten.
Kiezen wij voor producten die op een eerlijke
manier zijn geproduceerd en worden
verhandeld?

Decent work
Work is important. It is a way of earning money,
contributing to society and meeting other
people. But not everyone is able to do a job they
enjoy. Poor working conditions, forced labour,
slavery and human trafficking compromise the
health, safety and dignity of many people.

Tin, Indonesië
Tin, Indonesia
VII Photo Agency LLC / Hollandse Hoogte

Economic growth helps create new jobs.
Legislation is needed to guarantee good working
conditions. But we – as consumers – have an
even more important role to play. Do we always
select products that are produced and traded
fairly?

Innovatie en duurzame
infrastructuur
Investeringen in infrastructuur en innovatie
zijn belangrijke aanjagers van economische
groei en ontwikkeling. Meer werkgelegenheid,
betere handelsmogelijkheden, betere toegang
tot gezondheidszorg en scholen helpen de
levensstandaard van een land omhoog. Om
gelijke toegang tot informatie en kennis voor
iedereen te garanderen, moeten mensen over
de hele wereld over internet kunnen beschikken.
Zo worden bovendien ondernemerschap en
innovatie gestimuleerd.

Stelling 9:
Eet jij voedsel dat
over datum is, maar
nog niet bedorven?

Innovation and sustainable
infrastructure

JA YES

Investments in infrastructure and innovation are
an important driver of economic growth and
development. More jobs, more opportunities
for trade, and better access to healthcare
and schools all help to raise living standards.
To guarantee everyone has equal access to
information and knowledge, people all over the
world must have internet access. This also helps
foster entrepreneurship and innovation.

Statement 9:
Do you ever eat food
that is still fine but is past
its ‘best before’ date?

NEE NO

Containers in de haven,
Rotterdam, Nederland, 2011
Containers in the port
Rotterdam, Netherlands, 2011
Hans Veneman

Computer Commodore PET 2001,
Verenigde Staten, 1979
Computer Commodore PET 2001
United States, 1979

Transportrevolutie
Een heel simpele uitvinding uit de vorige
eeuw veranderde de wereld volledig: de
zeecontainer. Elke zeecontainer is precies
even breed: 2,44 meter. Ook zijn alle
zeecontainers ter wereld precies even hoog:
2,59 meter. Er wordt met twee verschillende
lengtes gewerkt: 6,10 meter en het dubbele
daarvan: 12,20 meter. Dankzij deze enorme,
stalen dozen konden schepen veel sneller en
efficiënter worden beladen. Hierdoor
werd het transport vele malen goedkoper.
Producten konden voortaan worden geproduceerd op plekken waar dat het goedkoopst
was. Dankzij de zeecontainer maakte de
wereldhandel een enorme groei door.

Transport revolution
One very simple invention from the last
century – the shipping container – radically
changed the world. Every container is exactly
2.44 metres wide and 2.59 metres high. They
come in different lengths: 6.10 metres, and
double this, 12.20 metres. The introduction
of these huge steel boxes allowed ships to
be loaded much more quickly and efficiently,
vastly reducing transport costs. Products
could be made where it was cheapest to do
so. The shipping container prompted huge
growth in global trade.

Slimme
voedselnetwerken
Ons eten komt overal vandaan, de hele wereld
ligt op ons bord. Het transport van al dat voedsel
kost energie en zorgt voor uitstoot van CO2.
Onderweg gaat bovendien een deel van die
kostbare levensmiddelen verloren. Kunnen we
daarom beter alleen producten uit onze eigen
omgeving eten?
Niet in alle gevallen. Soms is geïmporteerd
voedsel duurzamer dan lokaal geproduceerd
voedsel. Het kan bijvoorbeeld zijn dat elders
op de wereld de productie minder energie
kost. Wel is het belangrijk om te investeren
in infrastructuur en logistiek. Zo kunnen we
verspilling van levensmiddelen voorkomen,
energie besparen en uitstoot van CO2
verminderen.

Smart food networks
The food on our plate comes from all over the
world. Transporting all this food takes energy
and causes carbon emissions. What is more,
some food is always lost along the way. So
would it not be better to eat local produce?
Not always. Imported food can be more
sustainable than locally produced food, if
production takes less energy in another country,
for example. It is however important that we
invest in infrastructure and logistics, in order
to prevent food wastage, conserve energy and
reduce carbon emissions.

Containerschip
Containership
Chris D

Minder ongelijkheid
De economische ongelijkheid in de wereld neemt
toe. Vooral in de minst ontwikkelde landen wordt
het verschil tussen arm en rijk steeds groter.
Maatregelen zijn nodig om ook de allerarmsten
mee te nemen in de economische ontwikkeling,
ongeacht hun geslacht of cultuur. Om het
verschil tussen rijk en arm te verkleinen zijn
regels nodig voor banken, meer investeringen in
arme gebieden en mogelijkheden voor migratie
naar regio’s met meer werkgelegenheid en
kansen.

Stelling 10:
Voel jij je op je
gemak bij mensen
die anders zijn?
Statement 10:
Do you feel comfortable
around people who
are different?

Reduced inequality
JA YES

Economic inequality is on the increase. The gap
between rich and poor is widening, particularly in
the least developed countries. Action is needed
to ensure that the poorest people also benefit
from economic development, irrespective of
sex or culture. To reduce the gap between rich
and poor, we need rules for banking, more
investment in poor regions and opportunities for
migration to regions where there are more jobs
and better prospects.

NEE NO

Humanae project, Angelica Dass

Iedereen gelijkwaardig
Humanae-project

Albino jongen in Mozambique, 2010
Albino boy in Mozambique, 2010
Carlos Litulo / Redux

De Braziliaanse fotografe Angélica Dass reist
de wereld af om mensen te fotograferen,
zo ook naar Den Haag. Maar kun je zien wie
van hier is en wie niet? Op basis van uiterlijk
alleen is dat onmogelijk. Elk mens is uniek.
We noemen mensen wit, zwart, rood of geel,
maar de portretten van Angélica Dass laten
zien dat deze kleuren niet bestaan en dat het
maken van onderscheid op basis van kleur
eigenlijk absurd is. Door elke mogelijke
huidskleur in kaart te brengen, laat Angélica
Dass zien dat een indeling op basis van huid
en ras veel ingewikkelder is dan je op het
eerste gezicht zou denken. Het Humanaeproject nodigt mensen uit om na te denken
en in gesprek te gaan over onze identiteit.
Humanae herinnert ons eraan dat we allemaal
deel uitmaken van één en dezelfde mooie en
kleurrijke soort: de mens. We zijn allemaal
verschillend, maar juist dat is wat
de mensheid zo rijk maakt.

Humanae
Brazilian photographer Angélica Dass travels
the world taking portraits of as many people
as possible with different skin colours. Can
you see who’s from here and who’s not?
It’s not possible to tell from physical
appearance alone. Everyone has unique
features. We usually classify people by the
colours white, black, red or yellow, but the
images show that these colours don’t actually
exist, and to label people on the basis of
colour is quite absurd. Cataloguing every
conceivable human skin tone, she shows that
skin and race are more complex than they
appear at first glance. This project invites
people to rethink and debate our identity.
‘I want to bring people together rather than
separate them’, says Dass. ‘We all have
differences’. Humanae reminds us that we are
all part of one beautiful and varied race, the
human race. We are all different, but that’s
surely our species’ most powerful resource.’

Een andere huidskleur hebben, in een rolstoel
zitten, tot een minderheid behoren – wie anders
is, is kwetsbaar, bijvoorbeeld voor pesten of
zelfs discriminatie. Soms gaat het om individuen.
Soms treft dit lot hele bevolkingsgroepen.
Achterstelling en buitensluiting dragen bij aan
de verschillen tussen arm en rijk in de wereld.
Economische groei alleen is daarom niet
voldoende. Bevolkingsgroepen, zoals migranten,
minderheden en mensen met een beperking
hebben bescherming nodig tegen discriminatie.
Op de lange termijn draagt gelijkheid bij aan
stabiliteit in landen én in de wereld.

Everybody equal
Having a different skin colour, being a wheelchair user, belonging to a minority – anyone
who is different can be vulnerable to bullying or
even discrimination. Sometimes it is individuals
who are targeted, and sometimes entire
population groups.
Disadvantage and exclusion widen the gap
between rich and poor. Economic growth is not
therefore enough in itself. Population groups like
immigrants, ethnic minorities and people with a
disability need protecting from discrimination.
In the long run, equality increases national and
global stability.

Demonstratie tegen racisme, Amsterdam 2016
Demonstration against racism, Amsterdam 2016
Andrew Black

Veilige en
duurzame steden
Stelling 11:
Woon jij liever in een
grote stad dan in een
klein dorp?

Meer dan de helft van de wereldbevolking woont
in een stad. Dit stelt steden voor de uitdaging
om te zorgen voor betaalbare huisvesting, goed
openbaar vervoer, voldoende groen, goede
riolering, schoon drinkwater en gezonde lucht.
Ze moeten duurzamer worden, zuinig zijn op
cultureel erfgoed en kansen bieden aan iedereen.
De groei van de steden vraagt om stadsplanning
waarbij de bevolking wordt betrokken en die
iedereen erbij laat horen.

Statement 11:
Would you rather live
in a big city than a
small village?

Safe, sustainable cities
Economic inequality is on the increase. The gap
between rich and poor is widening, particularly
in the least developed countries. Action is
needed to ensure that the poorest people
also benefit from economic development,
irrespective of sex or culture. To reduce the
gap between rich and poor, we need rules for
banking, more investment in poor regions and
opportunities for migration to regions where
there are more jobs and better prospects.

JA YES

NEE NO

Leven in een sloppenwijk in Jakarta
Slum life, Jakarta
Jonathan McIntosh

Contrast
In het grootste deel van de 200.000 jaar
dat onze mensensoort bestaat, trok hij rond
in kleine groepen, op zoek naar voedsel
en water. Pas zo’n 14.000 jaar geleden
gaf de mens geleidelijk deze nomadische
bestaanswijze op en vestigde hij zich op één
plek. De eerste stad met één miljoen
inwoners was het oude Rome, zo’n
tweeduizend jaar geleden. Nu is de grootste
stedelijke agglomeratie op de wereld,
Tokyo, op weg naar de 40 miljoen inwoners.
De stedengroei leidt tot nieuwe vragen.
Hoe zit het met de bevoorrading? Met de
watervoorziening? Het afval? Hoe moeten al
die mensen zich verplaatsen? Hoe hou je de
lucht en de omgeving schoon en gezond?

Masterplan voor de kustbescherming van Jakarta
Masterplan for coastal protection in Jakarta
Witteveen + Bos

Contrast
São Paulo
São Paulo
Aleksander Todorovic

For most of the 200,000 years that Homo
sapiens has existed, man has travelled around
constantly in small groups looking for food
and water. It is only around 14,000 years since
we began gradually to abandon this nomadic
lifestyle. The first city to reach a million
inhabitants was ancient Rome, some two
thousand years ago. The largest conurbation
in the world today, Tokyo, will soon have a
population of 40 million. Urban
growth raises new issues. How are these cities
to be supplied? How can we provide them
with enough water? Dispose of the waste
they produce? How are all those people to
get about? How do you keep the air and
the environment clean and healthy? Of the
almost 7.5 billion people now on the planet, a
mere 0.0004 per cent can still be regarded as
nomads

Steden leefbaar maken
Wereldwijd trekken steeds meer mensen
van het platteland naar de stad. Vaak doen
ze dat omdat er in hun geboortestreek
geen werk is en belangrijke voorzieningen
ontbreken. Steden bieden meer werk,
betere opleidingsmogelijkheden, een betere
gezondheidszorg en meer vermaak. De grootste
steden tellen vele miljoenen inwoners.
Niet voor iedereen is het leven in zulke
megasteden even plezierig. Veel mensen leven
in slechte woningen en ver van alle belangrijke
voorzieningen vandaan. Ze staan urenlang
in de file en ademen veel smog in. Grote en
kleine oplossingen voor deze uitdagingen
worden mede bedacht door de inwoners van de
megasteden zelf.

Improving urban quality of life
All over the world people are moving from the
countryside to the city, many of them driven by
a lack of work and basic services in their home
region. Cities offer more jobs, better educational
prospects, better healthcare and lots to do. The
world’s biggest cities have millions of residents.
Life in such megacities is not always pleasant.
Many people live in poor conditions, far from
vital amenities. They spend hours in traffic
congestion and are exposed to smog. But
residents of these megacities are also helping
devise small- and large-scale solutions to these
challenges.

Verantwoorde
consumptie en productie
Stelling 12:
Eet jij wel eens vis
die zeldzaam is?

Meer groei van welvaart en werkgelegenheid
en tegelijkertijd minder vervuilen en het
energieverbruik terugdringen? Om dat te
bereiken moeten we op een andere manier
gaan produceren, zuiniger zijn met natuurlijke
hulpbronnen en er een minder verkwistend
consumptiepatroon op na gaan houden. Alleen
al door verspilling van voedsel tijdens productie,
vervoer en consumptie tegen te gaan, kunnen
we een belangrijke stap zetten op weg naar een
economie die duurzamer met de natuurlijke
hulpbronnen omgaat.

Statement 12:
Do you ever eat rare
species of fish?

JA YES

Responsible consumption
and production
How do we ensure more jobs and prosperity
while reducing pollution and energy consumption? This will require new ways of producing,
more efficient use of natural resources and
less wasteful patterns of consumption. Simply
avoiding food wastage during production,
transport and consumption would be an
important step towards ensuring we use natural
resources far more sustainably.

NEE NO

De Annelies Ilena, een van de
grootste vissersschepen ter wereld
The Annelies Ilena, one of
the largest trawlers in the world
Marco Schoone

Op je bord of terug in de zee?
Sommige vis die wordt gevangen is
overbevist, zeldzaam of te jong. Met
duurzame visserij zorgen we ervoor dat ook
de generaties na ons vis kunnen eten. Met
speciale vangsttechnieken, aangewezen
visgronden en visquota blijven de soorten, en
dus ook de ecosystemen, in stand.

Atlantische kabeljauw Gadus morhua Linnaeus, 1758
Atlantic cod Gadus morhua Linnaeus, 1758

On your plate or back in the sea?
Some fish caught by fishing trawlers are
overfished, rare or too young. Sustainable
fishing will ensure that future generations
can eat fish too. Special fishing techniques,
designated fishing areas and fish quotas will
help preserve species and their ecosystems.

Vezo vissers, Madagaskar, 2010
Vezo men fishing, Madagaskar, 2010
Rafael Medina

Vissen voor de toekomst
Vis eten is gezond. Helaas zijn de meeste
visgronden inmiddels volledig bevist of
overbevist. Vaak wordt er meer gevangen
dan nodig of zijn de gebruikte vistechnieken
schadelijk voor het ecosysteem. Ook worden
de vissen soms gevangen voor ze groot genoeg
zijn om zich voort te planten. Daardoor gaan
visbestanden achteruit. Moeten we dus stoppen
met vis eten?
Bij duurzame visserij worden technieken
gebruikt die de leefomgeving van de zeedieren
niet aantasten. Bijvangst wordt voorkomen en
er wordt ook niet te veel gevangen. Zo blijft de
oceaan ook voor toekomstige generaties een
belangrijke voedselbron.

Fish for tomorrow
Fish is healthy, but most fisheries are being
exploited to capacity, or even overfished. In
many cases, more fish are caught than are
actually needed, or the techniques used are
harmful to the ecosystem. Fish are sometimes
caught before they are mature enough to
reproduce. As a result, fish stocks are in decline.
So should we stop eating fish?
Sustainable fishing techniques do not damage
the marine ecosystem. They prevent by-catch
and overfishing, ensuring that future generations
can continue to use the oceans as an important
source of food.

Klimaatverandering
aanpakken
Stelling 13:
Vind jij dat het
meevalt met de
klimaatverandering?

Overal op de wereld zijn de gevolgen
van klimaatverandering merkbaar, zoals
overstromingen, mislukte oogsten en andere
natuurrampen. Klimaatverandering houdt niet
op bij landsgrenzen. Daarom zijn internationale
samenwerking en afspraken nodig om een
verdere opwarming van de aarde tegen te gaan.
Ook is het belangrijk om geld te reserveren
voor landen die worden getroffen door
natuurrampen die door klimaatverandering
worden veroorzaakt.

Statement 13:
Do you think climate
change isn’t all that bad?

JA YES

Combat climate change
The impact of climate change can be felt all over
the world. It includes flooding, failed harvests
and other natural disasters. Climate change
does not respect national borders. That is why
countries must work together to prevent further
global warming. It is also important that we put
money aside to help countries hit by natural
disasters resulting from climate change.

NEE NO

Londen, Verenigd Koninkrijk, 2015
Londen, United Kingdom, 2015
John Englart

Het klimaat verandert
De wereld is te verdelen in gebiedenwaar
verschillende klimaten heersen. Maar welk
klimaat je ook tegenkomt, overal verandert
dat klimaat door de opwarming van de aarde.

Chileense flamingo
Phoenicopterus chilensis
Molina, 1782
Chilean flamingo
Phoenicopterus chilensis
Molina, 1782

Voor een flamingo moet het waterniveau
precies goed zijn: niet te hoog en niet te
laag. De temperatuurstijging als gevolg van
klimaatverandering veroorzaakt droogte,
anderzijds ontstaan er door de stijgende
zeespiegel overstromingen. Het leefgebied
van de Chileense flamingo wordt daardoor
kleiner.

The climate changes
The world can be divided into regions with
different climates. However, all climates are
changing due to global warming. The animals
here are from four different climate regions.
The water level has to be just right for a
flamingo, not too high and not too low.
Temperature increases as a result of climate
change cause drought. At the same time, sea
level rise causes flooding, so the flamingo’s
habitat is shrinking.

Actie voor het klimaat!
We verbranden gas, olie en kolen om energie
te krijgen, maar daardoor komt er veel CO2 vrij
en verandert het klimaat op aarde. De gevolgen
voor mens en dier zijn enorm: schade aan
ecosystemen, hittegolven, overstromingen,
mislukte oogsten en een toename van tropische
plagen en ziekten.
Overal op de wereld werken mensen mee aan
oplossingen hiervoor, van schoolkinderen tot
wereldleiders. Het is belangrijk dat iedereen
weet dat dit probleem speelt, want als veel
mensen opkomen voor ons milieu moeten
de politiek en bedrijven wel met oplossingen
komen.

Action on climate change
We burn oil, gas and coal for energy, but
this releases large amounts of carbon and is
changing the earth’s climate. This in turn has a
huge impact on humans and on animals, causing
damage to ecosystems, heatwaves, flooding,
failed harvests and an increase in tropical
plagues and diseases.
All over the world people are working on
solutions to this problem, from schoolchildren
to world leaders. It is important that everyone
is aware of the problem, because if lots of us
campaign for the environment, politicians and
companies will be forced to find a solution.

Demonstratie voor dierenrechten, Australië
Animal rights protest, Australia
John Englart / Flickr

Bescherming van
zeeën en oceanen
Stelling 14:
Moeten wij ook opkomen
voor natuurgebieden
buiten Nederland?

Miljarden mensen zijn voor hun voedsel en
inkomen afhankelijk van de biodiversiteit in
de oceanen. Een groot deel van de zeeën is
echter overbevist. De oceanen nemen daarnaast
zo’n dertig procent op van alle CO2 dat door
de mens wordt geproduceerd, met verzuring
van het water als gevolg. Nog een probleem
is de vervuiling van de oceanen door plastics,
meststoffen en industrieafval. De Verenigde
Naties hebben afgesproken gezamenlijk deze
problemen aan te pakken en de oceanen weer
gezond te maken.

Statement 14:
Should we campaign
to protect natural habitats
in other countries?

JA YES

Protecting the seas and oceans
Billions of people rely on the biodiversity of the
oceans for their food and income. However,
a large proportion of the planet’s seas are
overfished. The oceans also absorb around 30%
of all the carbon emitted by human activity,
raising levels of acidity in the water. Another
problem is pollution due to plastics, fertilisers
and industrial waste. The United Nations
has agreed that we should tackle these
problems together and restore the
world’s oceans to good health.

NEE NO

Vastmaken van koraal op een kweekframe, Filipijnen 2016
Attaching coral to a frame, Philipines 2016
Lindsay Cope

Het koraal herstellen

Doornenkroon
Crow-of-thorns starfish

Koralen bestaan uit honderdduizenden
kleine diertjes: poliepen. Wereldwijd is
er steeds minder koraal en veel soorten
groeien minder goed door
klimaatverandering. Wetenschappers
proberen koralen te kweken in laboratoria om
daarmee beschadigde riffen te herstellen.
In Nederland wordt hier veel onderzoek naar
gedaan. Zo kunnen bijvoorbeeld nieuwe
koraalpoliepen gekweekt worden uit stekjes
van gezond koraal.

Repairing the reefs
Corals consist of hundreds of thousands of
tiny animals called polyps. Coral is dying off
all over the world, and many species are not
growing well because of climate change.
Scientists are trying to grow coral in the
laboratory so that people no longer have to
use natural coral in their aquariums, and new
pieces can be used to repair reefs. A lot of
research has been conducted on this in the
Netherlands. Now new coral polyps can be
grown from samples of healthy coral.

‘Koraaltuinieren’, Fiji, 2016
Growing coral, Fiji, 2016
Victor Bonito – Reef explorer Fiji Ltd.

Onderwaterleven
beschermen
De oceanen zijn van immens belang voor het
leven op onze planeet. Vervuiling, verzuring en
overbevissing bedreigen de gezondheid van de
zee. Zo is bijvoorbeeld een groot deel van de
koraalriffen in gevaar, terwijl ze behoren tot de
meest soortenrijke ecosystemen op aarde: van
alle zeedieren leeft 25 procent in het rif.
Om de koraalriffen voor de toekomst te
behouden is het belangrijk om lokale gemeenschappen bij de bescherming te betrekken.
Ook wordt er onderzoek gedaan naar het
herstel van koraalriffen met gekweekte koralen.

Protecting underwater life
The oceans are hugely important for life on this
planet. Pollution, acidification and overfishing
threaten the health of our oceans. A large
proportion of coral reefs – some of the richest
ecosystems on the planet, home to 25% of all
marine life – are at risk.
To preserve coral reefs for the future it is
important that local communities are involved in
their protection. Studies are also exploring the
use of cultivated corals to restore reefs.

Herstel ecosystemen
en behoud biodiversiteit
Stelling 15:
Maakt het jou wat uit
dat gebieden op aarde
verdrogen?

Bossen zijn belangrijk voor schone lucht en
schoon water. Ze herbergen bovendien een
enorme rijkdom aan planten, dieren en insecten.
Door houtkap en verwoestijning vermindert
deze biodiversiteit en gaan landbouwgebieden
achteruit. Daarom willen de Verenigde Naties
de natuur beter beschermen, ecosystemen
herstellen en duurzaam landgebruik bevorderen.

Statement 15:
Do you care that some
places on the planet are
turning into desert?

Restoring ecosystems and
preserving biodiversity
JA YES

Forests are important for clean air and water.
They are also home to a wealth of plants,
animals and insects. Deforestation and
desertification cause the loss of this biodiversity
and the degradation of farmland. The United
Nations therefore wants to protect the natural
environment, restore ecosystems and promote
sustainable land use.

NEE NO

Paraquay
Kachinapop met regenwolken- en maïsplantenmotief
Kachina doll with rain cloud and maize plant motif

Fernando Astigarraga (COOPI), Flickr

Alles voor een bui
In het gebied dat door de NoordAmerikaanse Hopi-Indianen wordt bewoond,
is de kans op droogte erg groot. Het risico
van een mislukte maïsoogst daarmee ook.
In hun oorspronkelijke religie was dan ook
een belangrijke rol weggelegd voor de regen.
Beroemd zijn de regendansen. Bovendien
kenden de Hopi kachina’s – geesten – voor
regen en vruchtbaarheid.
Kruik met wolkenladdermotief
Pitcher with Jacob’s ladder motif

Zorgen voor een
groene toekomst
Door klimaatverandering, boskap en een nietduurzaam gebruik van de grond verdwijnt
wereldwijd veel groen en nemen verdroging
en verwoestijning van het aardoppervlak
toe. Hierdoor raakt onder andere de waterhuishouding ontregeld en gaan kostbare
landbouwgebieden verloren, met honger en
armoede als gevolg. In natte periodes is er meer
kans op wateroverlast, in droge periodes juist op
een watertekort.

Anything for a shower of rain
The region where the Hopi Indians of North
America live is at high risk of drought. This
also entails a high risk of failed harvests. Rain
therefore played an important role in the
original religion of the Hopi tribe. They are
famous for their rain dances, and they had
kachinas – spirits – for rain and fertility.

Wereldwijde maatregelen tegen ontbossing en
verwoestijning zijn dan ook noodzakelijk om
verdere schade te vermijden. Herbebossing en
vergroening helpen de reeds ontstane schade te
herstellen.

Ensuring a green future
Bolivia
Bolivia
OIKOS

Climate change, deforestation and unsustainable
land use are causing a lot of the world’s
vegetation to disappear, leading to parching
and desertification. This disrupts water systems
and other natural systems, and causes the loss
of valuable agricultural land, which in turn leads
to hunger and poverty. It increases the chance
of flooding during wet periods, and water
shortages during dry periods.
Global measures are therefore needed to
combat deforestation and desertification in
order to prevent further damage. Reforestation
and increased afforestation can help repair the
damage already done.

Vrede, recht en veiligheid
Vrede, stabiliteit, mensenrechten en goed
bestuur zijn belangrijke voorwaarden voor
de ontwikkeling van welzijn en welvaart in de
wereld. In de strijd tegen terrorisme, illegale
wapenhandel en internationale misdaad is
internationale samenwerking noodzakelijk.
Regeringen moeten corruptie bestrijden en
zorgen voor een eerlijke rechtspraak en een
goed bestuur.

Stelling 16:
Vind jij dat Nederland
meer vluchtelingen
kan opvangen?
Statement 16:
Do you think that the
Netherlands could take
in more refugees?

Peace, justice and security
Peace, stability, human rights and good
governance are important prerequisites for
global wellbeing and prosperity. International
cooperation is vital in the fight against terrorism,
the illegal arms trade and international crime.
Governments must tackle corruption and ensure
a fair legal system and good governance.

JA YES

NEE NO

Trommeldans Groenland, 2007
Drum dance, Greenland 2007
Ancecia Coppack

Een rechtvaardige oplossing
Voor een stabiele en veilige samenleving
moet er zo min mogelijk aanleiding zijn voor
conflicten. Als er toch een conflict ontstaat,
hoe zorgen we er dan voor dat het niet uit de
hand loopt en op een eerlijke manier wordt
opgelost? Wereldwijd zijn hier in de loop
van de tijd uiteenlopende oplossingen voor
bedacht.
Trom, Inuit, Greenland, ca. 1930
Drum, Inuit, Greenland, c. 1930

Geschillen oplossen met muziek
Ooit werd deze trom door Groenlandse Inuit
gebruikt om geschillen op te lossen. Was
er een conflict tussen twee personen, dan
daagden ze elkaar uit voor een zangduel.
Daarbij probeerden ze elkaar te overtroeven
met vooraf ingestudeerde liederen onder
begeleiding van trommelmuziek. Doel van
zo’n trommelstrijd was het belachelijk maken
van de tegenstander. Het publiek bepaalde
wie de winnaar van de tweestrijd was.

Zorgen dat mensen
willen blijven
Moeten vluchten voor je leven; je huis,
bezittingen, vrienden en familie achterlaten.
Het zal je maar overkomen. Toch zijn er altijd
mensen op de vlucht: voor onderdrukking,
armoede, discriminatie, oorlog of de gevolgen
van klimaatverandering. Opeens zijn ze
afhankelijk van anderen en moeten ze
helemaal opnieuw beginnen.
Als mensen zich veilig voelen, dan willen
ze meestal helemaal niet weg. Daarom
moeten landen samenwerken aan vrede,
recht en veiligheid in de wereld. Het is de
verantwoordelijkheid van regeringsleiders en
politici om zich in te zetten voor goed bestuur
en mensenrechten en om maatregelen te
nemen die armoede bestrijden en klimaatverandering tegengaan.

A fair solution
It is important for a stable and safe society
that sources of conflict are kept to a minimum.
But when conflict does arise, how do we stop
it getting out of hand and settle the matter
fairly? A range of solutions have been devised
over the years, all around the world.
Solving quarrels with music
His drum was once used by Inuit (Eskimos)
in Greenland to resolve disputes. If there was
a conflict between two people, they would
challenge each other to a song contest.
During it, they would try to outdo each other
by singing specially written and rehearsed
songs accompanied by drumming. The aim
of the drumming contest was to make the
opponent look silly. The audience decided the
winner.

Opvang in de regio, vluchtelingenkamp Za’atri, Jordanië, 2013
Shelter in the region, Za’atri refugee camp, Jordan, 2013
US State Department

Ensuring people want to stay
Imagine being forced to flee for your life, leaving
behind your home, your possessions and your
family and friends. There are always people
fleeing terrible situations: oppression, poverty,
discrimination, war or the effects of climate
change. These people are suddenly forced to
rely on the kindness of others, as they seek to
rebuild their lives from scratch.
If people feel secure they will not generally want
to leave their home. That is why countries must
work together to promote peace, justice and
security in the world. It is the responsibility of
heads of government and politicians to ensure
good governance and respect for human rights,
and to take measures to combat poverty and
climate change.

Partnerschappen om
de doelen te bereiken
Stelling 17:
Vind je hulp aan
andere landen
belangrijk?

Alleen door samenwerking zijn de duurzame
ontwikkelingsdoelen te halen. Het is belangrijk
dat overheden, organisaties en bedrijven
wereldwijd kennis delen. Ook hulp bij het
aflossen van de staatsschulden van minder
ontwikkelde landen is nodig, evenals het
stimuleren van investeringen. Op de wereldmarkt
moeten alle landen gelijke kansen krijgen.

Statement 17:
Do you think it is
important to help
other countries?

Partnerships to achieve
the goals
JA YES

The sustainable development goals can only
be achieved through collaboration. It is
important that governments, organisations
and companies all over the world share
knowledge.Less developed countries must
also be given help to pay off their debts, and
investment must be encouraged. All countries
must have equal opportunities on the global
market.

NEE NO

Vredespijp
Peacepipe
Harry Behn

Goed en kwaad
Poppenspel is het oudere zusje van de
televisiesoap. Het is wereldwijd geliefd
en meestal meer dan kindervermaak
alleen. Volkswijsheden, gedragsregels en
maatschappijkritiek vinden via poppenspel
hun weg naar het grote publiek. Allerlei
menselijke eigenschappen, goed en
kwaad, zijn in poppen vertegenwoordigd.
Veel van deze eigenschappen spelen
ook een rol op het internationale toneel
waarin aan het behalen van de Duurzame
Ontwikkelingsdoelen wordt gewerkt.

Stokpop ‘Pemba, een
wijze oude vrouw’
Valde Coulibaly
Barmana, Mali, ca. 1965
‘Pemba, a wise old
woman’ stick puppet
Valde Coulibaly
Barmana, Malic. 1965

Good and evil
Puppet theatre is the elder sister of the TV
soap. It is popular all over the world and not
necessarily just among children. Puppets are
used to communicate folk wisdom, historical
stories, moral tales and social criticism to the
general public. All kinds of human qualities,
good and evil, are represented by puppets.
Many of these qualities also play a role
in international efforts to achieve the
Sustainable Development Goals.

VN-vlaggenparade in Den Haag, Nederland, 2013
UN Flag Parade The Hague, Netherlands, 2013
Gemeente Den Haag

Samenwerken aan
welvaart en vrede
Voor welvaartsstijging heeft een land op zijn
minst voldoende inkomsten, kansen voor de
bevolking en een goed werkende overheid
nodig. Minder ontwikkelde landen lopen tegen
grote hindernissen op, zoals schulden aan rijke
landen en oneerlijke handelsvoorwaarden, maar
ook corruptie en een zwak binnenlands bestuur.
Om te voorkomen dat de verschillen in de
wereld alsmaar groter worden, is het belangrijk
dat alle landen gelijke toegang hebben tot de
wereldmarkt. Ook moeten ze eerlijke prijzen
voor hun producten ontvangen, over nieuwe
technologische oplossingen kunnen beschikken
en zo nodig hulp krijgen bij het ontwikkelen van
het bestuur en de economie.

Working for peace and prosperity
For a country to become more prosperous,
it must have sufficient income, opportunities
and a properly functioning government. Less
developed countries face major obstacles, such
as debts and unfair trading systems, as well as
corruption and weak administration.
To stop inequality growing even further, it is
important that all countries have equal access
to the global market. They must also be paid a
fair price for what they produce, have access to
new technologies and, if necessary, receive help
developing their economy and institutions.

