
Stelling 17: 
Vind je hulp aan 

andere landen 

belangrijk? 

Statement 17:

Do you think it is 

important to help 

other countries?

JA YES            

NEE NO

Partnerschappen om 
de doelen te bereiken

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

Partnerships to achieve 
the goals 

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.

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.

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 eff orts to achieve the 

Sustainable Development Goals.

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


