
Stelling 8: 
Zou jij precies willen 

weten wie jouw telefoon 

heeft gemaakt? 

Statement 8:

Would you like to 

know exactly who 

made your telephone?

JA YES            

NEE NO

Goede banen en 
economische groei

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.

Decent jobs and 
economic growth

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 fi ght against forced labour, 
slavery and human traffi  cking.

De wereld in een mobieltje

Een telefoon bestaat uit honderden 

onderdelen, gemaakt uit tientallen 

grondstoff en. De onderdelen worden

op verschillende plaatsen op de wereld 

gemaakt, de grondstoff en op verschillende 

plaatsen gewonnen. Wat zijn de arbeids-

omstandigheden waaronder dat gebeurt? 

Wat zijn de gevolgen voor het milieu? Eerlijk 

en duurzaam is het beslist niet altijd.

The world in a mobile phone

A phone consists of hundreds of diff erent 

parts made of dozens of diff erent resources. 

The parts are made in diff erent parts of the 

world, and the resources are mined in

diff erent 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 traffi  cking compromise the 

health, safety and dignity of many people.

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?
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Het kopererts malachiet met azuriet
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