WERKEN AAN EEN DUURZAME WERELD

DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN

Duurzaam betekent:
genoeg voor iedereen voor altijd.

Een concreet plan om de
wereld te verbeteren.

De SDG’s zijn de opvolgers van de Millenniumdoelstellingen. De
Millenniumdoelstellingen waren bedoeld om iets te doen aan het
armoedeprobleem. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen beogen
dit ook, maar zij pakken tegelijk ook het klimaatprobleem aan.

De realiteit dwingt ons om duurzamer te gaan leven. Dan houd je

Gezamenlijk legden de regeringsleiders van alle 193 landen een aantal

ook rekening met de anderen en met de planeet. Je leeft op

afspraken vast om met zijn allen duurzamer te gaan leven: de Duurzame

De Millenniumdoelstellingen liepen tot 2015. De Duurzame

zo’n manier dat je anderen - hier en elders, nu en later -

Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals. (SDG’s)

Ontwikkelingsdoelstellingen startten meteen daarna en lopen tot 2030.

ook een menswaardig leven laat hebben.
De uitdagingen zijn hetzelfde in het Zuiden
en het Noorden. Ook de oplossingen
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vinden we in het Zuiden en het Noorden.
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Mensen in andere landen kunnen leren
van ons. Wij kunnen van hen leren.
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“We kunnen onze problemen niet
oplossen met de denkwijze die
ze eerder heeft gecreëerd.”
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DE VIJF P’S IN EVENWICHT

DEZE TENTOONSTELLING
De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen vertrekken vanuit een

Deze reizende tentoonstelling is een uitnodiging om aan de slag te gaan

positief wereldbeeld: samen bouwen aan een duurzame toekomst.

met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Maar ook een

Stellingen zijn hier een sterk symbool van. Universeel herkenbaar en

uitnodiging om met de tentoonstelling zelf aan de slag te gaan. De

overal verkrijgbaar in lokale materialen. Wereldwijd staan stellingen voor

materialen vind je op www.west-vlaanderen.be/wereldhuis. Op die

verandering, vooruitgang en handen uit de mouwen steken. Ze nodigen

manier kan iedereen die dat wil zijn eigen tentoonstelling maken of

uit om mee te bouwen aan die toekomst als een wereldburger.

kopiëren. Alles is zo gepresenteerd dat ook buitenlandse partners er
mee aan de slag kunnen.

De SDG’s zijn enkel duurzaam wanneer de volgende 5 P’s in balans zijn.
1. PLANET

Zorg dragen voor de planeet zodat volgende
generaties ook van de natuur kunnen genieten.

2. PEOPLE

Alle mensen verdienen een goed en aangenaam
leven.

3. PROSPERITY

Een goed draaiende economie is belangerijk voor
een hoge levenskwaliteit.

4. PARTNERSHIP

Samenwerken is de sleutel om de Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen bereiken.

5. PEACE

Je kan maar een goed evenwicht tussen Planet,
People en Prosperity hebben als er vrede is en
iedereen ervan kan genieten.

Mede mogelijk gemaakt door:
CREALINK
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
WERELDHUIS WEST-VLAANDEREN
URBANIZE STUDIO x SIMON DESSAUVAGE
UNITED NATIONS REGIONAL INFORMATION CENTRE

Meer info over het ontlenen van deze tentoonstelling:
www.west-vlaanderen.be/wereldhuis
wereldhuis@west-vlaanderen.be
051/26 50 50
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