
POLITIEKE JONGERENPARTIJEN  
LUIDEN NOODKLOK OVER BUDGET 
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

KAMERLEDEN GETOETST OVER KENNIS SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS #WAARSTAIKVOOR

Den Haag, 20 juni – De Girls Rights Watch van Plan Nederland biedt vandaag, samen met Politieke 
jongerenorganisaties DWARS (GroenLinks), Jonge Socialisten (PvdA), Jonge Democraten (D66),  
Oppositie (DENK), PerspectieF (Christen Unie) en SGP-Jongeren, een manifest aan de Tweede 
Kamer waarin een oproep wordt gedaan om de wereld welvarender en duurzamer te maken door 
het budget voor ontwikkelingssamenwerking te vergroten naar 0,7% van het BNP.

De jongeren wijzen de Nederlandse regering op de internationale afspraken waaraan zij zich gecom-
mitteerd heeft. In naleving van deze afspraken roept het manifest op om in het komende regeer- 
akkoord het budget voor zuivere ontwikkelingssamenwerking te vergroten naar 0,7% van het BNP 
en de implementatie van de Sustainable Development Goals (SDG’s) prioriteit te geven. De jongeren 
dragen t-shirts met daarop de nummers van de SDG doelen (onderwijs is bijv. SDG 4) en zullen 
Kamerleden testen op hun kennis over de SDG’s met de vraag: ‘waar sta ik voor?’. 

Rixt de Jong,  jongerenlobbyist: “Als jongeren in Nederland hebben wij een bevoorrechte positie. Wij 
willen dit inzetten door ons vandaag te laten horen. Niet voor onze eigen toekomst, maar voor alle 
jongeren in ontwikkelingslanden die niet de kans hebben om zelfstandig een goede basis voor hun 
toekomst te leggen. We willen met het manifest strijden voor het behalen van de genoemde doelen 
en zien dit zeker niet als onmogelijk: Nederland is een welvarend land met voldoende middelen.  
Op deze manier kunnen de vervolgstappen naar een betere, gelijkere wereld gezet worden.” 

Jongeren in ontwikkelingslanden hebben vaak niet de kans om onderwijs te volgen. Meisjes worden 
hierbij nog verder achtergesteld dan jongens. Zij gaan vaak niet naar school of moeten hun middelbare 
opleiding staken omdat ze te maken krijgen met uithuwelijking en/of tienerzwangerschappen.

Voor meer informatie: Rixt de Jong – 06 81174242
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GIRLS RIGHTS WATCH - GIRLSRIGHTSWATCH@PLANNEDERLAND.NL 

De Girls Rights Watch is een enthousiaste groep van 17 jongeren tussen de 18 en 26 jaar, die indirect 
invloed uitoefenen op Nederlandse beleidsmakers en bij relevante ministeries en bij Nederlandse 
parlementariërs. Ook onderhoudt de Girls Rights Watch contacten met Nederlandse politieke jonge-
renorganisaties, de jongerenvertegenwoordigers van de Verenigde Naties en UNESCO. De jonge-
renlobbyisten doen dit door middel van onderzoek, publieke lobby acties, het creëren van media- 
aandacht en het organiseren van events en netwerkbijeenkomsten.

Girls 
Rights
WatchPo

w
er

ed
 b

y 
P

la
n



MANIFEST

MANIFEST

Er is de afgelopen decennia, mede dankzij Nederlandse inzet, 
een hoop verbeterd aan de SITUATIE VAN JONGE-
REN IN ONTWIKKELINGSLANDEN. Zo is het 
aantal mensen met honger gehalveerd, is de kindersterfte de 
afgelopen 25 jaar verminderd met bijna 50 PROCENT en 
is het aantal jongens én meisjes in het basisonderwijs gestegen 
naar 91 PROCENT. 

We kunnen trots zijn op deze resultaten, maar het werk is helaas 
niet af. De afgelopen jaren is er stevig BEZUINIGD op het bud-
get voor ontwikkelingssamenwerking. Daarnaast merken we dat 
dit budget steeds breder wordt ingezet, waardoor een groot deel 
van het geld NIET TERECHT komt bij degenen die dit juist het 
meest nodig hebben.

Een zeer BEPERKT deel van de jongeren, onge-
veer 6 PROCENT, heeft toegang tot UNIVERSITAIR 
ONDERWIJS. Daardoor krijgen jongeren niet de 
kans om zich volledig te ontwikkelen. Voor MEISJES 
IS DEZE SITUATIE NOG SCHRIJNENDER. 

1 HET BUDGET V O O R 

Z U I V E R E  OFFICIËLE 

O N T W I K K E L I N G S- 

S A M E N W E R K I N G  

BINNEN EEN JAAR TE 

LATEN GROEIEN NAAR 

0.7 % VAN HET BNP.

2 DE IMPLEMENTATIE VAN DE SUSTAINABLE  
DEVELOPMENT GOALS PRIORITEIT TE GEVEN EN DUUR-
ZAME ONTWIKKELING VOOROP TE STELLEN IN HET  
INTERNATIONAAL BELEID. HIERBIJ VRAGEN WIJ OM  
SPECIALE AANDACHT VOOR GOED ONDERWIJS (SDG 
4); GENDERGELIJKHEID (SDG 5); EERLIJK WERK EN  
ECONOMISCHE GROEI (SDG 8); EN VREDE, VEILIGHEID  
EN STERKE PUBLIEKE DIENSTEN (SDG 16).

Zij moeten vaak al tijdens het MIDDELBAAR ONDERWIJS 
STOPPEN met hun opleiding, omdat ze te maken krijgen met 
UITHUWELIJKING, ZWANGERSCHAPPEN op jonge 
leeftijd of, omdat ze simpelweg ONGESTELD worden. Alle 
jongeren zouden een veilige leefomgeving moeten hebben om in 
alle vrijheid hun potentieel te kunnen benutten.

NEDERLAND is het land van mogelijkheden. Als jon-
geren mogen wij hier volop van GENIETEN. Wij hebben de 
kansen om ons te ONTPLOOIEN, zelfstandig beslissingen te 
nemen en om ONS TE LATEN HOREN. Kortom, wij krijgen 
hier de kans om een goede basis voor onze eigen toekomst te 
leggen.   

Vandaag willen wij gebruik maken van deze BEVOORRECHTE 
POSITIE en ons laten horen. Niet voor onze eigen toekomst, 
maar voor alle jongeren in ontwikkelingslanden die niet de kans 
hebben om ZELFSTANDIG een GOEDE BASIS voor hun 

TOEKOMST te leggen. 

YOUTH FOR YOUTH

OPROEP AAN  HET NIEUWE KABINET 
We willen met dit manifest een beroep op u doen. Nederland is een welvarend land. Onze bevoorrechte positie moeten we blijven 
inzetten om de wereld duurzamer en welvarender te maken. In 2015 heeft Nederland zich gecommitteerd aan de Sustainable Develop-
ment Goals. Het is aan het toekomstige Kabinet om deze handtekening om te zetten in actie en sociale gerechtigheid te brengen. Nu 
is hét moment. DWARS, Jonge Democraten, Jonge Socialisten, Perspectief, Oppositie, SGPJ en de Girls Rights Watch roepen daarom 
op om in het komende regeerakkoord: 
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