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NEDERLANDERS: 
VREDE EN VEILIGHEID 
BELANGRIJKSTE WERELDDOEL

Vrede en veiligheid zijn volgens Nederlanders 
cruciaal voor een betere wereld. Het is het 
populairste doel van alle zeventien nieuwe 

werelddoelen. Nederlanders vinden doelen gericht 
op duurzaamheid het minst belangrijk. Ook de 
aanpak van klimaatverandering bungelt onderaan 
de prioriteitenlijst. Dit blijkt uit een representa-
tieve peiling van Kaleidos Research onder 1083 
Nederlanders1. 

NIEUWE WERELDDOELEN VASTGESTELD
Ruim 150 wereldleiders stelden eind september 
in New York de nieuwe ontwikkelingsagenda van 
de Verenigde Naties (VN) vast. Deze agenda is de 
opvolger van de Millenniumdoelen en vormt de 
komende 15 jaar een blauwdruk voor het streven 
naar minder armoede op de wereld. Bij het 
opstellen van deze nieuwe afspraken is extra 
aandacht besteed aan de aanpak van klimaatver-
andering, gelijke rechten en vrede en veiligheid. 
Een lijst van in totaal 17 nieuwe werelddoelen 

(ofwel: sustainable development goals) is het 
eindresultaat van jarenlang overleg.

DUURZAAMHEID NIET POPULAIR
Gevraagd naar welke drie van deze 17 nieuwe doe-
len volgens Nederlanders het belangrijkste zijn om 
te komen tot een betere wereld, steekt ‘vrede en 
veiligheid’ er met kop en schouders bovenuit (zie 
box 1). Ruim de helft (57%) kiest dit nieuwe wereld-
doel. Twee ‘klassieke’ doelen - goed onderwijs 
(33%) en goede gezondheidszorg voor iedereen 
(31%) - volgen op afstand en maken de top drie 
compleet. De uitgesproken voorkeur voor vrede en 
veiligheid betekent niet dat Nederlanders de 
nieuwe en bredere ontwikkelingsagenda in zijn 
geheel omarmen. De nieuwe werelddoelen met 
een focus op duurzaamheid zijn namelijk veruit het 
minst populair. Slechts een kleine groep hecht het 
grootste belang aan doelen als duurzame con-
sumptie (7%) en het beschikbaar maken van 
betaalbare duurzame energie (5%). 

1
De online 
dataverzameling 
vond plaats eind 
september 2015. 
De gegevens zijn 
herwogen op 
geslacht, leeftijd, 
regio, opleiding 
en gezinsgrootte 
en vormen zo een 
representatieve 
afspiegeling van 
de Nederlandse 
samenleving
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MEER LEZEN?
Deze factsheet is 
een ingekorte versie 
van opinieonderzoek 
onder 1083 
Nederlanders 
naar de nieuwe 
werelddoelen. Het 
volledig uitgewerkte 
opinieonderzoek 
zal in november 
2015 worden 
gepresenteerd. 
Dit onderzoek is 
het eerste in een 
reeks onderzoeken 
van Kaleidos 
Research naar de 
implementatie 
van de nieuwe 
ontwikkelings-
agenda in 
Nederland.
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BOX 1 WAT ZIJN VOLGENS U DE BELANGSRIJKST DOELEN OM TE KOMEN TOT EEN BETERE WERELD*

1   Vrede en veiligheid  57% 
2   Goed onderwijs voor iedereen  33% 
3   Gezondheidszorg voor iedereen  31% 
4   Einde aan honger  19% 

5   Gelijke rechten voor mannen en vrouwen  18% 

6   Einde aan armoede  17% 

7   Schoon water en schone wc’s  17% 

8   Kleinere kloof tussen arm en rijk  13% 

9   Beschermen van de natuur  13% 

10  Wereldwijde samenwerking werelddoelen 13% 

11  Banen en economische groei  12% 

12  Klimaatverandering aanpakken  11% 

13  Duurzame consumptie en productie  7% 

14  Betaalbare duurzame energie  5% 

15  Beschermen van de zeeën  5% 

16  Infrastructuur voor duurzame industrialisatie  2% 

17  Veilige en groene steden  1% 

 

*max. 3 kiezen

AANPAK KLIMAATVERANDERING LAAG OP DE LIJST
Opmerkelijk is dat ook de aanpak van klimaat-
verandering maar weinig populair is. Slechts 
11% van de Nederlanders zet dit doel in zijn top 
drie van belangrijkste doelen. Daarmee behaalt 
het doel niet meer dan een 12e plek. Dit terwijl de 
aanpak van klimaatverandering toch één van de 
speerpunten van de nieuwe agenda is. Weinig 

Nederlanders leggen de link tussen armoede en 
de nadelige gevolgen van klimaatverandering 
(zie figuur 2). Eén op de drie Nederlanders (33%) 
is het eens met de stelling dat armoede in de 
wereld niet los kan worden gezien van klimaat-
verandering. Een even grote groep (31%) is het 
hier niet mee eens. 

2 OP 5 GELOOFT IN EIGEN BIJDRAGE
Meer dan bij de Millenniumdoelen, vraagt de 
nieuwe agenda om actie van iedereen overal ter 
wereld. Zoals Ban ki-Moon (secretaris-generaal 
van de VN) in zijn speech verwoordde, vormen de 
nieuwe werelddoelen een ‘to-do list’ voor ieder-
een. De echte test is niet de ondertekening van de 
nieuwe agenda, maar de uitvoering ervan. Zijn 
Nederlanders zich bewust van deze rol die zij 
volgens de VN kunnen en moeten spelen? Ja, 
maar niet iedereen. Twee op de vijf Nederlanders 
(41%) denken dat ze zelf een bijdrage kunnen 
leveren aan de aanpak van wereldwijde armoede. 
Een op de vijf (19%) denkt dat persoonlijke keuzes 
in het dagelijks leven daar geen invloed op heb-
ben. De meeste Nederlanders (66%) denken dat 

om armoede in de wereld aan te pakken, er vooral 
dingen moeten veranderen in de arme landen.

VERDEELDHEID OVER MEEST EFFECTIEVE INZET
Over de vraag wie het beste in staat is om te zorgen 
voor minder armoede in de wereld, is men ver-
deeld. Zowel regeringen van arme landen (16%) als 
die van rijke landen (12%) krijgen van sommige 
Nederlanders de voorkeur. Een andere groep (14%) 
heeft het meeste vertrouwen in internationale 
organisaties zoals de VN. De meesten (25%) vinden 
echter dat alle voorgelegde partijen evenveel 
kunnen bijdragen aan armoedebestrijding. Hulp-
organisaties zoals het Rode Kruis krijgen relatief 
weinig steun (4%). 

FIGUUR 2. “Ik kan een bijdrage leveren aan de aanpak van armoede in de wereld door de keuzes die ik maak in mijn dage-

lijks leven”.
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