Impressie van het Sdg café
van 26 October 2017

Jl Donderdag 26 oktober troffen we elkaar weer bij het SDG Café, deze keer bij de
Haagse Hogeschool. Op de dag dat het nieuwe Kabinet op het bordes stond,
bogen wij ons over hoe we onze werelddoelen beter en breder onder de aandacht
van het Kabinet konden brengen.
Dit Café was de eerste bijeenkomst na de zomer en een start-up om te kijken waar
we nu staan en waar we heen willen met de SDG beweging. Verschillende inleiders
en pitchers waren de stepping stones voor onze discussies uitmondend in enkele
adviezen aan elkaar, CBS, het Kabinet en BuiZa.
1: Verhalen uit New-York over de eerste Nederlandse rapportage bij de UN door
o.a. Ronald Wormgoor en Martijn Visser
Nederland heeft jl. zomer voor de eerste maal teruggekoppeld bij de United Nations
over stand van zakent.a.v. het bereiken van de werelddoelen.
Bij die presentatie scoorde Nederland hoog vanwege de statistische onderbouwing
en samenwerking met partners, naar bleek een uniek benadering. De Nederlandse
presentaties werden niet alleen door de Minister verzorgd maar eveneens door
NGO’s en jongeren. Het rapport van die VN bijeenkomst is voor iedereen
beschikbaar.

De VN richtlijnen voor de SDG rapportages zijn beperkt en dat leidt i.h.a. tot wat
vrijblijvendheid bij de landen rapportages, door statische onderbouwing kun je dit
verbeteren. De inbreng van jongeren lijkt ons niet alleen voor ons land een
kernpunt, maar evenzeer van belang voor alle landen. Maar ook onze rapportages
kunnen nog beter, zeker op al die punten die om actie en extra inzet vragen.
Het wordt in het Café jammer gevonden dat de SDG’s niet breder in het
regeerakkoord zijn terug te vinden, want het wordt belangrijk gevonden om de
SDG’s goed te borgen in het Nederlandse beleid. Buiza wil daarin geen filter zijn,
zo is er in aanloop naar NYC wel naar elkaars stukken gekeken, maar ieder heeft
zijn eigen inbreng verzorgd.
We bespreken nog de voor en nadelen van een Sdg focal point bij AZ, maar
aangezien de Minister President een primus inter pares is, kan het beter bij Buiza
blijven, die zich vooral richt op coördinatie.
Hermanus Rietveld van het CBS praat de Café gangers bij over de nieuwe stand
van zaken m.b.t. het bereiken van de SDG’s in Nederland. Zijn presentatie tref je
als bijlage aan. Handig om te delen met je collega’s.

De nieuwe publicatie van het CBS wordt verwacht op 1 maart. Deze bevat meer
indicatoren dan het eerste rapport als gevolg van de maatschappelijke consultatie.

Bij de discussie wordt om aandacht gevraagd waar we nu, na de VN bijeenkomst in
NYC, staan als SDG beweging in Nederland. Hoe gaan we verder, wat zijn
kernpunten, waar zitten de hiaten in onze aanpak van de doelen, hoe worden we
een sterke SDG community, hoe ontwikkelen we complexe thema’s etc.

Pitches:
Na beide inleiders volgen een aantal informatieve en inspirerende pitches.
O.a. Van Addy Polet van UNWomen over SDG 5 en 11 er als kern safe city's en
#metoo. Een indrukwekkende bijdrage o.a. over het aangewende gedrag van
vrouwen om ongewenste handelingen maar niet te laten gebeuren. Safe city’s zijn
van immens belang voor de vrijheid en veiligheid van vrouwen.

Na de oproep over de stad een pitch van Dik Bol over de al 25 jaar bestaande
stedenband tussen Haarlem en Mutare. Kern in die band is de wederkerigheid, en
concrete bijdragen met als uitgangspunt organiseren op eigen kracht. Een
fototentoonstelling over de stedenband is te zien in “de Pletterij” in Haarlem
tot 21-12-17.

Vervolgens een pitch van Jordana Hiltrop van Wo=Men, intern voor politieke lobby,
met een pitch over SDG 5. Kern van haar betekenisvolle betoog betrof het hart van
de SDG’s namelijk gender en vrouwenrechten en het belang van de betrokkenheid
en inclusie van mannen in dit debat.

Gertjan Agterhof van Woord en Daad,
Gertjan, lid van de kerngroep van het Café en woordvoerder namens een groep,
vult aan t.a.v. de bijeenkomst in NYC. Tevens vraagt hij aandacht voor het
“adopteer een SDG” initiatief. Inmiddels hebben 21 Kamerleden een SDG
geadopteerd en 7 fracties worden gemonitord. Hij vraagt alle aanwezigen om vanuit
hun kennis deze Kamerleden te volgen en zo nodig te ondersteunen.

Yvonne Bogaarts van Rutgers, is de volgende pitcher. Zij brengt verslag uit over
het nieuwe rapport van UNFPA, “ State of the World Population” met dit jaar als
thema: gezondheid en rechten in een tijdperk van ongelijkheid. Kernboodschap:
ongelijkheid in reproductieve rechten leidt tot economische ongelijkheid en het
terugdringen van ongelijkheid draagt bij aan betere omstandigheden voor ieder. De
toegang tot familyplanning is nog steeds een groot probleem wat overigens ook in
Nederland speelt.
Veronique Swinkels, door vriendschap sterker/Circles of 17.
Veronique informeert ons over het initiatief: global goals accelerator, circles of 17.
Het opzetten van cirkels in scholen, bij bedrijven, in gemeenschappen, heeft als
doel het beter bekend maken van de werelddoelen en het versnellen van de
implementatie. De pilot volgt in november.
Marc Broere van Vice-Versa, het blad voor mondiale samenwerking, attendeert ons
op het Vice-Versa initiatief om 35 directeuren van o.s. organisaties te vragen een
advies aan de nieuwe Minister te formuleren. Dit initiatief heeft geleidt heeft tot een
storm van reacties en suggesties aan Minister Kaag. Het artikel is te vinden op de
site van Vice-Versa.
In de discussie die volgt spelen een aantal terugkerende thema’s een rol zoals b.v.
* het belang van een goed en nieuw “narratief” voor ontwikkelingssamenwerking,
met aandacht voor de solidariteit, diepere waarden zoals gelijkheid en rechten
versus het nu wat overheersende Nederlandse belang. Er is behoefte aan “geraakt
worden en raken in het hart”. Maar ook verbindingen met thema’s als klimaat en
migratie, echter zonder de kern uit het oog te verliezen, ongelijkheid en armoede.
De samenhang der dingen maakt mondiale vraagstukken soms ook wel
ondoorzichtig.
* Maar ook het verbreden van de SDG beweging naar jongeren, bedrijven,
decentrale overheden, natuur en milieu etc.. zien we als belang om de doelen
centraal te stellen. Er wordt daarom ook opgeroepen om bij het volgende café
allemaal iemand mee te nemen uit andere organisaties. Wat niet wegneemt dat de
kern van de SDG beweging van groot belang is als denkkracht en solide
volhouders.
* Er is behoefte aan een heldere stip op de horizon en een goede monitoring. Er
zou gedacht kunnen worden aan b.v. een soort mensenrechtenraad maar dan voor
de SDG’s. Zo’n raad zou de vrijblijvendheid eruit halen en de SDG’s een
verplichtend karakter geven.

Dit leidt uiteindelijk tot de volgende adviezen:
1: de metingen en monitoring door het CBS betreft nu alleen de Nederlandse stand
van zaken met betrekking tot de SDG’s en niet de bijdrage die Nederland levert aan
de SDG’s mondiaal. Het is bekend dat de focus van SDG’s op het “hier en nu is” en
niet op “elders en later”. In Nederlandse context blijkt er steeds meer behoefte te
zijn aan een rapportage dat de “elders en later”’ aspecten meenemen.
Advies: Er wordt geadviseerd dat het CBS ook gaat meten wat de Nederlandse
bijdrage is aan het behalen van de SDG’s mondiaal. Technische innovaties zoals
nu al spelen zijn key. Verder wordt aandacht gevraagd voor interpretaties van de
internationale indicatoren die meer relevant zijn voor het nationale beleid.
2: stip op de horizon en tegengaan vrijblijvendheid door een proces van review.
Advies: onderzoeken of een soort Mensenrechtenraad opgericht zou moeten en
zou kunnen worden om ook de SDG’s na te komen, daarmee de vrijblijvendheid
tegen te gaan en de SDG’s de status te geven die ze verdienen.
3: er is behoefte aan een verbreding van het netwerk met bedrijven, jeugd, natuur,
etc.
Advies: dit advies treft ons allen. Een verbreding zou uitstekend kunnen starten bij
het café vanwege het onafhankelijke karakter. Leg verbindingen vanuit je
organisatie en neem een introducee mee naar het volgende café.
4: het regeerakkoord besteedt te weinig aandacht aan de doelen.
Advies: we organiseren een briefing aan alle Ministers over de doelen.
5: er is nog te weinig aandacht voor de doelen op de scholen.
Advies: er wordt opgeroepen om SDG campagnes te starten op m.n. basisscholen,
aldus wordt er vroeg een basis gelegd.

Tot slot:
Het SDG Café kan een horzel zijn. We kunnen agenderen en middels adviezen met
concrete ideeën verbreden, verdiepen en versterken.
Een volgend café zal plaatsvinden in januari.
Met hartelijke groet namens de kerngroep
Thea Fierens
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