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Aanpakvan SDG'sdoor Fryskejongeren
Inleiding
Voor u ligt het rapport `Aanpakvan SDG'sdoor Fryskejongeren'. Dit rapport isgeschrevendoor het
JongerenpanelDuurzaamFryslánin opdracht van Provincie Fryslán.Het doel van het onderzoek is
om in een korte peiling duidelijk te krijgen hoe Friesejongeren zelf bezigzijn of willen gaan met de
SustainableDevelopment Goals(SDG's)van de Verenigde Naties.Of, anders geformuleerd, voor
welke SDGwil de Friesejongere zich inzetten.

Dit advieswordt door de provincie Fryslángebruikt om binnen hun acties de jongeren beter te
kunnen bereiken en te helpen zichgoed in te zetten voor de door hen aangegevenSDG's.Verder zijn
de gesprekkendie tijdens dit onderzoek met de jongeren gevoerd zijn, en de communicatie die hier
achter vandaankomt van grote waarde om het belangvan de SDG'sbreder op de kaart te zetten.

Dit onderzoek is gedaandoormiddel van een analogerealtime date visualisatie tool, oftewel, een
bord waar mensendoormiddel van een knikker hun mening kunnen geven. Dit bord is gemaakt in
samenwerkingmet Frack,de Hackerspacein Leeuwardenwaar iedereen welkom is om te komen
werken aan hobby projecten. Wij willen Frackdaarom ook hartelijk bedanken!

Het onderzoek
De locatie
Voor dit onderzoek zijn wij als panel op vrijdag 24 Mei 2019 langsgeweest bij het FrieslandCollege
om daar op 'Global land' met de studenten in gesprekte gaan. Global Landwas eenfestival dat zich
met het thema 'Students in the lead' volledig focuste op de SDG'sen studenten. Tijdens dit festival
sprakenwij met jongeren met allerlei verschillende studie achtergronden. Zo hebben we
bijvoorbeeld gesproken met toekomstig recht beoefenaars,horecaondernemers en veel meer!
Hiernaastwaren natuurlijk ook de meningen van docenten en andere geïnteresseerdenvan harte
welkom. Eris dus een grote verscheidenheid aan achtergronden en perspectieven meegenomen.
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De 'enquête
Op het FrieslandCollegestonden wij buiten voor de hoofdingang van de school. Hiervroegen wij
mensende 'enquête' in te vullen door drie knikkers in de vakjeste gooien van de SDG'swaarvoor zij
zich zouden willen inzetten.

Na het gevenvan hun mening konden de geënquêteerden aan de achterkant van het knikkerbord
bekijken hoe anderen gestemd hadden en of dit overeen kwam met hun keuzes.Degesprekkendie
hierdoor op gangkwamen vulden wij aan met vragen over de keuzesen motivaties achter hun keuze
om op die manier meer te leren over de achtergrond van de mening. Ook hebben we gevraagdnaar
voorbeelden van hoe de jongeren nu al bezigzijn met het zich inzetten voor de SDG's,of als zedit
nog niet doen, hoe ze dit willen gaan doen.

Resultaten
Na een dag lang mensen benaderen en laten nadenken over hoe zij zich bezig (kunnen) houden met
de SDG'ssloot de teller aan het eind van het festival op 222 knikkers. Dit betekent dat 74 studenten
en andere geïnteresseerden hun mening hebben gegeven! Ook hebben we met al deze mensen
gesproken en hebben we prachtige unieke verhalen gehoord. Deze verhalen worden onder
bevindingen gebruikt om de analoge data te ondersteunen en verklaren.

Over het algemeenwerd er de hele dag leuk gereageerdop de actie. Mensenwilden graagdeelnemen
en vonden het ook leuk om daarna met ons, maarvooral ook met elkaar, in gesprekte gaan.Hieronder
zijn alle gegevensweergegeven zoals deze direct uit onze analoge data verzamelaar kwamen rollen.
Hieruit is direct al te zien dat doel 2, 4, 5, 13 en 14 boven gemiddeld goed scorenen dat bijvoorbeeld
6, 7, 8 en 9 achter blijven.
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Volgens de leden van het panel kunnen de lagere scoresvoor deze achterblijvende doelen verklaard
worden door het feit dat deze doelen vaak wat specifieker van aard zijn. Het gevolg hiervan is dat
jongeren moeilijk een beeld van dezedoelen krijgen en daardoor ook moeilijk eenvoorstelling kunnen
maken van hoe zij daarin een bijdrage kunnen leveren.

Doelenals'2. Zero Hunger',en '13. ClimateAction' zijn heel duidelijk en hebben ook een hogeurgentie.
Uit gesprekken met de jongeren kwam dit ook naar voren. Daarnaastis het bij deze hoger scorende
doelen gemakkelijker om concrete actieste bedenkenom een bijdragete leveren aande realisatievan
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dit doel. Dit komt wellicht ook door de grote hoeveelheid aandacht die het krijgt ten opzichte van
bijvoorbeeld doel 9, Industry, Innovation and Infrastructure.

Voor welke SDGzet de Friese jongere zich in?

• 1. No poverty

2. Zero hunger

• 3. Good health and well-being

• 4. Quality education

• 5. Gender equality

a 6. Clean water and sanitation

7. Affordable and clean energy

• 8. Decent work and economic
growth

tR9. Industry, Innovation, and
Infrastructure

5 10. Reducing inequalities

• 11. Sustainable cities and
communities

,e 12. Responsible consumption and
production

• 13. Climate action

• 14. Life below water

• 15. Life on land

• 16. Peace, justice and strong
institutions

• 17. Partnerships for the goals

Bevindingen
Doel 2 'Zero Hunger' scoordeter verbazingvan het panel erg hoogtijdens de enquête. Uit de
gesprekken bleek dat jongeren hier voor stemden doordat het dichtbij kwam. Eenaantal hadden zelf
honger ervaren tijdens hun jeugd of zagendit terug bij vrienden. Ook isgesproken met een aantal
jongeren met een migratie achtergrond door wie het probleem alsherkenbaar gezienwerd.
Opvallend was dat jongeren vaak niet wisten hoe ze konden helpen en wat ze zelf kunnen doen. Bij
navragenwerden dan vaakgrootse plannen genoemd over in de toekomst voedsel uitdelen uit een
busje, maar zevonden het lastig invulling te geven aan kleine eigenactieswaar ze nu mee bezig
kunnen.

Doel 5 'Gender Equality' werd vooral door veel vrouwelijke respondenten aangemerkt als belangrijk.
In de gesprekken achter het bord bleek dat ze het dan wel moeilijk vonden om een concrete actie te
benoemen waardoor zij zelf aan dit doel (kunnen) bijdragen. Uiteindelijk bleek het creëren van
bewustwording volgens de jongeren het belangrijkste. Het benoemenwanneer je het ziet en mensen
bewust maken van de aanwezigeverschillen zagenzij als een stap in de goede richting.
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Het is ook opvallend dat zowel doel 13 als 14 erg hoog scoren terwijl doel 15 achterblijft. Bij navraag
achter bord kwam naar voren dat de jongeren, vaak geïnspireerd door documentaires en filmpjes op
socialemedia, aan het denken werden gezet over de ernst van de situatie. Beeldenvan plastic in de
oceaanen mensen die huis en haard moeten verlaten vanwege het veranderende klimaat spraken
hierbij erg tot de verbeelding. Ook inspireerde dit tot het zelf ondernemen van acties zoalsminder
vlees eten en het reduceren van afval.

Zoalseerder genoemd is tijdens dit onderzoek niet alleen met jongeren gesproken.Naastjongeren
viel een vijfde van de respondenten onder de categorie 'ouderen'. Bij dezegroep was het opvallend
dat zevaak een andere kijk hadden op welke doelen belangrijk voor hen waren. Dit kwam met name
voort uit het feit dat ze de negatieve effecten van diverse doelen met eigen ogen hadden gezien.
Hierdoor zagenze hoe bepaaldedoelen andere beïnvloeden en waar dus op gefocust moet worden.
Alsvoorbeeld hierbij werd doel 6 'CleanWater and Sanitation' gezienals de basisvoor gezond
voedsel, wat weer leidt tot betere ontwikkeling.

Het panel merkte dat dit bewustzijn over de onderlinge verbindingen tussen de verschillende doelen
voor jongeren niet altijd even duidelijk was. Ook hadden enkele respondenten een andere invulling
bij sommige doelen. Eenvoorbeeld hiervan is 'Zero Hunger' waarmee, na navragen,gedoeld werd op
dat iedereen gezond moet kunnen eten of dat iedereen genoeg geld moet hebben om eten te
kunnen kopen. Hierdoor liggen die dus meer in lijn met 'No Poverty' en 'Good Health and Well-
being'.

Op de vraag 'hoe zet jij je in voor de SDG's?'had de oudere gardevaak praktischevoorbeelden
terwijl jongeren meer idealistischevoorbeelden gaven. Ouderen kwamen bijvoorbeeld met actiesals
zonnepanelen op het dak, het huis isoleren, insect vriendelijke bloemen planten en
biologische/fairtrade inkopen. Terwijl jongeren vooral acties als minder vlees eten, bewustzijn
creëren en minder afval weggooien noemden. Het was echter wel opvallend dat jongeren het vaak
terugkoppelden aan hun studie en vertelden hoe zij binnen hun werkveld het verschil willen maken

Slotwoord
Wij hopen dat u genoten heeft van het lezenvan dit rapport en dat u wat geleerd heeft van de
gegevensen ervaringen die wij met u gedeeld hebben. Wij willen graag Frackbedankenvoor de hulp
en gastvrijheid tijdens de voorbereidingen. Ook willen we graag het FrieslandCollegeen Leerbedrijf
Invloed Studenten - LISbedankenvoor het mooi georganiseerdefestival en de goede gastvrijheid.
Voor meer informatie over het Jongerenpanelen acties die wij in het verleden hebben gedaan kunt u
terecht op onzewebsite jdf.mar.frl!

'Rapport 'Aanpak van SDG'sdoor Fryskejongeren" door JongerenpanelDuurzaamFryslán
30-6-2019




