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PRACTICE DICTATION
We nemen een beslissing van groot historisch belang. We besluiten om een betere toekomst voor alle
mensen op te bouwen. We kunnen de eerste/ generatie zijn die erin slaagt om armoede te beëindigen.
Net zoals we misschien de laatste zijn die een kans hebben om de planeet te redden. De
wereld zal een betere plaats zijn. De agenda voor wereldwijde actie die we vandaag aankondigen, is
een handvest voor mens en planeet. Het politie/ke forum onder auspiciën van de Algemene
Vergadering van de Verenigde Naties en de Economische en Sociale Raad van de Ver1. min 163 syll/min
enigde Naties zullen een centrale rol spelen in dit proces.
1. min 6 seconds 18 syll/min
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COMPETITION TEXT
SECTION C
Wij, staatshoofden, regeringsleiders en Hoge Vertegenwoordigers, ontmoeten elkaar op het
hoofdkwartier van de Verenigde Naties om vandaag te/ beslissen over nieuwe mondiale
doelen voor duurzame ontwikkeling. We hebben een historisch besluit genomen over een
uitgebreide en
vergaande reeks doelen die zowel universeel als veranderend zijn. We verbinden ons ertoe
onvermoeibaar door te werken aan de volledige uit/voering van de agenda voor duurzame
ontwikkeling voor het einde van het volgende decennium. We erkennen dat het uitbannen van
armoede
1. min 163 syll/min
in al zijn vormen en dimensies, waaronder extreme armoede, de grootste uitdaging in de
wereld is en een onmisbare vereiste voor duurzame ontwikkeling./ We streven naar een
evenwichtige en geïntegreerde manier om duurzame ontwikkeling in al zijn drie dimensies te
realiseren. Dit betreft economische, sociale en ecologische ontwikkelingen. We hebben tot het einde van het volgende
decennium besloten om armoede en honger overal te/ beëindigen en ongelijkheden binnen en
tussen landen te bestrijden. We streven naar vreedzame en rechtvaardige samenlevingen.
Mensenrechten zullen worden
2. min 184 syll/min
beschermd. Gendergelijkheid zal worden bevorderd, en vrouwen en meisjes zullen sterker en
krachtiger gemaakt worden. We hebben ook besloten om voorwaarden te scheppen voor
duurzame eco/nomische groei voor iedereen. Ook zal de welvaart door iedereen worden
gedeeld, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende niveaus van nationale
ontwikkeling en capaciteiten. Terwijl we aan deze grote collectieve reis beginnen, beloven we dat niemand achter
zal blijven. Erkennend dat de waardigheid van de mens fundamenteel is, willen we dat de/
doelen worden bereikt voor alle naties en volkeren, en voor alle segmenten van de
samenleving. Dit is een agenda van ongekende omvang en betekenis. Deze wordt door alle
3. min 205 syll/min
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landen geaccepteerd en is op iedereen van toepassing. Er moet echter rekening worden
gehouden met verschillende nationale realiteiten, capaciteiten en ontwikkelingsniveaus. Ook/
nationaal beleid en prioriteiten zullen worden gerespecteerd. Dit zijn universele doelen die de
hele wereld omvatten, zowel de ontwikkelde landen als de ontwikkelingslanden. De doelen zijn geïntegreerd en ondeelbaar, en brengen de drie dimensies van duurzame ontwikkeling
in evenwicht. De doelen zijn het resultaat van meer dan twee jaar van intensieve openbare
discussies. Het/ betrokken maatschappelijk middenveld en andere belanghebbenden overal ter
wereld hebben bijzondere aandacht besteed aan de stemmen van de armsten en meest
kwetsbaren. Deze discussie omvatte waar4. min 226 syll/min
devol werk van de Verenigde Naties en haar secretarisgeneraal. In deze doelen stellen we een
uiterst ambitieuze visie op. We zien een wereld voor ons die vrij is van armoede, honger en
ziekte. In deze/ wereld is er universele geletterdheid en er is een rechtvaardige en universele
toegang tot kwaliteitsonderwijs op alle niveaus, tot gezondheidszorg en tot sociale
bescherming. We zien een wereld voor ons
van universeel respect voor mensenrechten en menselijke waardigheid. Deze wereld
investeert in haar kinderen en elk kind groeit erin op zonder geweld of uitbuiting. Elke vrouw
en elk meisje genieten erin van volledi/ge gendergelijkheid. We komen samen in een tijd van
uitdagingen voor duurzame ontwikkeling. Miljarden van onze burgers leven nog steeds in
armoede en krijgen geen waardig leven. Er zijn toenemende ongelijkheden.
5. min 247 syll/min
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SECTION B
Die zijn er binnen en tussen landen. Er zijn enorme ongelijkheden als het gaat om kansen en
macht. Genderongelijkheid blijft een belangrijke uitdaging. Werkloosheid en met name
jeugdwerkloosheid zijn een groot probleem. Wereldwijde gezondheidsbedreigingen/ en
frequentere en intensere natuurrampen dreigen een groot deel van de ontwikkelingsvoortgang
van de afgelopen decennia teniet te doen. De uitputting van natuurlijke hulpbronnen en de
negatieve effecten van aantasting van het
milieu vergroten de lijst van uitdagingen waarmee de mensheid wordt geconfronteerd, en
versterken deze. Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van onze tijd en de
negatieve gevolgen ervan ondermijnen het vermogen van/ alle landen om duurzame
ontwikkeling te bereiken. Het is echter ook een tijd van immense kansen. Er is aanzienlijke
vooruitgang geboekt bij het oplossen van veel van onze uitdagingen. In de afgelopen
generatie zijn honderden
6. min 271 syll/min
miljoenen mensen uit extreme armoede gekomen. De toegang tot het onderwijs voor zowel
jongens als meisjes is enorm toegenomen. De verspreiding van informatie en
communicatietechnologie en globalisering bieden grote kansen om de mense/lijke
vooruitgang te versnellen en kenniseconomieën te ontwikkelen. De ontwikkelingsdoelen die
we jaren geleden hebben afgesproken, vormden een belangrijk uitgangspunt voor deze
ontwikkeling. Op een aantal gebieden is aanzienlijke vooruitgang geboekt. Maar de vooruitgang is in sommige gebieden achtergebleven, vooral in de minst
ontwikkelde landen. De voortgang van sommige ontwikkelingsdoelen blijft onvoldoende. We
blijven ons eraan houden om alle langetermijndoelen volledig te realiseren door/ gerichte en
opgeschaalde hulp te bieden aan de minst ontwikkelde landen en andere landen in bijzondere
omstandigheden. Met de nieuwe agenda, die is gebaseerd op de afgesproken
langetermijndoelen, wordt geprobeerd alsnog de niet bereikte doelen
7. min 295 syll/min
te bereiken. De agenda die we vandaag presenteren, gaat echter veel verder dan de
langetermijndoelstellingen. Niet alleen wordt daarin vastgehouden aan de huidige
ontwikkelingsprioriteiten, hij bevat ook een breed scala van economische, sociale en
milieudoel/stellingen. Hij brengt vreedzamere en inclusievere samenlevingen dichterbij. In de
agenda zijn ook de cruciale voorwaarden vastgelegd voor de implementatie. Als gevolg van
de geïntegreerde benadering die is gekozen, zijn er tal van vergaande verbindingen tussen
de nieuwe doelen. We maken vandaag onze duurzameontwikkelingsdoelen bekend. Nooit
eerder hebben wereldleiders beloofd gemeenschappelijk te werken aan een zo breed gedeelde,
universele beleidsagenda. We gaan gezamenlijk werken aan duurzame ontwikkeling en zetten
ons ge/zamenlijk in om wereldwijde ontwikkeling en samenwerking dichterbij te brengen. Dit
kan enorme voordelen opleveren voor alle landen en alle delen van de wereld. We
herbevestigen dat elke staat de volledige permanente soevereiniteit heeft over al zijn rijk8. min 319 syll/min
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dommen, natuurlijke hulpbronnen en economische activiteiten, en het recht heeft om deze uit
te oefenen. We zullen de agenda uitvoeren ten gunste van deze en toekomstige generaties.
Hiermee herbevestigen we ons in te zetten voor de bevordering van het internationaal recht/
en benadrukken we dat de agenda moet worden uitgevoerd conform de rechten en plichten
van staten volgens het internationaal recht. We herbevestigen het belang van de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens. We benadrukken de verantwoordelijkheden van alle
staten, conform het Handvest van de Verenigde Naties, om de mensenrechten en fundamentele vrijheden van iedereen
te respecteren. Het realiseren van gendergelijkheid zal een cruciale bijdrage leveren aan de
voortgang van alle doelen. Het bereiken van duurzame ontwikkeling is niet mogelijk als de
helft/ van de mensheid een deel van zijn mensenrechten en kansen wordt onthouden.
Vrouwen en meisjes moeten gelijke toegang hebben tot kwalitatief hoogstaand onderwijs en
economische middelen. We zullen ons inspannen om de investeringen te vergroten om de
genderkloof te dichten, de gelijkheid tussen mannen
9. min 343 syll/min
en vrouwen te vergroten en de empowerment van vrouwen wereldwijd te versterken. Alle
vormen van discriminatie en geweld tegen vrouwen en meisjes moeten worden geëlimineerd.
De nieuwe doelen zullen richting geven aan de beslissingen die we de komende tien jaar
zullen nemen. Wij zullen allemaal werken aan de/ uitvoering van de agenda op regionaal en
mondiaal niveau, rekening houdend met het ontwikkelingsniveau en de vermogens van de
individuele staten. Het nationale beleid zal worden gerespecteerd. We zullen inclusieve en
duurzame economische groei bevorderen, met name in ontwikkelingslanden. We zullen echter blijven voldoen aan de relevante internationale regels en toezeggingen.
We erkennen ook het belang van de regionale en subregionale dimensies in duurzame
ontwikkeling. Regionale en subregionale kaders kunnen de effectieve vertaalslag
vergemakkelij/ken van beleid voor duurzame ontwikkeling naar concrete maatregelen op
nationaal niveau. Elk land staat voor zijn eigen specifieke uitdagingen in zijn streven naar
duurzame ontwikkeling. De meest kwetsbare landen verdienen speciale aandacht. Er zijn dus
heel veel serieuze uitdagingen in veel semiontwikkelde landen.
10. min 367 syll/min
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SECTION A
Maar ook kwetsbare mensen moeten worden empowered. We zetten ons in om armoede in al
zijn vormen en dimensies te beëindigen, onder meer door extreme armoede uit te bannen. Alle mensen
moeten kunnen genieten van een basislevensstandaard, bijvoorbeeld via socialebeschermingssystemen.
We zullen daarom middelen uittrekken/ voor de ontwikkeling van plattelandsgebieden en duurzame
landbouw en visserij. We verbinden ons ertoe om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te bieden in de
vroege kinderjaren, en in de primaire, secundaire, tertiaire en beroepsopleidingen. Alle mensen moeten
toegang hebben tot mogelijkheden voor levenslang leren die hen helpen de kennis en vaardigheden te verwerven die nodig zijn om kansen te benutten en ten volle aan de
samenleving deel te nemen. We zullen ernaar streven kinderen en jongeren te voorzien van een
liefhebbende omgeving die ze nodig hebben voor de volledige realisatie van hun rechten en
capaciteiten. We moeten zorgen voor u/niversele dekking van en toegang tot hoogwaardige
gezondheidszorg. Niemand mag achterblijven. We zullen proberen een sterke economische basis te
leggen voor al onze landen. Inclusieve en duurzame economische groei is essentieel om welvaart te
bereiken. Dit zal alleen mogelijk zijn als rijkdom wordt gedeeld en inkomensongelijkheid
11. min 393 syll/min
wordt aangepakt. We zullen mensenhandel uitroeien en kinderarbeid in al zijn vormen beëindigen. Alle
landen profiteren van een gezond en goed opgeleid personeelsbestand met de kennis en vaardigheden
die nodig zijn voor productief en bevredigend werk. We zullen de productiecapaciteiten van de minst
ontwikkelde landen in alle sectoren versterken, on/der meer via de nodige structurele transformatie. We
verbinden ons ertoe fundamentele veranderingen aan te brengen in de manier waarop onze
samenlevingen goederen en diensten produceren en consumeren. Overheden, internationale
organisaties en het bedrijfsleven moeten bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Daarbij gaan ze op
weg naar duurzamere consumptiepatronen en productie. Alle landen zullen actie ondernemen, waarbij
ontwikkelde landen het voortouw nemen, rekening houdend met de ontwikkeling en capaciteiten van
ontwikkelingslanden. Staten worden krachtig aangespoord om af te zien van het uitvaardigen en
toepassen van unilaterale maatregelen die niet in overeen/stemming zijn met het internationale recht en
het Handvest van de Verenigde Naties die de volledige verwezenlijking van economische en sociale
ontwikkeling, met name in ontwikkelingslanden, belemmeren. Het Raamverdrag van de Verenigde
Naties inzake klimaatverandering is het belangrijkste internationale forum voor onderhan12. min 419 syll/min
delingen over de wereldwijde reactie op klimaatverandering. We zijn vastbesloten om de dreiging die
door klimaatverandering en aantasting van het milieu wordt veroorzaakt, resoluut aan te pakken. Het
wereldwijde karakter van klimaatverandering vraagt om een zo breed mogelijke internationale
samenwerking. Op deze manier kunnen we de vermindering van de mondia/le uitstoot van
broeikasgassen versnellen en de negatieve gevolgen van klimaatverandering voor de samenleving
aanpakken. We erkennen dat duurzame stedelijke ontwikkeling cruciaal is voor de kwaliteit van het
leven van alle mensen. We zullen samenwerken met lokale autoriteiten en gemeenschappen om onze
steden te vernieuwen en zo in te richten dat de cohesie
tussen en de persoonlijke veiligheid van gemeenschapsleden wordt bevorderd. We zullen ook rekening
houden met bevolkingsontwikkelingen in onze nationale strategieën voor plattelands en
stadsontwikkeling. Duurzame ontwikkeling kan niet worden gerealiseerd zonder vrede en veiligheid;
en vrede en veiligheid lopen gevaar zonder duurzame ontwikkeling. Daarom erkent de nieu/we agenda
de noodzaak om vreedzame, rechtvaardige en inclusieve samenlevingen op te bouwen. Die bieden
gelijke toegang tot het recht en zijn gebaseerd op respect voor de mensenrechten, op een effectieve
rechtsstaat en op goed bestuur op alle niveaus. Factoren die aanleiding geven tot geweld, onveiligheid
en onrechtvaardigheid staan ook op de agenda. We moeten onze inspanningen verdub13. min 445 syll/min
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belen om conflicten op te lossen of te voorkomen. We moeten ervoor zorgen dat vrouwen een rol
spelen bij vredesopbouw. We beloven om intercultureel begrip en wederzijds respect te bevorderen.
We erkennen de natuurlijke en culturele diversiteit van de wereld en erkennen dat alle culturen en
beschavingen een bijdrage kunnen leveren aan en cruciaal zijn voor duurzame ontwikkeling./ Sport is
ook een belangrijke factor voor duurzame ontwikkeling. Sport speelt een steeds grotere rol bij het
realiseren van ontwikkeling en vrede door bijvoorbeeld principes van verdraagzaamheid en respect te
bevorderen en bij te dragen aan de empowerment van zowel vrouwen als jongeren. De omvang en
ambitie van de nieuwe agenda vereist een nieuw leven ingeblazen, mondiaal partnerschap om de
implementatie
ervan te waarborgen. Wij verbinden ons hier volledig toe. Dit partnerschap zal met name werken in de
geest van wereldwijde solidariteit met de armsten en met mensen in kwetsbare situaties. Het zal een
intensieve wereldwijde betrokkenheid faciliteren ter ondersteuning van de implementatie van alle
doelen. Elk land heeft de primaire verantwoordelijkheid voor zijn eigen economische en socia/le
ontwikkeling. De nieuwe agenda gaat over de middelen die nodig zijn voor de uitvoering van de
doelen. Zowel nationale als internationale overheidsfinanciën zullen een essentiële rol spelen bij het
verstrekken van essentiële diensten en bij het aanboren van andere financieringsbronnen. We erkennen
de rol van de diverse particuliere sector en die van maatschappelijke
14. min 471 syll/min
organisaties en filantropische organisaties bij de uitvoering van de nieuwe agenda. Internationale
openbare financiën spelen een belangrijke rol bij het aanvullen van de inspanningen van landen om
openbare middelen op de binnenlandse markt te mobiliseren, vooral in de armste en meest kwetsbare
landen met beperkte binnenlandse middelen. Internationale overheidsfinanciën/ zijn belangrijk voor het
genereren van extra middelen uit andere bronnen, zowel publiek als privaat. Internationale financiële
instellingen hebben een belangrijke ondersteunende rol, met name in ontwikkelingslanden. We bevelen
opnieuw aan om de stem en participatie van ontwikkelingslanden te verbreden en te versterken. Ook
nationale parlementen spelen een essentiële rol bij de totstandkoming van wetgeving. Ze moeten ook zorgen voor verantwoording voor de effectieve implementatie van
onze verplichtingen. Overheden en openbare instellingen zullen bij de uitvoering nauw samenwerken
met regionale en lokale autoriteiten, en met subregionale en internationale instellingen. De organisatie
van de Verenigde Naties speelt een belangrijke rol bij het bereiken van de doelen/ voor duurzame
ontwikkeling. Hoewel we het belang van nationale verantwoordelijkheid en leiderschap op het niveau
van de landen benadrukken, drukken we onze steun uit voor de voortdurende dialoog in de
Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties. Onze regeringen hebben samen de primaire
verantwoordelijkheid voor de followup en evaluatie op nationaal, regionaal en mondiaal niveau.
15. min 497 syll/min

