Kamerleden bouwen aan Millenniumdoelen
Onder meer Kathleen Ferrier (CDA) en Marianne Thieme (PvdD) lieten dinsdag 14 september 2010 hun
papierwerk even voor wat het is, om actief te bouwen aan de Millenniumdoelen. Met gigantische gekleurde
stenen, die symbool staan voor hun inzet tegen armoede, bouwden zij een metershoge muur.
Bij het bouwen werden de volksvertegenwoordigers geholpen door een aantal aantrekkelijke bouwvakkers.
Met de muur werd live zichtbaar gemaakt wat Nederlanders online kunnen doen tijdens de campagne
‘Steengoed wat jij doet!’: een steen leggen die jouw goede actie symboliseert. Dit hoeft niet ingewikkeld te
zijn: fair trade chocola eten helpt ook al mee. Door dit te laten zien kun je anderen inspireren om ook iets
goeds te doen.
Open brief aan Nederlandse Regering
In Nederland doen veel politici, particulieren en bedrijven hun best om bij te dragen aan het halen van de
Millenniumdoelen. Het Nederlands Platform Millenniumdoelen (NPM), een samenwerkingsverband van 55
organisaties, waaronder Hivos, vindt dat de Nederlandse regering tijdens de VN-Millenniumtop aan zet is om
haar beste beentje voor te zetten. Namens het platform bood voorzitter Sylvia Borren een open brief aan,
waarin aangedrongen wordt op stevige onderhandelingen over de voortgang van de doelen. De
Millenniumdoelen moeten namelijk gewoon gehaald worden!
Bouwen aan de Millenniummuur
Ieder kamerlid voorzag een steen van een persoonlijke wens of aanbeveling. Zo riep Marianne Thieme in
haar steen op om minder vlees te eten: “Je vork is een machtig wapen in de strijd tegen oneerlijke
voedselverdeling”. Kathleen Ferrier beloofde in haar steen dat het CDA ook na 2015 voor effectief beleid
voor het halen van de doelen staat. Stien van Veldhoven pleitte voor een opleiding, een baan en een
duurzame leefomgeving voor iedereen en Sjoera Dikkers (PvdA) benadrukte dat mensen in
ontwikkelingslanden de kans moeten krijgen zichzelf te ontwikkelen. Ook kamerleden Arjan El Fassed
(GroenLinks), Henk Jan Ormel (CDA), Henk Nijhof (GroenLinks) en Joel Voordewind (ChristenUnie) legden
namens hun partij een steen.
De voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken, Frits Korthals Altes, bouwde ook actief mee.
Korthals Altes is van mening dat ondanks de economische crisis, westerse landen moeten investeren om de
doelen te halen. Minder armoede is namelijk ook in hun eigen belang. De steen van de ambassadeur voor
de Millenniumdoelen Christiaan Rebergen klinkt veelbelovend: “De Nederlandse regering zal vechten voor
vrouwenrechten, veiligheid en voedselzekerheid”.

