
Inclusieve Vrede en Veiligheid: 17 Werelddoelen
Tijdens het jaarlijks overleg van ongeveer 15 lokaal, regionaal of landelijk werkende vredesorganisaties in Ne-
derland, juni 2017, stond het onderwerp ‘Inclusieve Vrede en Veiligheid’ centraal. Hiermee wordt aangegeven
dat het streven naar ‘vrede en veiligheid‘ alles te maken heeft met de situatie waarin mensen, en alles wat ons
omringt, zich bevinden. Vandaar INCLUSIEF: alles inbegrepen. Al snel ging het over het milieu en de klimaat-
verandering, armoede, vrouwenrechten, de gezondheidszorg, bewapening, kinderarbeid, opvang vluchtelingen
etc. etc. Allemaal heel belangrijk om je voor in te zetten, maar best wel veel voor de beperkte groep mensen die
zich inzetten voor ‘vrede en veiligheid’. Vanuit onze organisatie werd daarom gewezen op de ’17 Duurzame
Ontwikkelingsdoelen’ die in 2015 door alle 193 leden van de Verenigde Naties zijn onderschreven, en in 2030
gerealiseerd dienen te zijn. Via Doel 16: Vrede, Veiligheid en Rechtvaardigheid zouden ‘onze organisaties’
daar een bijdrage aan kunnen leveren. Aan andere doelen kan ieder naar eigen mogelijkheden bijdragen: 
zie pag.2-4.

Ban Ki-moon (VN-secretaris tot eind 2016):
“De Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn een te-doen-lijst voor mensen en de planeet, en een blauwdruk

voor succes. We zullen ook een nieuw mondiaal partnerschap nodig hebben. 
We hebben actie nodig van iedereen, overal. Zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn onze gids.”

Samenwerken voor de doelen
Vanwege de positieve resultaten van de VN-Millennium Ontwikkelingsdoelen (van 2000 – 2015) werd tijdens
de VN-Conferentie van Rio de  Janeiro (2012) besloten om vanaf 1 jan. 2016 – 2030 opnieuw tot een mon-
diaal plan van aanpak te komen. Er werden 88 landenteams opgericht (in 2013) om via focus-groepen, overleg
en online discussies uit de hele wereld informatie te verzamelen over wenselijke doelen. Ruim 7 miljoen
mensen vulden de enquête ‘My World’ in. Op basis daarvan kwam men tot 17 doelen die elk in gemiddeld
10 subdoelen werden uitgewerkt. Tijdens een 3-daagse VN-Conferentie (25-27 sept. 2015) werd het slotdocument
door alle 193 landen aangenomen. Tevens bestond de VN op dat moment 70 jaar.

Een investering van meer dan 1000 miljard
Alleen Doel 13 beoogt al een investering van 1000 miljard. Financiering komt uit belastinggelden, handel en in-

vesteringen, ontwikkelingshulp, bijdragen van bedrijven en particulie-
ren. ‘Agenda 2030’ vergt de inzet van overheden, bedrijven, de
maatschappelijke organisaties én burgers. Alleen door samen te werken
kunnen de doelen behaald worden. Maar hoe doe je dat? Welke part-
nerschappen zijn er al? Hoe kan jij je met jouw organisatie aansluiten
of hoe start je een nieuw partnerschap? Meer informatie hierover is te
vinden via de websites:www.sdgnederland.nl en www.un.org/sustai-
nabledevelopment. Of zie voor een samenvatting van de belangrijkste
informatie ons webblad: www.samenvoorvrede.nl. 

Zes kernwoorden
Ban Ki-moon vatte de essentie van dit streven in zes woorden samen:
waardigheid, mensen, planeet, voorspoed, gerechtigheid & partnerschap.
Het is de blauwdruk van de ‘Verenigde Naties’ voor een gelukkigere en
gezondere wereld in 2030.
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DUURZAME ONTWIKKELING TOT 2030: 
17 DOELEN OM ONZE WERELD TE VERBETEREN

1  Einde aan armoede
Beëindig armoede overal en in al haar vormen.

Alle landen dienen zich in te zetten voor goede systemen op het gebied van sociale zekerheid voor ieder.
Alle mannen en vrouwen dienen gelijke rechten te hebben op economische middelen  en ba-
sisdiensten m.b.t. eigendomsrecht, nalatenschap, natuurlijke hulpbronnen, financiële diensten
als microfinanciering. Opbouwen van weerbaarheid m.b.t. degenen die zich in kwetsbare si-
tuaties bevinden t.a.v. klimaat-gerelateerde extreme gebeurtenissen. Solide beleidskaders creë-
ren op regionaal, nationaal en internationaal niveau, die zijn gebaseerd op ont-

wikkelingsstrategieën ten gunste van de armen en het genderbeleid.

2  Einde aan honger
Bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw.

Iedereen moet toegang hebben tot veilig, voedzaam en voldoende voedsel, het hele jaar door.
De landbouwproductiviteit en de inkomens verdubbelen voor kleinschalige voedselproducen-
ten, in het bijzonder vrouwen, inheemse bevolkingen, boerenfamilies, veefokkers en vissers.
Duurzame voedselproductiesystemen garanderen. Verhogen van de investeringen, door ver-
sterkte internationale samenwerking, in landelijke infrastructuur, landbouwkundig onderzoek
en uitgebreide diensten. Corrigeren en voorkomen van handelsbeperkingen en scheefgegroeide situaties op
de wereldlandbouwmarkten.

3  Gezondheidszorg voor iedereen
Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden.

Terugdringen van moedersterfte en kindersterfte. Een einde maken aan epidemieën zoals aids, tuberculose,
malaria en verwaarloosde tropische ziekten, alsook hepatitis. De preventie en behandeling ver-
sterken van misbruik van verslavende middelen, met inbegrip van drugsgebruik, het schadelijk
gebruik van alcohol en tabaksproducten. Het aantal doden en gewonden in het verkeer we-
reldwijd halveren. Universele toegang tot diensten voor gezinsplanning, informatie en opvoe-
ding, seksuele gezondheidzorg. Zorgen voor een universele ziekteverzekering, kwaliteitsvolle

gezondheidszorgdiensten en tot veilige, doeltreffende en betaalbare essentiële geneesmiddelen en vaccins
voor iedereen.

4  Goed onderwijs
In 2030 moeten alle jongens en meisjes in de wereld de basisschool en middelbare school kun-
nen afmaken. Allemannen en vrouwen dienen toegang te krijgen tot betaalbaar beroeps-, tech-
nisch-, en hoger onderwijs. Scholieren moeten kennis en vaardigheden kunnen opdoen over
duurzame ontwikkeling en levensstijlen, mensenrechten en gelijkheid tussen mannen en vrou-
wen. Scholen dienen een cultuur van vrede, geweldloosheid, waardering van culturele diver-
siteit en mondiaal burgerschap te bevorderen.

5 Vrouwen en mannen zijn overal gelijkwaardig
Het stoppen van alle vormen van geweld en discriminatie jegens vrouwen en meisjes, in de openbare en de

privésfeer, alsmede vrouwenhandel en seksuele uitbuiting en alle schadelijke praktijken, zoals
kind- en gedwongen huwelijken en vrouwelijke genitale verminking. Verzekeren van doel-
treffende deelname van vrouwen inzake leiderschap op alle niveaus van de besluitvorming in
het politieke, economische en openbare leven. Het bevorderen van gendergelijkheid en de
zelfredzaamheid van vrouwen en meisjes.

6  Schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen
Universele en gelijke toegang tot veilig en betaalbaar drinkwater. Verontreiniging voorkomen
en de lozing van gevaarlijke chemicaliën en materialen een halt toe roepen. Het bevorderen
van waterwinning, ontzilting, waterefficiëntie, afvalwaterzuivering, recycling en hergebruik.
Op water gebaseerde ecosystemen beschermen en herstellen.
Internationale samenwerking op dit terrein stimuleren. Het bevorderen van degelijke sani-
taire voorzieningen en hygiëne voor iedereen.

7  Schone en betaalbare energie
Universele toegang tot betaalbare, betrouwbare en moderne energiediensten garanderen. Het
aandeel hernieuwbare energie in de mondiale energiemix verhogen en de energie-efficiëntie
verdubbelen. De investering promoten van de energie-infrastructuur en schone energietech-
nologie. Internationale samenwerking uitbreiden en moderne en duurzame energiediensten
aanbieden aan alle ontwikkelingslanden.

8  Eerlijke en sociale economische groei
Waardige banen scheppen en ondernemerschap, creativiteit en innovatie bevorderen. De groei
aanmoedigen van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen. Mondiale ondersteuning
van het 10-jarig Programmakader voor Duurzame Consumptie en Productie. Een eind maken
aan gedwongen arbeid, mensensmokkel, kinderarbeid, de inzet van kindsoldaten. Veilige en
gezonde werkomgevingen bevorderen en arbeidsrechten.

9  Veilige infrastructuur en beschikbare kennis
Het ontwikkelen van kwalitatieve, betrouwbare, duurzame en veerkrachtige infrastructuren
ter ondersteuning van de economische ontwikkeling en het menselijk welzijn, met klemtoon
op een betaalbare en billijke toegang voor iedereen. Bevorderen van inclusieve en duurzame
industrialisering waarbij de focus ligt op een grotere doeltreffendheid bij het gebruik van hulp-
bronnen en van schonere en milieuvriendelijke technologieën en industriële processen. 

Universele en betaalbare toegang tot internet.

10  Gelijke kansen voor iedereen
Ongelijkheid in en tussen landen terugdringen. Geleidelijk tot een inkomenstoename van
de onderste 40% van de bevolking komen. Gelijke kansen verzekeren en ongelijkheden weg-
werken, o.a. van discriminerende wetten. Meer gelijkheid nastreven  inzake belastingen, lonen
en sociale bescherming. Een ordelijke, veilige, regelmatige en verantwoorde  migratie en
mobiliteit van mensen mogelijk maken. 

11 Veilige en duurzame steden
Toegang voor ieder tot adequate, veilige en betaalbare huisvesting en basisdiensten.  
De nadelige milieu-impact van steden reduceren, o.a luchtkwaliteit en afvalbeheer. Universele
toegang tot veilige, toegankelijke, groene en openbare ruimtes, in het bijzonder voor vrouwen
en kinderen, ouderen en personen met een handicap. Het culturele en natuurlijke erfgoed van
de wereld beschermen en veilig stellen.

12  Duurzame productie en consumptie
Het 10-jarig Programmakader inzake Duurzame Consumptie- en Productiepatronen verwe-
zenlijken. Voedselverspilling in winkels en bij consumenten halveren en voedselverlies redu-
ceren in de productie- en bevoorradingsketens. De afvalproductie aanzienlijk beperken via
preventie, vermindering, hergebruik en recycling. Garanderen dat mensen overal beschikken
over relevante informatie over, en zich bewust zijn van, duurzame ontwikkeling en levensstijlen
die in harmonie zijn met de natuur.

13  Klimaatverandering stoppen
Maatregelen inzake klimaatverandering integreren in nationale beleidslijnen, strategieën en
planning, o.a. op basis van het Klimaat-akkoord van Parijs (2015). De opvoeding, bewust-
wording en mogelijkheden verbeteren m.b.t. afname van de uitstoot van broeikasgassen, en
het aanpassingsvermogen bevorderen in relatie tot klimaatverandering. Tegen 2020 gezamen-
lijk jaarlijks $ 100 miljard bijeenbrengen t.b.v. de ontwikkelingslanden m.b.t. het Groene Kli-

maatfonds (ingesteld in 2010).

14  Gezonde oceanen, zeeën en rivieren
De vervuiling van rivieren en zee voorkomen en in aanzienlijke mate verminderen. Op een
duurzame manier zee- en kust-ecosystemen beheren en beschermen. Een einde maken aan
overbevissing en destructieve visserijpraktijken. Het behoud en het duurzaam gebruik van
oceanen en hulpbronnen versterken via het internationaal recht zoals dat wordt weerspiegeld
in het VN-Zeerechtverdrag.

15  Gezonde bossen en een rijke biodiversiteit
Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen. Beheer bossen duur-
zaam. Bestrijdwoestijnvorming en uitputting van de grond: draai het terug en roep het verlies
aan ‘biodiversiteit’ (verscheidenheid aan fauna en flora) een halt toe. Maak een einde aan
stroperij en de handel in beschermde planten- en diersoorten. Roep ontbossing een halt toe
en voer herbebossing mondiaal op.

16  Vrede, veiligheid en rechtvaardigheid
Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling.
Maak een einde aan het misbruik, de exploitatie, de handel en alle andere vormen van geweld
tegen kinderen. Dring alle vormen van geweld, en de daaraan gekoppelde sterftecijfers, we-
reldwijd aanzienlijk terug. Maak een einde aan ongewettigde financiële en wapenstromen,
georganiseerde misdaad, corruptie en omkoperij.

17  Samenwerken voor de Werelddoelen
Om alle doelen in 2030  te behalen moeten regeringen, bedrijven, organisaties en burgers sa-
menwerken. Gezamenlijke principes en waarden, een gedeelde visie en gedeelde doelen zijn
nodig op mondiaal, nationaal, regionaal en lokaal niveau. Investeringen op lange termijn,
met inbegrip van directe buitenlandse investeringen, zijn nodig, met name in ontwikkelings-
landen, m.b.t. duurzame energie, infrastructuur en vervoer, alsook informatie- en communi-

catietechnologie.

Bron: open website www.sdgnederland.nl en klik op het doel waar u meer over wilt weten. (SDG staat voor:
Sustainable Development Goal  /  Duurzaam Ontwikkelingsdoel.)
Ook kunt u ons webblad www.samenvoorvrede.nl openen voor deze, en verdere, informatie.


