Global Goals
Handreiking Raadsvoorstel

Wat zijn de Global Goals?
De Sustainable Development Goals (SDG’s), ook wel Global Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen
genoemd, zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn
afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland.
De doelen kwamen tot stand op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen.
De duurzame ontwikkelingsdoelen startten in 2015 en lopen nog tot 2030. Ze zijn een mondiaal
kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis.

Hoe pas ik deze toe?
Vanaf nu zijn de duurzame ontwikkelingsdoelen een vast onderdeel van een raadsvoorstel. Dat
betekent dat je bij elk voorstel moet kijken op wat voor manier dit bijdraagt aan een betere wereld.
De 17 Global Goals helpen je hierbij.
Aan welke van de Global Goals draagt het voorstel bij? Beschrijf de SDG in het kort en specificeer
vervolgens hoe het voorstel wat je schrijft hieraan bijdraagt.

Tip: Ben je niet tevreden over de bijdrage van een voorstel aan de Global Goals,
kijk dan nog eens naar het plan en onderzoek of het voorstel middels een aantal
wijzigingen een grotere bijdrage kan leveren aan een betere wereld.

In het kort
1. Kies aan welke Global Goal(s) het voorstel bijdraagt
• Kies maximaal 3 doelen

2. Beschrijf de Global Goal(s) kort
• Tip: gebruik de onderstaande beschrijvingen per Global Goal

3. Leg uit hoe het voorstel bijdraagt aan het gekozen doel

SDG 1 – Geen armoede
SDG 1 is gericht op de afname van armoede in al haar vormen.
Het gaat hierbij zowel om financiële armoede als om de impact daarvan
op het leven van mensen. In Nederland ligt de nadruk op het voorkomen
en tegengaan van armoede en grote schulden, met speciale aandacht
voor kinderen die in armoede leven.

SDG 2 – Geen honger
SDG 2 heeft tot doel honger te beëindigen, voedselzekerheid te
garanderen en betere voeding en duurzame landbouw te stimuleren.
In 2030 mag niemand meer hoger leiden. Iedereen moet het hele jaar
toegang hebben tot veilig, voedzaam en voldoende voedsel.

SDG 3 – Gezondheid en welzijn
SDG 3 streeft naar een goede gezondheid voor mensen van alle
leeftijden.
Het voorkómen van overlijden op jonge leeftijd veroorzaakt door slechte
zorg voor moeder en kind maakt hier deel van uit, net als het aanpakken
van lichamelijke ziektes en psychische problemen.

SDG 4 – Kwaliteitsonderwijs
SDG 4 streeft naar goed onderwijs voor iedereen.
Nederland richt zich op het behouden en verbeteren van de kwaliteit van
het onderwijs en het bieden van kansen aan jongeren via onderwijs,
training of werk.

SDG 5 – Gendergelijkheid
SDG 5 streeft naar gelijke behandeling van mannen en vrouwen en een
gelijkwaardige positie in de samenleving.
Hiervoor moet een eind komen aan achterstand van vooral vrouwen en
meisjes op allerlei terreinen: dwang en geweld, werk en zorg, en invloed in
het openbare leven.

SDG 6 – Schoon water en sanitair
Toegang tot drinkwater en sanitaire voorzieningen en duurzaam beheer
van water vormen de kern van SDG 6.
Water voor iedereen beschikbaar houden en watervervuiling tegengaan
staan, is waar Nederland zich op richt. Minder schadelijke lozingen,
hergebruik van water, en een lager watergebruik moeten de waterkwaliteit
verhogen en een tekort van water tegengaan.

SDG 7 – Betaalbare en duurzame energie
SDG 7 focust op energiezekerheid, verduurzaming en energie-efficiëntie.
Zorgen dat iedereen toegang heeft tot betaalbare, betrouwbare en
duurzame energie. Duurzame energie kunnen we halen uit natuurlijke
bronnen als water, wind en zon. Om dit te bereiken moeten deze bronnen
beter onderzocht worden. Dat geldt ook voor de technologie waarmee we
duurzame energie kunnen opwekken.

SDG 8 – Waardig werk en economische groei
SDG 8 streeft naar inclusieve, economische groei, werkgelegenheid en
fatsoenlijk werk voor iedereen.
Dit betekent dat iedereen die kan werken de mogelijkheid moet hebben
om te kunnen werken, onder goede werkomstandigheden. Deze banen
moeten economische groei stimuleren zonder het milieu aan te tasten.

SDG 9 – Industrie, innovatie en infrastructuur
Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame
industrialisering en stimuleer innovatie
Bij infrastructuur moeten we denken aan transport, wegen, irrigatie,
energie en informatie- en communicatietechnologie. Om het onderwijs, de
gezondheidszorg of het drinkwater te verbeteren, is een goede
infrastructuur nodig. Door een betere infrastructuur is het makkelijker om
andere doelen te bereiken en gaat de levenskwaliteit omhoog.

SDG 10 – Ongelijkheid verminderen
SDG 10 gaat over het verminderen van ongelijkheid binnen en tussen
landen.
Iedereen moet gelijke kansen hebben en betrokken worden bij alle
sociale, economische en politieke aspecten van de maatschappij.
Economische groei moet inclusief zijn, dat betekent dat iedereen erbij
betrokken moet worden. En dan moeten we het ook aandacht hebben
voor sociale aspecten en het milieu.

Migratie en mobiliteit van mensen moeten beter en veiliger georganiseerd
worden. Ook moeten discriminerende wetten en praktijken die de
ongelijkheid vergroter verdwijnen.

SDG 11 – Duurzame steden en gemeenschappen
SDG 11 richt zich op duurzaam wonen en leven in steden en
gemeenschappen.
Er is veel druk op de leefomgeving en de beschikbare ruimte. De stad van
de toekomst moet met behulp van innovatie en vooruitgang kansen
bieden aan iedereen, inclusief toegang tot basisvoorzieningen, zoals
schoon drinkwater, huisvesting, energie, transport en meer.

SDG 12 – Verantwoorde consumptie en productie
SDG 12 concentreert zich op de overgang naar een circulaire economie,
waarin we minder afhankelijk zijn van grondstoffen.
Het streven is efficiënter gebruik te maken van grondstoffen, en het
verminderen en hergebruiken van afval aan te moedigen. Verder moet
voedselverspilling worden tegengegaan. Ten slotte worden bedrijven, de
overheid en consumenten aangespoord om bewuste keuzes te maken.

SDG 13 – Klimaatactie
SDG 13 is gericht op de aanpak van klimaatverandering die door mensen
is veroorzaakt.
We willen mensen bewust maken van het veranderende klimaat, we
willen de leefomgeving aanpassen én we willen voorkómen dat het
klimaat nog meer verandert.

SDG 14 – Leven in het water
SDG 14 richt zich op de bescherming van zeeën en oceanen, en op
duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen uit de zee.
Zeewater vormt het grootste ecosysteem ter wereld. De groeiende
negatieve effecten van klimaatverandering, overbevissing en vervuiling
vormen een bedreiging.

SDG 15 – Leven op het land
SDG 15 gaat over de bescherming, het herstel en duurzaam beheer van
alle vormen van leven op het land.
Bescherming en herstel van ecosystemen en de verscheidenheid daarin
kunnen de natuur beschermen tegen de toenemende bevolkingsdruk, de
toename van landgebruik en de klimaatverandering.

SDG 16 – Vrede, justitie en sterke publieke diensten
SDG 16 richt zich op het bevorderen van een vreedzame en veilige
samenleving. De doelen gaan zowel over veiligheid en vrede als over
instituties.
Dit SDG richt zich op het stimuleren van een vredige samenleving, waarin
iedereen kan meekomen. Hierbij zijn duurzame ontwikkeling, toegang tot
justitie voor iedereen en het creëren van open instellingen belangrijk.
Bij veiligheid en vrede hoort het terugdringen van alle vormen van geweld
en de sterfte die hiervan het gevolg is. Speciale aandacht gaat uit naar
geweld tegen kinderen en naar georganiseerde misdaad.

SDG 17 – Partnerschap om doelstellingen te bereiken
Het zeventiende en laatste SDG heeft een wat ander karakter. Het gaat
over de vorming en het behoud van samenwerkingen om daarmee de
andere zestien doelstellingen te kunnen bereiken.
Internationale samenwerking is belangrijk om de capaciteit en middelen
vrij te maken om de duurzame ontwikkelingsagenda uit te voeren.

