
Kwataniza 
Solidariteitsvereniging Oeganda 

p/a Niers 21, 5751TR Deurne 
banknummer: NL31ABNA 055 35 56 983 in Amsterdam 
e-mail: Kwataniza@planet.nl 
website: www.kwataniza.nl 

 

Duurzame ontwikkelingsdoelen 
 
In 2000 heeft de VN acht millenniumdoelen geformuleerd om de armoede in de wereld te 

bestrijden voor 2015. In 2015 moesten we constateren dat er wel wat bereikt is maar dat 

de acht doelen lang niet allemaal bereikt zijn. 

Het doel om armoede te halveren is behaald volgens de VN. Ook zijn steeds meer 

kinderen naar de basisschool gegaan; tussen 2003 en 2007 steeg het aantal 

aanmeldingen wereldwijd van 83 naar 88 procent. Het sterftecijfer van kinderen onder de 

vijf daalde wereldwijd van 90 naar 43 op de 1000, in de periode van 1990 – 2015. Ook 

de ziektebestrijding is verbeterd. 

Niet op alle gebieden is grote vooruitgang geboekt. Het aantal vrouwen dat op het 

kraambed overlijdt, is nog steeds te hoog. De CO2-uitstoot is toegenomen en steeds 

meer mensen krijgen te maken met de gevolgen van watertekorten. 

Omdat er nog veel moet gebeuren om armoede uit te bannen en meer kansen te creëren 

voor derde wereldlanden heeft de VN nieuwe doelen geformuleerd. In de oude 8 

millenniumdoelen stond armoede bestrijding centraal. In de nieuwe doelen staat 

duurzaamheid centraal; verduurzaming, rechtvaardigheid en economische transformatie. 

In 2000 waren de schulden en honger de grote thema’s waarbij vooral naar de arme 

landen werd gekeken. Deze doelen voor arme landen werden gefinancierd door rijke 

landen.  

Nu draait het om kwesties waar ook rijke landen mee te maken hebben zoals 

ongelijkheid, klimaatverandering en immigratie. Er wordt dan ook verwacht dat alle 

landen zullen meewerken aan het realiseren van de 17 duurzame 

ontwikkelingsdoelstellingen. Het zijn doelen waarbij iedereen een bijdrage kan leveren. 

Niet alleen de overheid maar ook het bedrijfsleven en de burgers. Zowel in arme en in 

rijke landen. Zo kan iedereen in zijn/haar eigen situatie iets doen om een bijdrage aan 

het behalen van de duurzame doelen te leveren. 

 

  
 

Werelddoelen; duurzame ontwikkelingsdoelen. 

1. Uitbannen van alle vormen van (extreme) armoede 
Zorg dat er niemand meer onder de extreme armoedegrens van 1,25 dollar per 

dag leeft en halveer het aantal armen. 

2. Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw. 
Zorg dat iedereen het hele jaar genoeg eten heeft, stop ondervoeding en verhoog 

de opbrengst van duurzame landbouw. 

3. Gezondheidszorg voor iedereen. 
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Verminder moeder en kindersterfte, voorkom hiv/aids, tuberculose en malaria en 

ziektes zoals kanker en diabetes. Maar ook minder verkeersdoden en mentale 

ziektes. 

4. Gelijkwaardig en kwalitatief goed onderwijs voor iedereen. 
Zorg dat alle meisjes en jongens de basis en middelbare school afmaken en dat 

iedereen goed technisch- beroeps- of universitair onderwijs kan volgen. 
5. Gelijke rechten voor mannen en vrouwen. 

Beëindig discriminatie en geweld tegen meisjes en vrouwen. Doorbreek het glazen 

plafond en regel goede gezondheidszorg rond seksualiteit en voortplanting. 
6. Schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen. 

Zorg dat iedereen veilig en betaalbaar drinkwater, goede riolering en toiletten 

heeft en verminder watervervuiling en waterschaarste. 

7. Toegang tot betaalbare en duurzame energie. 
Zorg dat iedereen betaalbare en moderne energie heeft, dat meer energie uit 

betrouwbare bronnen komt en dat we efficiënter met energie omgaan. 

8. Economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen. 
Zorg voor economische groei, werk voor mannen en vrouwen, arbeidsrecht, 

banen voor jongeren en beëindiging van dwangarbeid, slavernij en kinderarbeid. 

9. Infrastructuur voor duurzame industrialisatie. 
Betere en duurzame infrastructuur om economische ontwikkeling en het welzijn 

van mensen te vergroten. Meer schonere en innovatieve industrie en betaalbaar 

internet voor iedereen. 

10.De kloof tussen arm en rijk verminderen en minder ongelijkheid tussen 
landen. 
Zorg dat het inkomen van arme mensen sneller groeit. Geef ontwikkelingslanden 

inspraak in internationale financiële instituties. Gelijke kansen voor iedereen, 

onafhankelijk van leeftijd, sekse, handicap, afkomst en religie. 

11.Veilige, veerkrachtige en duurzaam groene steden. 
Zorg dat iedereen veilig, schoon en betaalbaar kan wonen met voldoende groen 

en openbaar vervoer. 

12.Duurzame consumptie en productie. 
Zorg voor duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen en 

halveer voedselverspilling. Verminder chemicaliën en ander afval in de lucht, 

water en bodem. Stimuleer duurzame bedrijfsvoering en zorg dat iedereen 

voldoende informatie heeft over een groene levensstijl. 

13.Klimaat verandering aanpakken. 
Zorg dat landen beter bestand zijn tegen natuurrampen, zorg dat landen 

klimaatbeleid invoeren en meer mensen zich bewust worden van 

klimaatverandering. 
14.Bescherm duurzaam gebruik van zeeën en oceanen. 

Bescherm zeeën en oceanen, voorkom vervuiling, stop overbevissing, illegale 

visserij en stop subsidies die daaraan bijdragen. 

15.Bescherm de natuur, ecosystemen, bossen en biodiversiteit. 
Zorg voor behoud, herstel en duurzaam gebruik van ecosystemen op land, met 

name bossen, bergen, moerassen en droge gebieden. Stop het verlies van 

biodiversiteit en bescherm be4dreigde diersoorten. 

16.Bevorderen van vrede en veiligheid, publieke diensten en recht voor 

iedereen. 
Bevorder de rechtstaat. Verminder corruptie en alle vormen van geweld. Beëindig 

misbruik, exploitatie en mishandeling van kinderen. 

17.Samenwerken aan werelddoelen en versterken van mondiaal partnerschap 
om de doelen te bereiken. 
Om alle doelen te behalen in 2030 moeten landen, bedrijven, organisaties en 

burgers samenwerken met de nadruk op technologie, kennisoverdracht, handel, 

data, beleidscoherentie en financiële stromen. 


