De 17 forslag til bæredygtighedsmål for 2015-2030 – i overskrifter
1: Stoppe enhver form for fattigdom overalt.
2: Stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring samt fremme et
bæredygtigt landbrug.
3: Sikre sunde liv og fremme velvære for alle i alle aldersgrupper.
4: Sikre inkluderende og ligeværdig kvalitetsuddannelse og fremme mulighederne for livslang læring for alle.
5: Opnå ligebehandling af kønnene og styrke alle kvinder og piger.
6: Sikre tilstedeværelse og bæredygtig styring af vand og sanitet til alle.
7: Sikre adgang til betalelig, pålidelig, bæredygtig og moderne energi til alle.
8: Fremme vedvarende, inkluderende og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og
produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle.
9: Opbygge stabil infrastruktur, fremme inkluderende og bæredygtig industrialisering samt fremhjælpe innovation.
10: Mindske ulighed inden for og imellem lande.
11: Gøre byer og bosteder inkluderende, sikre, stabile og bæredygtige.
12: Sikre bæredygtigt forbrug og bæredygtige produktionsmønstre.
13: Omgående sætte gang i bekæmpelse af klimaforandringer og deres virkninger
(med anerkendelse af, at UNFCCC – FN’s Rammekonvention om klimaforandringer – er det primære forum for forhandlinger om dette).
14: Bevare og bæredygtigt benytte oceaner, have og havenes ressourcer i forhold
til bæredygtig udvikling.
15: Beskytte, genoprette og fremme bæredygtig brug af økosystemer på land,
bæredygtigt styre skove, bekæmpe ørkendannelse og stoppe forringelse af og
genoprette jord samt stoppe tab af biodiversitet.
16: Fremme fredelige og inkluderende samfund i forhold til bæredygtig udvikling,
skaffe adgang til retfærdighed for alle og opbygge effektive, ansvarlige og inkluderende institutioner på alle niveauer.
17: Styrke midlerne til gennemførelse af ovenstående forslag og sætte gang i globale partnerskaber om bæredygtig udvikling – inden for økonomi, teknologi,
kapacitets-opbygning, handel, politisk og institutionel sammenhængskraft,
multi-stakeholder partnerskaber (offentlige og private interessegrupper), data,
tilsyn og ansvarlighed.

Post 2015-processen
Vejen mod nye mål for verden 2015-2030
Hvad er der gang i?
Hvordan kommer vi videre?
Får vi en bæredygtig verden?
For 15 år siden blev de dengang 189 FN-medlemslande enige om at arbejde
for at nå otte mål for en bedre verden inden 2015. Nogle af målene fra 2000
er nået, helt eller delvist, andre kniber det mere med. Udfordringerne for
verden har udviklet sig siden da. Klimaforandringerne er kommet nærmere,
og verden har oplevet en finanskrise.
FN er sammen med sine i dag 193 medlemslande i gang med en proces, der
skal finde nye mål for en bedre verden frem til 2030. De nye mål - som bliver
kaldt bæredygtighedsmål - skal vedtages på FN’s generalforsamling i september 2015. Vejen frem til vedtagelsen er lang. Fra starten i 2010 har processen
inddraget FN’s medlemslande, NGO’er, FN-organisationer, FN’s Generalsekretariat og civilbefolkningen i mange forskellige arbejdsgrupper, jævnfør
oversigten.
En arbejdsgruppe kaldet Open Working Group udgav i august 2014 sin rapport
med 17 mål for en bæredygtig verden. Disse 17 mål indgår i FN’s Generalsekretær Ban Ki-moon’s synteserapport ”The Road to Dignity by 2030” fra
december 2014, som danner grundlag for det videre arbejde med at formulere de endelige mål.
Vil du vide mere, så gå ind på

www.fnforbundet.dk/2015-maalene
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