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GLOBALE MÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING
Den 25. september 2015 blev en række mål vedtaget for, at afskaffe fattigdom, beskytte planeten og 

sikre velstand for alle. Dette er en del af en ny dagsorden, som skal garantere en bæredygtig udvikling. 

Hvert mål har forskellige elementer, som skal nås i løbet af de næste 15 år.  

Mål 1.  Komplet udryddelse af fattigdom inden 2030.

Mål 2.  Udrydde sult, opnå fødevaresikkerhed, sikre bedre ernæring og et mere

 bæredygtigt landbrug.

Mål 3.  Sikre et bedre helbred og et sundere liv for alle.

Mål 4.  Sikre inkluderende og ligeværdig kvalitets uddannelse for alle.

Mål 5.  Opnå ligestilling og styrke kvinder og pigers position i samfundet.

Mål 6.  Sikre bæredygtig adgang til vand for alle, sikre bæredygtig forvaltning af

 vandressourcer og adgang til sanitet for alle mennesker.

Mål 7.  Sikre adgang til bæredygtige og pålidelige energikilder som alle har råd til.

Mål 8.  Fremme bæredygtig økonomisk vækst, sikre fuld og produktiv beskæftigelse og

 et anstændigt arbejde til alle.

Mål 9.  Bygge holdbar infrastruktur, fremme inkluderende og bæredygtig

 industrialisering og at fremme innovation.

Mål 10.  Reducere den indenrigs- og udenrigspolitiske ulighed.

Mål 11.  Bygge inkluderende, robuste og bæredygtige byer og bosættelser.

Mål 12.  Sikre at forbrug og produktionssystemer er bæredygtige.

Mål 13.  Fremme bæredygtigt brug af havene og af havressourcer for at bevare

 verdenshavene.

Mål 14.  Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per

 uno sviluppo sostenibile

Mål 15.  Beskytte og fremme økosystemer og naturressourcer på en bæredygtig måde.

 Bevare og sikre økosystemer, bekæmpe ørkenspredning og forhindre yderligere

 tab af biodiversitet.

Mål 16.  Fremme fredelige, inkluderende og retfærdige samfund for at skabe bæredygtig

 udvikling. Sikre skabelsen af effektive, gennemsigtige og inkluderende

 institutioner på alle niveauer.

Mål 17.  Styrke globalt samarbejde for bæredygtig udvikling og mulighederne for

 implementering af dette.

Mere information visite: www.un.org/sustainabledevelopment

www.unric.org/sdgs


