TH
HE SU
USTAIN
NABLE
E
DEV
VELOP
PMENT
T GOAL
LS
(
(SDG)
Empowered Lives
L
Resilient Naations

“CAR
RIBBEAN
N STATI
ISTICS DAY”(15
D
.10.2015)
“W
WORLD STATIST
S
TICS DAY”(20.10.2015)
)

Be
etter Data
ta, Be
etter
r Live
es
Algemeen
A
n Bureau voor de Statistiek
k (ABS)
Adrees: Klipstenen
nstraat # 5 tee Paramaribo
Telefo
foon #:4748611/473737
Fax:4250004
Website: www.statistics-surriname.org

1

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
Deze brochure is bedoeld om jullie te informeren over de doelen van de
“ Sustainable Development Goals (SDGs)”. Hierin staan de belangrijkste thema’s,
waaraan vele landen inclusief Suriname in de komende vijftien jaar aan zullen
moeten werken om een betere wereld te creëren voor alle mensen.
DE VERENIGDE NATIES
De Verenigde Naties (VN), opgericht in 1945, is de grootste bestaande
internationale organisatie, waar bijna alle landen van de wereld lid van zijn. De
organisatie heeft ten doel om de vrede en veiligheid wereldwijd te waarborgen,
problemen op te lossen die ieder mens aangaan, het respecteren van mensenrechten
te bevorderen (voor iedereen, dus ook voor kinderen en jongeren) en steun te
bieden aan de landen die deze doelen gezamenlijk proberen te bereiken.
MILLENNIUMTOP
In 2000 kwamen vertegenwoordigers van de destijds 189 lidstaten van de VN
bijeen om de Millenniumverklaring aan te nemen en een samenwerking aan te
gaan om armoede in de wereld te bestrijden. Tijdens deze bijeenkomst werden de
doelstellingen geformuleerd die we nu kennen als de Millenniumdoelen.
MILLENNIUMDOELEN
De Millenniumdoelen (MDGs) zijn acht afspraken die de Staten hebben
geformuleerd om wereldwijd, met vereende krachten, onder meer armoede en
honger in de wereld te bestrijden, een einde te maken aan ziektes als hiv/aids,
ongelijkheid tussen mannen en vrouwen te verminderen en onderwijs voor
iedereen mogelijk te maken. De doelen zouden in 2015 gehaald moeten zijn. De
afzonderlijke Staten brengen op gezette tijden verslag uit aan de VN, die hun
werkwijze bekijkt en hun vorderingen bij het halen van die doelen beoordeelt.
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POST -2015 ONTWIKKELINGSAGENDA
WAT GEBEURT ER ALS DE DOELEN AL DAN NIET GEHAALD ZIJN
EN WAT GEBEURT ER NA 2015?
Hoewel er wereldwijd veel vooruitgang is geboekt, zijn de doelen nog niet
allemaal gehaald en moeten we eraan blijven werken. Veel mensen in de wereld,
meer dan een miljard, leven nogsteeds in armoede en worden ongelijk behandeld.
De VN verzamelt al sinds 2010 meningen en ideeën om aan de hand daarvan te
kunnen bepalen welke ontwikkelingsdoelen de komende 15 jaar, van 2016 tot 2030,
prioriteit genieten. Deze doelen noemen we de Post-2015 ontwikkelingsdoelen.
Belangrijke punten zijn bijvoorbeeld het uitbannen van extreme armoede en het
creëren van gelijke kansen voor iedereen.
WAT ZIJN DE DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELEN?
In juli 2014 sloten de lidstaten van de VN een overeenkomst: ze zouden een
document opstellen met daarin een verzameling doelstellingen om het leven voor
mensen overal in deze wereld beter te maken zonder schade aan te richten aan de
aarde. In september 2015 zijn de Sustainable Development Goals (SDGs) officieel
aangenomen door de 193 lidstaten van de Verenigde Naties (VN) en zullen de
lidstaten aan de slag gaan om deze doelen de komende 15 jaar, tussen 2016 en
2030, te realiseren.
HOE ZIJN DE SDGs TOT STAND GEKOMEN?
Op initiatief van de VN werd een Open Werkgroep (OWG) ingesteld, bestaande uit
vertegenwoordigers van de lidstaten, die het afgelopen jaar 13 keer bijeen is
gekomen. Deze werkgroep, bijgestaan door een team van deskundigen op het
gebied van onderwijs, gezondheid en andere zaken, stelde een aantal doelen en
targets op rond bepaalde thema’s.
Onderwerpen die besproken werden waren onder meer:
1. het bestrijden van extreme armoede en honger,
2. het waarborgen van mensenrechten,
3. vrede,
4. gelijkheid tussen mannen en vrouwen, en
5. het beschermen van het milieu.
In het volgende presenteren we alle 17 doelen en per doel een greep uit de 169
targets.
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Dooel 1: “H
Het uitb
bannen van
v alle vormen
n van arrmoede,
ovveral ”
- Zorg ervoor dat ieddereen in de
d samenleeving steuun krijgt inn geval vann
werkloossheid en tooegang heeeft tot meedische zoorg. Dit heeet socialee
bescherm
ming en iss in het bijzonder bedoeld om de armsten
a
enn
zwaksten
n te beschermen.
g
n
- Zorg ervoor dat lannden invessteren in soociaal beleeid om te garanderen
dat armeere mensenn gelijke toegang hebben
h
tot basisvoorrzieningenn,
werk, laand en teechnologie, en beddrijven kunnen opriichten om
m
economissch te groeeien.
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Doel 2:: “Het uitbanne
u
en van honger,
h
z
zorgen
v
voor
vooedselzeekerheid
d en betere voed
ding en promoten van
d
duurzam
me landb
bouw”
- Maak een
n einde aann ondervoeeding met behulp vaan sociale programm
p
ma’s
gericht op
p kinderen,, moeders en
e ouderenn, en zorg het hele jaaar door vooor
veilig, voeedzaam en voldoendee voedsel.
- Verbeter de
d landbouuwproductiie en het innkomen vaan kleine boeren,
b
in het
h
bijzonder dat van vrouwen
v
e inheemsse gemeennschappen,, waarbij het
en
h
milieu, de biodiversiteit en de eigenn grondstooffen van elke streeek
gespaard worden.
w
- Voorkom problemen
p
n als drooggte, overstroomingen en
e andere rampen.
- Bescherm
m de rassenndiversiteitt van zadeen, gewasssen, boerdderijdieren en
wilde dierren, en zie toe op eenn eerlijke verdeling
v
v de opbbrengsten van
van
v
deze hulpb
bronnen.
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Doel 3: “Gezon
nd leven
n waarborgen en
n het weelzijn
bev
vordereen voor allen
a
op
p alle leeeftijden””
- Dring moedersterftee tijdens dee bevallingg terug.
- Voorkom sterfte ondder pasgeborenen en kinderen onder
o
de viijf.
- Maak een
n einde aaan epidem
mieën als hiv/aids
h
enn andere ziektes zooals
hepatitis of
o ziektes die
d veroorzzaakt wordden door beesmet drinkkwater.
- Geef voorrlichting over misbruuik van druugs en alcoohol en ovver geesteliijke
gezondheid
- Verschaf informatiee over voorrbehoedsm
middelen, seksuele vooorlichtingg en
reproductieve gezonndheid
- Waarborg
g de gezonndheid vann mensen door te zorgen
z
daat ze toegaang
en
hebben to
ot goede medische
m
v
voorzienin
gen en beetaalbare medicijnen
m
vaccins.
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Dooel 4:“Z
Zorgen voor
v
inclusieve en
e gelijk
ke toegaang tot
kw
walitatieef goed onderwi
o
ijs en dee mogeliijkheden
n voor
leven
nslang leeren vooor iedereeen bevoorderen
n”
- Geef iedereen toegaang tot ondderwijs, te beginnen
b
b basisondderwijs.
bij
- Creëer meeer kansenn voor techhnisch en praktijkond
p
derwijs vooor jongereen
en volwasssenen zoddat zij beterr werk kunnnen vindenn.
- Maak een
n einde aan
a
ongellijke ondeerwijskanseen voor mannen
m
e
en
vrouwen, kinderenn met een handdicap, ledden van inheemsse
gemeenscchappen enn slachtoffeers van connflicten.
- Verbeter schoolfacil
s
liteiten zoddat een veilige en poositieve leeeromgevinng
ontstaat voor
v
iedereeen.
- Stel meerr beurzen beschikbaaar voor prraktijk- en technischh onderwijs,
zowel in eigen
e
land als daarbuuiten.
- Zorg voorr beter opggeleide doccenten.
- Bevorder onderrichtt in duurzaame ontwikkkeling.
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Doel 5:: “Het bereiken
b
n van gen
ndergelijkheid en
empo
owermen
nt van alle meisjes en vrouwen
v
n”
- Maaak een einde aan allle vormenn van geweeld tegen vrouwen
v
e meisjes,
en
waaaronder vrrouwenhanndel en anddere vormeen van uitbbuiting.
- Beeëindig allee praktijkeen en gebrruiken die schade kuunnen aanriichten aann
de fysieke, geestelijke
g
en seksuelle gezondhheid van vroouwen en meisjes.
m
- Beevorder erk
kenning vaan en waarrdering vooor het werrk dat vrouuwen thuiss
dooen.
- Zoorg ervoor dat vrouw
wen en meisjes gelijkke kansen hebben
h
om
m hun stem
m
te laten horeen en om een
e volwaaardige rol te
t spelen op
o alle terrreinen vann
het politieke, economissche en opeenbare leven.
- Beescherm het
h
recht van vroouwen op seksuelee en reprroductievee
gezondheid.
-

Zoorg ervoor dat lidlandden hun beleid en wetgeving aaanpassen om
m
gendergelijkh
heid te bevvorderen
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Doeel 6: “H
Het waarrborgen van toeegang tot en duu
urzaam
b
beheer
van
v watter en saanitaire voorzien
ningen voor
v
ied
dereen”
- Zoorg ervoor dat iedereeen toegangg heeft tot schoon
s
drinnkwater.
- Veerschaf ied
dereen toeggang tot sanitaire
s
voorzieninggen (riolerring en eenn
gooede afvalv
verwerkingg) en geef voorlichtin
v
ng over hyggiëne.
- Beewaak de waterkwalliteit om besmetting
b
g te verminnderen. Vooorkom daat
chemicaliën en verontrreinigende stoffen in het water terechtkom
t
men.
- Gaa verspilliing van water
w
tegeen en ontwikkel beetere methhodes vooor
hergebruik.
- Maaak gemeeenschappenn bewust van
v hun verrantwoordeelijkheid bij
b een beteer
waaterbeheer en beter gebruik vann sanitaire voorzienin
v
ngen.

9

Dooel 7: “H
Het verzeekeren van
v betaaalbare,, betrouwbare,
duurzzame en modern
ne energgie voor iedereeen”
‐ Zorg ervo
oor dat iedeereen toegaang heeft tot
t modernne en veiligge energie.
p
en en
‐ Bevorder een bewusster verbruuik van eneergie door particuliere
bedrijven.
oor dat landden schonee energie beschikbaar
b
r stellen vooor
‐ Zorg ervo
iedereen, voorlichtinng geven over
o
de vooordelen daaarvan, ondderzoek
doen en geld
g uittrekkken voor het
h opwekkken van mooderne en duurzame
energie.
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DO
OEL 8: “Het prromoten
n van du
uurzamee en incllusieve
ecconomiscche groeei en weerkgeleggenheid en fatsooenlijk
w
werk
vooor iederreen”
- Zoorg voor veeilige, creaatieve baneen die mennsen stimulleren in hunn
onntwikkeling
g.
- Zoorg ervoor dat bij ecoonomische activiteiteen onze nattuurlijk hullpbronnen
onntzien en beschermd worden.
w
w
voor iedereen: mannen
m
en vrouwen, jongeren,
j
- Beevorder fattsoenlijk werk
enn mensen met
m een hanndicap.
- Veerminder de
d werklooosheid ondeer jongerenn door toeggang tot schholing te
veerbeteren.
- Vooorkom en
n beëindig gedwongen kinderarbbeid, waarronder de rekrutering
r
g
vaan kindsold
daten.
- Onnderneem wereldwijdd actie om meer baneen te gevenn aan jongee mensen.
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Doeel 9: “Bo
ouwen aan
a een veerkra
v
achtige infrastru
i
uctuur,
promoten van
v inclu
usieve en duurzzame ind
dustriallisering
en het stimuler
s
ren van innovattie”
- Verstrek klein
ne bedrijveen krediet en geef praaktische stteun bij hunn
onttwikkeling
g.
- Zoorg ervoor dat
d bedrijvven duurzam
me ontwikkkeling nasstreven en het
h milieu
nieet belasten..
- Bieed landen steun
s
bij onderzoek naar
n de besste manier om hun sppecifieke
prooblemen aaan te pakkeen en bij het verbeterren van hunn technoloogie.
- Zoorg ervoor dat
d iedereeen in 2020 toegang heeeft tot hett internet en
e nieuwe
tecchnologieën
n, in het biijzonder dee bevolkingg van mindder ontwikkkelde
lannden.

12

Doel 10
0: “Onggelijkheiid binneen en tusssen lan
nden
verm
minderen
n”
- Heelp mensen
n die in armoede
a
l
leven
om hulp te vinden
v
vooor snelle en
e
duuurzame eco
onomischee ontwikkeeling.
- Zoorg ervoorr dat weetten en gebruikenn geen ennkele grooep menseen
disscrimineren
n, en luisteer naar de behoeftenn van menssen die zicch benadeeeld
voeelen.
- Zoorg ervoor dat
d wetten en socialee programm
ma’s achterrgestelde en
e kwetsbaare
meensen bescchermen. Zorg ervooor dat biijvoorbeeldd jongerenn, vrouween,
minderheden
n en menseen met eenn handicapp ook verttegenwoorrdigd zijn in
pollitieke parttijen.
- Zoorg ervoor dat mensenn die een land
l
verlatten om in een
e ander land te gaaan
woonen kunneen profitereen van wettten die henn bescherm
men.
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Dooel 11: “Het
“
inclusief, veilig,
v
veeerkrach
ht en du
uurzaam
m
maken van steden
s
e anderre woongebiedeen”
en
- Verschaf iedereen
i
tooegang tot een goedee, veilige woning
w
en
basisvoorzzieningen.
- Zorg voorr veilig, gooed georganniseerd openbaar verrvoer dat niet belastennd
is voor heet milieu enn speciaal is
i afgestem
md op kindderen, vrouw
wen en
kwetsbaree mensen.
- Betrek nieeuwe gemeeenschappeen bij discuussies en beleidsvorm
b
ming voor de
verbeterin
ng van hunn stad of doorp.
- Zorg ervo
oor dat landden en hunn bevolkingg zich bewuust zijn vaan hun
leefomgev
ving en hunn cultuur en
e daar zorrg voor draagen.
- Zorg, om doden en materiële
m
s
schade
te voorkomen
v
n, dat stedeen en dorpeen
beter zijn voorbereidd op mogelijke rampen. Bescheerm voorall de meest
kwetsbareen.
- Bied toeziicht op afvvalverwerkking en luchhtkwaliteitt.
-

Bereid geemeenschaappen voorr op een beter gebruikk van grondstoffen enn
op klimaaatveranderiing.
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Doel 12
2: “Zorggen voorr duurzaame con
nsumptiie- en
productiepatroonen”
- Vooorkom vo
oedselversppilling, zoowel door mensen als
a door bedrijven
b
d
die
vooedsel prod
duceren.
- Zoorg ervoorr dat allee landen zich
z
in 2020
2
houdden aan innternationaale
afsspraken vo
oor het omggaan met schadelijke
s
e chemicaliën, en weerken aan een
e
gooede lucht-, water- enn bodemkw
waliteit.
- Veerminder de
d afvalprroductie door
d
middeel van preeventie, verminderin
v
ng,
reccycling en hergebruikk
- Zoorg ervoo
or dat grote beedrijven
miilieuvriend
delijk te weerk gaan.

verantwooord,

trannsparant

en

- Hooud het pu
ubliek geïnnformeerd en help ze
z in harm
monie met de natuur te
kuunnen leven
n.
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Doell 13: “H
Het tegen
ngaan vaan klimaaatveranderingg en dien
ns
im
mpact”
- Zorg ervoor dat mennsen goed voorbereid
v
d zijn op geevaren die te maken
hebben meet het klim
maat, en op natuurram
mpen.
- Zet klimaaatveranderring op de agenda
a
bij overhedenn en wijs middelen
m
tooe
om klimaaatverandering tegen te
t gaan

16

Doel 14: “Het beehouden
D
n en duu
urzaam gebruik
g
k van de
oceaanen, zeeeën en de
d marieene hulp
pbronneen voor duurzam
d
me
ontw
wikkelin
ng”
- Breeng vóór 2025
2
de verrvuiling vaan zeeën enn oceanen terug, en houd
h
er
rekkening meee dat veel van
v die verrvuiling veeroorzaakt wordt door mensen op
o
hett land.
- Breeng vóór 2020
2
de weetten ten uiitvoer die illegale visvangst en andere
schhadelijke praktijken
p
b
binnen
de visserij
v
verrbieden.
- Bieed financiëële steun aaan de armsste landen en
e kleine eilanden
e
om
m, met het
oogg op de toeekomst, dee visstand beter
b
te behheren en beeschermenn.
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Doeel 15: “ Het
H bescchermen
n van terrrestriscche ecossystemen
n
te bevorderen, het
h tegen
ngaan van
v woesstijnvorming,
duurza
aam beh
heer van bossen en het stoppen
s
van
landdeegradatie en bioodiversitteit”
- Gaa verantwo
oord om met het miliieu en denkk aan de tooekomst. Bescherm
B
en
behhoud ecosystemen (bijvoorbee
(
eld woestijjnen en reegenwoudeen) door het
h
nalleven van de
d ondertekende inteernationale afsprakenn.
- Zoorg ervoor dat de beschermin
b
ng van boossen in 2020
2
is veerbeterd. Ga
G
onttbossing teegen en plaant meer boomen om bossen
b
te herstellen.
h
- Beescherm beedreigde plantp
en diersoorten
d
n en ga uitsterven
u
n
nadrukkeli
ijk
teggen. Maak een einde aan ongeccontroleerdde jacht enn handel in bescherm
mde
floora en faun
na. Het is belangrijk
b
om hierbijj samen te werken met
m inheem
mse
gem
meenschap
ppen.
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Doel 16
6: “Het prromoten van vred
devolle en
n inclusieeve
saamenlevin
ngen vooor duurzaame ontw
wikkelingg, toegangg voor
gerech
htigheid voor
v
allen
n en bouw
wen aan effectievve,
verrantwoorrdelijke en
e inclusiieve insteellingen op
o alle niiveaus”
- Maak een
n einde aan geweld enn de dodenn die daar het
h gevolg van zijn.
- Maak een
n einde aan mishandeling, uitbuuiting, verhhandeling, marteling
m
en alle vorrmen van geweld
g
teggen kindereen.
- Zorg ervo
oor dat iedeereen evenvveel toeganng heeft toot het rechttssysteem
in hun eig
gen land, off op internnationaal niiveau.
- Bestrijd misdaad
m
en corruptie in welke vorm
v
dan ook.
- Zorg ervo
oor dat landden meer innstituties hebben
h
waaar de bevollking
vertrouween in kan hebben.
h
- Zorg ervo
oor dat de bevolking
b
w
wordt
geraaadpleegd en
e de besluuitvormingg
van de overheid is gebaseerd
g
o het belaang van kinnderen en
op
volwassen
nen.
- Zorg ervo
oor dat alle kinderen een
e identiteits- en geboortebew
wijs
hebben.
- Zorg ervo
oor dat alle mensen vrrije toeganng hebben tot
t informaatie.
- Versterk in
nstituties die
d gericht zijn op het voorkom
men van gew
weld,
terrorismee en misdaaad.
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D 17: “ Het revitaaliseren vaan het werreldwijde partnersch
Doel
p
hap voor
duurzam
me ontwikk
keling”
- Alle lidlaanden moetten de gestelde doeleen voor 20030 gehaalld hebben. De
SDG’s moeten
m
geïïntegreerd zijn in het overheiidsbeleid en
e elke Staat
beslist weelke themaa’s in het eiigen land het
h meest urgent
u
zijn..
- Elke Staat moet zijn
z
eigenn middelenn aanwenden om de
d doelenn te
bereiken. Daarnaast hebben ontwikkeldde landen de verplicchting om
m de
armere lan
nden daarbbij te helpeen.
- De politieke besluiiten van elk
e land zuullen geresspecteerd worden, mits
m
deze consistent zijnn. Zo kunnnen er bijjvoorbeeldd geen reggels opgestteld
worden voor
v
de beschermin
b
ng van naatuurlijke hulpbronnnen terwijll er
tegelijkerrtijd toestem
mming woordt gegeveen voor expploitatie daaarvan.
- Er bestaaan organissaties en particuliere
p
en die al vele jarenn werken aan
verschilleende themaa’s die rakken aan dee SDG’s. Hun
H ervaring en hulpp is
van groott belang enn daarom moet
m
er saamenwerking gezochht worden met
m
deze orgaanisaties enn particulieeren.
- In 2020 moet
m
het gegevensg
e statistieekbeheer van
en
v de Staaten
verbeterd
d zijn, zod
dat hun voooruitgangg bij het beereiken vaan de doelen
kan word
den beoord
deeld.
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