2000

189 LANDEN

IN HET JAAR 2000
onderschreven de staatshoofden en regeringsleiders
van 189 landen eenzelfde visie voor het nieuwe
millennium. Ze wilden een einde maken aan extreme
armoede in al haar vormen en stelden daarom een lijst
op met 8 doelstellingen, de Millenniumdoelstellingen.

MILLENNIUMDOELSTELLINGEN
Hun ambitie bestond erin om deze doelstellingen
binnen een periode van 15 jaar te verwezenlijken.

2000 - 2015
MDGs

HET RESULTAAT
INKOMEN MINDER DAN $1.25 PER DAG

AANTAL KINDEREN NIET NAAR SCHOOL

Het aantal mensen dat moet leven van
minder dan $1,25 (ongeveer €1,13) per
dag, is met meer dan de helft
verminderd.

Het aantal kinderen dat niet naar de
lagere school gaat: bijna met de helft
verminderd.

HIV BEHANDELING

KINDERSTERFTE

Kindersterfte: bijna de helft minder.
Er werden 15 keer meer mensen
levensreddend behandeld tegen HIV.

DAT IS HEEL WAT VOORUITGANG, MAAR ER ZIJN NOG UITDAGINGEN AAN TE GAAN

INKOMEN MINDER DAN $1.25 PER DAG

HONGER

800.000.000
Meer dan 800 miljoen mensen moeten
nog steeds met minder dan $1,25 (zo’n
€1,13) per dag zien te overleven.

1 op 9 mensen gaat elke avond met
honger slapen.

ONTBOSSING

VERVUILDE OCEANEN

In heel wat landen blijft de ontbossing
alarmerend hoog.

Onze oceanen verzuren waardoor de
voedselveiligheid en de mariene
ecosystemen in het gedrang komen.

ANALFABETISME

Ongeveer 1 op 6 volwassenen
wereldwijd is analfabeet.

2/3 van hen zijn vrouwen.

HARDE CIJFERS, DENKEN WE
En dit is ook de mening van de staatshoofden en
regeringsleiders van de landen waar de VN actief zijn.
In september 2015 bepaalden ze daarom een nieuwe reeks
doelstellingen die verder bouwt op de aanzet die in 2000
werd gegeven.

GEEN
ARMOEDE

GENDER
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INDUSTRIE, INNOVATIE
EN INFRASTRUCTUUR

KLIMAATACTIE
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SCHOON WATER
EN SANITAIR

ONGELIJKHEID
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HET WATER
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EN
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HET LAND

VERANTWOORDE
CONSUMPTIE
EN PRODUCTIE

VREDE,
VEILIGHEID EN
STERKE PUBLIEKE
DIENSTEN

KWALITEITSONDERWIJS

EERLIJK WERK EN
ECONOMISCHE
GROEI

PARTNERSCHAP
OM DOELSTELLINGEN
TE BEREIKEN

DE DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN (SGD’s)
De 17 nieuwe doelstellingen heten de duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s.

De voorbije 15 jaar hebben we heel wat vooruitgang
geboekt. We zijn er dan ook van overtuigd dat er in de
komende 15 jaar nog heel wat ruimte is voor hoop en actie.
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MDGs
SDGs
TOEKOMSTIGE DOELSTELLINGEN

Dankzij de technologie staan we vandaag wereldwijd
met elkaar in contact.

5P’S

We weten nu hoe we de 5 pijlers van duurzame
ontwikkeling in evenwicht moeten houden:
Planet, People, Prosperity, Partnership en Peace.

En we zijn ervan overtuigd dat binnen onze planetaire
grenzen iedereen over voldoende kan beschikken om in
hun behoeften te voorzien.
Maar ons klimaat wijzigt, onze planeet verandert en de
wereldbevolking blijft groeien.
Tegen 2030 willen we extreme armoede een halt
toeroepen, ons milieu nog beter beschermen en zoveel
meer. Samen met die 193 landen willen we onze wereld
welvarender, gezonder, inclusiever en duurzamer
maken.
Doe je mee?

