
Geen armoede 
Zorgen dat iedereen:
- genoeg heeft om te leven (voedsel, water, wonen,…)
- naar de dokter kan gaan
- eigendom kan hebben
- kan werken of gesteund wordt als ze niet (kunnen) werken

Geen honger
- zorgen voor veilig, voedzaam, genoeg en eerlijk verdeeld voedsel voor iedereen. In het 

bijzonder voor mensen in kwetsbare situaties (armoede, kinderen, meisjes, ouderen) 
- zorgen voor betere, duurzame en eerlijke landbouw, klimaatrampen voorkomen 

(droogte, overstromingen, …)
- beschermen van biodiversiteit

Goede gezondheid en welzijn
- ziektes bestrijden
- zorgen dat iedereen naar de dokter of 

het ziekenhuis kan gaan en medicijnen 
kan betalen

- voor elkaar zorgen en in het bijzonder 
voor baby’s en kleine kinderen

- zorgen dat er minder mensen ziek worden 
door vervuiling van water, lucht of bodem 

- voor veiliger verkeer zorgen

Kwaliteitsonderwijs
- zorgen dat jongens en meisjes, van alle bevolkingsgroepen, met of zonder handicap, 

overal ter wereld naar een goede school kunnen gaan
- zorgen dat ze goed kunnen leren
- dat ze leren wat duurzame ontwikkeling is en hoe ze duurzame keuzes kunnen 

maken.

Meisjes en jongens zijn gelijk
- zorgen dat meisjes overal dezelfde 

kansen krijgen als jongens
- dat ze beschermd worden tegen geweld, 

kinderarbeid, kinderhuwelijken,

- dat ze later dezelfde jobs mogen doen 
als jongens en dat ze dan ook evenveel 
verdienen

- dat ze mee belangrijke beslissingen 
nemen in de samenleving

Schoon water en sanitair
- water is kostbaar 
- we moeten zorgen dat water niet 
 verspild of vervuild wordt

- zorgen dat er propere en veilige toiletten 
zijn (in het bijzonder voor meisjes)

- en dat afvalwater gezuiverd wordt
- en zorgen dat veilig en betaalbaar drink-

baar water voor iedereen beschikbaar is

Betaalbare en duurzame energie 
- zorgen dat mensen minder energie verspillen 
- zorgen dat er wereldwijd steeds meer “schone” energie geproduceerd wordt 
 (zonne-energie, windenergie)

Eerlijk werk en economische groei
- zorgen voor veilige en eerlijk betaalde jobs voor iedereen, 
 zeker ook voor vrouwen, jongeren, migranten en mensen met een handicap
- ervoor zorgen dat het milieu niet beschadigd wordt 



Technologie en “schone” fabrieken wereldwijd
- zorgen dat fabrieken het milieu niet schaden (ecologische voetafdruk)
- dat alle landen samen met wetenschappers naar nieuwe, 
 milieuvriendelijke technologieën zoeken
- dat ook kleine bedrijfjes kunnen (blijven) bestaan
- dat iedereen binnenkort op het internet kan

Ongelijkheid verminderen 
- zorgen dat mensen in armoede (vooruit) geholpen worden
- dat alle mensen en alle landen gelijk behandeld worden
- dat ook jongeren, vrouwen, mensen met een andere huidskleur of ander geloof en 

mensen met een handicap een stem hebben 
- en dat mensen die migreren wereldwijd beschermd worden.

Duurzame steden, gemeenten 
en dorpen voor iedereen
- zorgen voor goede, veilige en duurzame woningen 

met alle basisvoorzieningen voor iedereen
- goed, veilig en duurzaam openbaar vervoer dat 

toegankelijk is voor iedereen
- goede afvalverwerking en luchtkwaliteit en groene 

zones in steden

- dat burgers een stem hebben in hoe hun stad 
eruitziet of eruit zal zien

- dat steden zich beschermen tegen natuurrampen
- dat de inwoners van elke stad, gemeente en dorp 

zich bewust zijn van het belang van natuur en cul-
tuur en daar zorg voor dragen

- dat de inwoners hun ecologische voetafdruk 
proberen te verminderen

Duurzaam produceren 
en consumeren
- zorgen dat er wereldwijd minder voedsel 

verspild wordt
- dat er minder lucht-, water- en 
 bodemvervuiling gebeurt

- en de afvalberg kleiner wordt door 
 preventie en te consuminderen, te 

hergebruiken en te recycleren
- dat mensen en bedrijven zich bewuster 

worden van het milieu en er beter voor 
zorgen 

Wereldwijde klimaatacties
- zorgen dat overheden, mensen en steden zich bewust zijn van
 de (gevolgen van) klimaatverandering 
- en zich weerbaar maken tegen natuurrampen

(Het leven in) zeeën en oceanen beschermen
- zorgen dat zeeën en oceanen minder vervuild worden
- dat mensen zich bewust zijn dat zij vaak oorzaak zijn van vervuiling (bv. plastic soep)
- dat er niet te veel gevist wordt of vissen onnodig sterven

Beschermen van de aarde
- zorgen voor bescherming van bossen, regenwouden, moerassen en gebergten
- beschermen van de biodiversiteit en herstel van beschadigde gebieden (bv. door 

bomen te planten)
- bescherming van beschermde planten- en diersoorten

Vrede en bescherming voor iedereen
- beschermen tegen geweld, misbruik en uitbuiting, zeker van kinderen
- bestrijden van misdaad
- zorgen dat iedereen toegang heeft tot een eerlijk en betrouwbaar rechtssysteem
- zorgen dat alle mensen, ook kinderen, een identiteit hebben, toegang hebben tot 

informatie en gehoord worden

Samenwerking om de werelddoelen te bereiken
- samenwerking tussen de overheid, burgers, bedrijven en organisaties om deze 

werelddoelen tegen 2030 te behalen
- dat wil ook zeggen dat landen elkaar moeten helpen




