
SAMLET OVERSIGT OVER DELMÅL 
 
1: Afskaf fattigdom 
 
1.1. Afskaf ekstrem fattigdom 
1.2. Halver generel fattigdom 
1.3. Indfør sociale sikkerhedsnet 
1.4. Giv lige rettigheder til ejerskab, teknologi og ressourcer. 
1.5. Opbyg modstandsdygtighed mod katastrofer 
1.a. Mobiliser ressourcer for at afskaffe fattigdom 
1.b. Skab politiske rammer der gavner fattige af begge køn 
 

2: Stop sult 

2.1 Giv adgang til sikker og nærringsrig mad 
2.2 Stop alle former for fejlernæring 
2.3 Små fødevareproducenter skal producere det dobbelte 
2.4 Gør fødevareproduktion mere bæredygtig 
2.5 Bevar den generiske mangfoldighed i fødevareproduktion 
2.a Invester i landbrugets infrastruktur og teknologi 
2.b Handelsbarrierer og markedsforvridninger i landbruget skal forhindres 
2.c Gør fødevaremarkeder stabile og giv adgang til information 
 

3: Sundhed og trivsel 

3.1 Reducer mødredødeligheden 
3.2 Red alle børn under 5 år fra at dø hvis det kan forhindres 
3.3 Bekæmp smitsomme sygdomme 
3.4 Red flere fra at dø af ikke-smitsomme sygdomme og styrk mental sundhed 
3.5 Forebyg og behandl stof og alkoholmisbrug 
3.6 Nedbring antal dræbte og sårede i trafikken 
3.7 Give alle adgang til seksuel sundhed og familieplanlægning 
3.8 Giv alle adgang til lægehjælp 
3.9 Reducer sygdom og dødsfald på grund af kemikalier og forurening 
3.a Implementer WHOs rammekonvention om tobakskontrol 
3.b Støt udvikling af medicin og vacciner som alle har råd til 
3.c Øg finansieringen af sundhedsydelser i udviklingslande 
3.d Giv bedre tidlig varsel ved globale sundhedstrusler 
 
4: kvalitetsuddannelse 
 
4.1 Gør grundskole og ungdomsuddannelse gratis for alle 
4.2 Giv lige adgang til ordentlige børnehaveklasser 
4.3 Giv alle mulighed for videregående uddannelse 
4.4 Giv flere forudsætningerne for at få finansiel succes 
4.5 Stop al diskrimination i uddannelse 
4.6 Lær alle at læse, skrive og regne 
4.7 Undervis i bæredygtig udvikling og verdensborgerskab 
4.a Byg og opgrader sikre og inkluderende skoler 
4.b Giv flere stipendier til højere uddannelse i udviklingslandene 
4.c Ansæt flere lærere i udviklingslandene 



  
5: Ligestilling mellem køn 
 
5.1 Stop alle former for diskrimination af alle kvinder og piger overalt. 
5.2 Stop al vold og udnyttelse rettet mod kvinder og piger 
5.3 Stands tvangsægteskaber og omskæring 
5.4 Sæt pris på ulønnet omsorgsarbejde og del ansvaret i hjemmet 
5.5 Kvinder skal deltage fuldt ud i ledelse og beslutningstagelse 
5.6 Giv alle adgang til reproduktiv sundhed og rettigheder 
5.a Giv lige rettigheder til økonomiske ressourcer 
5.b Styrk kvinders rettigheder gennem teknologi 
5.c Vedtag lovgivning, der fremmer kønsligestilling 
6: Rent vand og sanitet 
6.1 Giv adgang til rent drikkevand 
6.2 Giv alle adgang til toilet, sanitet og hygiejne 
6.3 Styrk vandkvaliteten og rens og brug spildevand bedre 
6.4 Gør vandforbruget effektivt og sikr forsyningen af ferskvand 
6.5 Indfør integreret styring af vandressourcer 
6.6 Beskyt og genopret økosystemer i og omkring vand 
6.a Støt udviklingslandenes vand og sanitet 
6.b Støt lokal håndtering af vand og sanitet 

  

7: Bæredygtig energi 
 
7.1 Giv alle adgang til moderne energi 
7.2 Forøg den globale procentdel af bæredygtig energi 
7.3 Forbedring af energieffektiviteten skal fordobles 
7.a Styrk adgangen til forskning og investeringer indenfor ren energi 
7.b Udvid og opgrader energitjenster for udviklingslandene 
 

8: Anstændige jobs og økonomisk vækst 
 
8.1 Skab bæredygtig og økonomisk vækst 
8.2 Tænk nyt og opgrader teknologi for økonomisk produktivitet 
8.3 Før en politik der skaber jobs og lader virksomheder vækste 
8.4 Brug ressourcerne effektivt i forbrug og produktion 
8.5 Skab fuld beskæftigelse og anstændigt arbejde med lige løn 
8.6 Hjælp flere unge i arbejde uddannelse og træning 
8.7 Stop moderne slaveri, menneskehandel og børnearbejde 
8.8 Beskyt arbejdstagerrettigheder og skab sikre arbejdsmiljøer 
8.9 Støt op om bæredygtig turisme 
8.10 Giv alle adgang til banker og forsikring 
8.a Støt Aid for trade 
8.b Lav en global strategi for at få unge i arbejde 
  
 
9: Industri, innovation og infrastruktur 
 
9.1 Byg bæredygtig infrastruktur 
9.2 Promover inkluderende og bæredygtig industrialisering 



 
9.3 Giv flere adgang til finansielle markeder og tjenesteydelser 
9.4 Opgrader alle industrier og infrastruktur for bæredygtighed 
9.5 Mere forskning og opgradering af industriteknologi 
9.a Styrk bæredygtig infrastruktur i udviklingslandene 
9.b Støt lokal udviklings af teknologi og diversificering af industrien 
9.c Giv alle adgang til informations- og kommunikationsteknologi 
  
 
10: Mindre ulighed 
 
10.1 Gør uligheden i indkomst mindre 
10.2 Promover større social, økonomisk og politisk inklusion for alle 
10.3 Giv alle lige muligheder og stop diskrimination 
10.4 Før politik, der fremmer finansiel og social lighed 
10.5 Reguler de globale finansielle markeder og institutioner bedre 
10.6  Udviklingslandene skal repræsenteres bedre i finansielle institutioner 
10.7 Før ansvarlig og velstyret migrationspolitik 
10.a Tag særlige hensyn til udviklingslandene  
10.b Bak op om hjælp og investeringer i de mindst udviklede lande 
10.c Migranter skal betale mindre i gebyr, når de sender penge hjem 
 

11: Bæredygtige byer og lokalsamfund 
 
11.1 Byg sikre boliger, der er til at betale 
11.2 Skab billige og bæredygtige transportsystemer 
11.3 Gør byerne inkluderende og bæredygtige 
11.4 Styrke indsatsen for at beskytte og bevare verdens kultur- og naturarv. 
11.5 Reducer skaderne pga. naturkatastrofer 
11.6 Minimer byernes miljøpåvirkning 
11.7 Skab sikre og inkluderende grønne offentlige rum 
11.a Styrk god national og regional byplanlægning 
11.b Før politikfor inklusion, ressourceeffektivitet og katastrofeforebyggelse 
11.c Støt de mindst udviklede lande til at bygge solidt og bæredygtigt 
 
 
12: Ansvarligt forbrug og produktion 
 
12.1 Gennemfør 10 års rammeprogrammet for bæredygtigt forbrug og produktion 
12.2 Brug og håndter naturressourcer bæredygtigt 
12.3 Halver det globale madspild pr. person 
12.4 Håndter kemikalier og spildprodukter ansvarligt 
12.5 Reducer affaldsmængden betydeligt 
12.6 Virksomheder skal opfordres til at agere bæredygtigt 
12.7 Promover bæredygtighed i offentlige indkøb 
12.8 Udbred forståelse for bæredygtig livsstil 
12.a Støt udviklingslandenes kapacitet til bæredygtigt forbrug og produktion 
12.b Skab bedre værktøjer til at overvåge effekterne af bæredygtig turisme 
12.c Fjern skævheder i markedet, der spilder ressourcer 
  
13: Klimaindsats 



 
13.1 Styrke modstandskraft og tilpasningsevne til klimarelaterede risici  
13.2 Indbyg klimaindsatser i politiske beslutninger og planlægning 
13.3 Opbyg viden og kapacitet til at imødegå klimaforandringer 
13.a Implementer FN’s rammekonvention om klimaændringer 
13.b Støt mekanismer til planlægning og håndtering af klimaforandringerne 
 
14: Livet i havet 
 
14.1 Reducer forurening i havet 
14.2 Beskyt og genopret økosystemer 
14.3 Reducer forsuringen af havet 
14.4 Gør fiskeriet bæredygtigt 
14.5 Bevar havområder og kyster 
14.6 Stop statsstøtte, der medvirker til overfiskeri 
14.7 Forøg de økonomiske fordele ved bæredygtig brug af havets ressourcer 
14.a Styrk videnskab, forskning og teknologi til at gøre havene sundere 
14.b Give småfiskere adgang til havressourcer og markeder 
14.c Implementer og håndhæv international havlov 

  

15: Livet på land 
 
15.1 Bevar og genopret økosystemer på land og i ferskvand 
15.2 Stop skovrydning og genopret ødelagt skove 
15.3 Stop ørkendannelse og genopret udpint jord 
15.4 Bevar økosystemer i bjergene 
15.5 Beskyt biodiversitet og naturlige levesteder 
15.6 Giv adgang til genetiske ressourcer og fair fordeling af fordelene 
15.7 Stop krybskytteri og ulovlig handel med beskyttede arter 
15.8 Stop invasive arter fra at brede sig 
15.9 Tag hensyn til økosystemer og biodiversitet i regeringernes planlægning 
15.a Større finansiering for at bevare og bruge økosystemer og biodiversitet bæredygtigt 
15.b Finansier og skab encitament til bæredygtigt skovbrug 
15.c Bekæmp globalt krybskytteri og ulovlig handel med beskyttede arter 
 

Fred, retfærdighed og stærke institutioner 
 
16.1 Alle former for vold, og voldsrelaterede dødsfald skal reduceres væsentligt overalt. 
16.2 Beskyt børn mod overgreb, udnyttelse, menneskehandel og vold 
16.3 Styrk lov og orden og giv alle lige adgang til retfærdighed 
16.4 Bekæmp organiseret kriminalitet og ulovlige strømme af penge og våben 
16.5 Alle former for korruption og bestikkelse skal nedbringes betydeligt. 
16.6 Der skal udvikles effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner på alle niveauer. 
16.7 Beslutninger skal tages på en responsiv, inkluderende og repræsentativ måde 
16.8 Styrk udviklingslandenes deltagelse i det overnationale arbejde 
16.9 Inden 2030, skal der gives en retlig identitet til alle, herunder fødselsregistrering. 
16.10 Beskyt grundlæggende rettigheder og giv aktindsigt 
16.a Forebyg og bekæmp vold, terrorisme og kriminalitet 
16.b Vedtag og håndhæv ikke-diskriminerende love og regler 
 



17: Partnerskaber 
 
17.1 Hjælp landene til at blive bedre til at indsamle egne skatteindtægter 
17.2 Hold alle løfter om udviklingshjælp 
17.3 Der skal mobiliseres yderligere finansielle ressourcer til udviklingslande fra forskellige 
kilder. 
17.4 Assister udviklingslande med at gøre deres gæld bæredygtig 
17.5 Der skal vedtages og implementeres investeringsfremmende tiltag for de mindst 
udviklede lande. 
17.6 Mere samarbejde om adgang til videnskab, teknologi og innovation 
17.7 Promover bæredygtige teknologier i udviklingslande 
17.8 Styrk videnskab og innovation i de mindst udviklede lande 
17.9 Styrk udviklingslandene i at opnå verdensmålene 
17.10 Promover et universelt handelssystem under WTO 
17.11 Udviklingslandenes eksport skal forøges 
17.12 Fjern handelsbarrierer for de mindst udviklede lande 
17.13 Den globale makroøkonomiske stabilitet skal forbedres, bl.a. gennem koordination og 
kohærens af politikker. 
17.14 Der skal være bedre kohærens mellem politikker for bæredygtig udvikling. 
17.15 Respekter at hvert land selv lægger egen handlingsplan for Verdensmålene 
17.16 Gør det globale partnerskab for bæredygtig udvikling stærkere 
17.17 Der skal opfordres til effektive partnerskaber 
17.18 Giv adgang til bedre og mere pålidelige data om udvikling 
17.19 Find på bedre måde at måle fremskridtet på 
  
 


