TAVOITE 1:
Tavoitteena
on poistaa
köyhyys
kaikissa
muodoissa
kaikkialta.

Ei köyhyyttä!
Tarkoittaa esimerkiksi:
•Äärimmäinen köyhyys poistuu ja köyhyydessä elävien määrä vähenee
ainakin puolella joka maassa.
•Taataan kaikille perusturva sekä yhtäläiset oikeudet peruspalveluihin
ja luonnonvaroihin.
Miten Suomi tukee kehitysmaita tavoitteiden saavuttamisessa?
Suomen viime vuosien kehitysyhteistyöhankkeet Sambiassa ovat onnistuneet vähentämään köyhyyttä. Esimerkiksi pienviljelijät ovat luoton
avulla laajentaneet ja monipuolistaneet tuotantoaan: tulot ovat nousseet
64 prosenttia vuoden 2009 tasoon verrattuna.
Pohdittavaksi:
a) Miten rikkaan ja köyhän – hirven ja hiiren – arki eroaa?
b) Mitä seurauksia köyhyydestä on Suomessa ja kehitysmaissa?
c) Miten köyhyys saadaan vähenemään?
Lisätietoa:
www.maailma2030.fi,
http://formin.finland.fi/agenda2030







TAVOITE 5:
Tavoitteena on
saavuttaa sukupuolten
välinen tasa-arvo sekä
vahvistaa naisten ja
tyttöjen oikeuksia ja
mahdollisuuksia.

Sukupuolten
tasa-arvo!

Tarkoittaa esimerkiksi:
•Tyttöihin ja naisiin kohdistuva syrjintä, väkivalta ja
lapsiavioliitot loppuvat.
•Naiset saavat samat oikeudet omaisuuden hallintaan, perintöön ja
vaikkapa pankkipalveluiden käyttämiseen kuin miehet.
Miten Suomi tukee kehitysmaita tavoitteiden saavuttamisessa?
Afganistanissa on parannettu naisten asemaa esimerkiksi neuvolapalveluilla ja lukutaitokursseilla. Yksin vuonna 2015 maassa sai Suomen
kehitysyhteistyön ansiosta lisääntymis- ja äitiysterveyspalveluita yli 120
000 naista. Äitejä kuolee synnytyksissä aiempaa vähemmän, kun auttamassa on ammattitaitoista henkilökuntaa. Naiset kertovat lukutaitokurssin käytyään, että enää heitä ei huiputeta kauppa-asioissa!
Pohdittavaksi:
a) Voivatko tytöt ja pojat Suomessa käyttää kaikkia kuvassa olevan
hattukaupan päähineitä?
b) Miten sukupuoli vaikuttaa ammatinvalintaan Suomessa ja
maailmalla?
c) Millä keinoilla tasa-arvoa voi edistää?
Lisätietoa:
www.maailma2030.fi,
http://formin.finland.fi/agenda2030



TAVOITE 8:
Tavoitteena on
saada kestävää
talouskasvua, täyttä ja
tuottavaa työllisyyttä
sekä ihmisarvoisia
työpaikkoja.

Työtä kaikille!
Tarkoittaa esimerkiksi:
• Kaikilla ihmisillä pitää olla mahdollisuus tehdä töitä
hyvissä olosuhteissa.
• Pakkotyö, ihmiskauppa ja lapsityövoiman käyttö saadaan loppumaan.
Miten Suomi tukee kehitysmaita tavoitteiden saavuttamisessa?
Kirgisiassa ja Tadžikistanissa Suomi tukee työllisyyden, työterveyden
ja -suojelun sekä sosiaaliturvan parantamista. Vuonna 2015 alkaneessa
hankkeessa tuetaan työntekijä- ja työnantajajärjestöjä, jotta ne pystyi
sivät tarjoamaan jäsenilleen palveluja sekä hoitamaan esimerkiksi
työoloihin ja palkkaukseen liittyvää edunvalvontaa. Epävirallisen työn
haitoista kertova tv-kampanja sai kesällä 2016 laajasti näkyvyyttä.
Siinä kerrottiin seurauksista, joita pimeästi tehdyllä työllä pahimmillaan
voi olla.
Pohdittavaksi:
a) Minkä ammatin harjoittajia löydät muurahaiskeosta
ja tarvitaanko näitä ammatteja myös tulevaisuudessa?
b) Mitä seurauksia nuorisotyöttömyydestä voi olla
Suomessa ja kehitysmaissa?
c) Miten voidaan estää lapsityövoiman käyttöä?
Lisätietoa:
www.maailma2030.fi,
http://formin.finland.fi/agenda2030




TAVOITE 10:
Tavoitteena on vähentää
eriarvoisuutta maiden
sisällä ja niiden välillä.

Pois eriarvoisuus!
Tarkoittaa esimerkiksi:
• Kehitysmaiden mielipiteet otetaan nykyistä paremmin
huomioon kansainvälisessä päätöksenteossa.
• Kaikilla on yhtäläiset oikeudet vaikuttaa yhteiskuntansa
asioihin sukupuolesta, etnisestä taustasta tai taloudellisesta asemasta 		
riippumatta.
Miten Suomi tukee kehitysmaita tavoitteiden saavuttamisessa?
Nepalissa Suomi on tukenut syrjittyjen naisryhmien osallistumista
päätöksentekoon paikallisella ja kansallisella tasolla. Vuosina
2013–2016 koulutettiin ammattiin ja yrittäjiksi entisiä sisällissodan
uhreja ja sotilaita. He saivat kolmen kuukauden koulutuksen
ompelijoiksi, maanviljelijöiksi, kännykän korjaajiksi tai kauneudenhoitajiksi. Lähes kaikki koulutuksen käyneet noin 300 naista perustivat
yrityksen. Uusien taitojen myötä heitä alettiin arvostaa, ja he ovat
päässeet osallistumaan yhteisöjensä päätöksentekoon.
Pohdittavaksi:
a) Millaiselta nalleperheen elämä
näyttää lintuperheeseen verrattuna?
b) Mitkä asiat vaikuttavat siihen, että joissain maissa
on toisia enemmän eriarvoisuutta?
c) Miten voimme vähentää eriarvoisuutta niin
Suomessa kuin kehitysmaissa?
Lisätietoa:
www.maailma2030.fi,
http://formin.finland.fi/agenda2030




TAVOITE 13:
Tavoitteena
on toimia
kiireellisesti
ilmastonmuutosta
ja sen vaikutuksia
vastaan.

Ilmastotekoja!
Tarkoittaa esimerkiksi:
•Parannetaan kaikkien maiden kykyä sopeutua ilmastonmuutokseen ja
herätetään tietoisuutta ilmastonmuutoksesta.
•Pysäytetään ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen kuten Pariisin
ilmastosopimuksessa sovittiin.
Miten Suomi tukee kehitysmaita tavoitteiden saavuttamisessa?
Osana Suomen kehitysyhteistyötä on kartoitettu metsien määrää ja
niiden lajistoa vuosina 2009–2016 Tansaniassa, Sambiassa, Vietnamissa,
Perussa ja Ecuadorissa. Tietoa tarvitaan päätöksenteon pohjaksi, kun
halutaan kansallisesti tai kansainvälisesti torjua metsien hävikkiä ja
ilmastonmuutosta.
Pohdittavaksi:
a) Miten jääkarhu ja lentokone liittyvät ilmastonmuutokseen?
b) Miten ilmastonmuutokseen voi vaikuttaa omassa arjessa?
c) Mitä Suomi voi tehdä ilmastonmuutoksen torjumiseksi?
Lisätietoa:
www.maailma2030.fi,
http://formin.finland.fi/agenda2030







17 tavoitetta kestävään
kehitykseen vuoteen 2030:

Poistaa köyhyys
kaikissa muodoissa kaikkialta

Poistaa nälkä,
saavuttaa
ruokaturva,
parantaa ravitsemusta ja
edistää kestävää
maataloutta

Taata terveellinen elämä
ja hyvinvointi
kaikenikäisille

Taata kaikille
avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus
sekä elinikäiset
oppimismahdollisuudet

Saavuttaa sukupuolten välinen
tasa-arvo sekä
vahvistaa naisten ja tyttöjen
oikeuksia ja
mahdollisuuksia

Varmistaa
puhtaan veden
saanti ja kestävä
käyttö sekä sanitaatio kaikille

Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja
uudenaikainen
energia kaikille

Edistää kaikkia
koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä
ja tuottavaa
työllisyyttä sekä
ihmisarvoisia
työpaikkoja

Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä
edistää kestävää
teollisuutta ja
innovaatioita

Vähentää eriarvoisuutta maiden
sisällä ja niiden
välillä

Taata turvalliset ja kestävät
kaupungit sekä
yhdyskunnat

Varmistaa
kulutus- ja
tuotantotapojen
kestävyys

Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja
sen vaikutuksia
vastaan

Suojella meriä ja
merten tarjoamia luonnonvaroja sekä edistää
niiden kestävää
käyttöä

Suojella ja palauttaa ennalleen
maaekosysteemejä, edistää
niiden kestävää
käyttöä sekä
pysäyttää maaperän köyhtyminen ja luonnon
monimuotoisuuden häviäminen

Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia, taata
kaikille oikeuspalvelut, rakentaa tehokkaita
ja vastuullisia
instituutioita
kaikilla tasoilla

Vahvistaa kestävän kehityksen
toimeenpanoa ja
globaalia kumppanuutta.

YK:n vuosituhattavoitteet (2000–2015) puolittivat äärimmäisen köyhyyden,
yhdeksän kymmenestä lapsesta pääsi kouluun ja yli kaksi miljardia ihmistä
sai puhdasta juomavettä.
Syyskuussa 2015 sovittiin uusista maailmanlaajuisista kehitystavoitteista.
Agenda 2030:n tähtäimessä on, että kukaan ei jää kehityksestä jälkeen!
Mitä pitää tehdä, että tässä onnistutaan?
Lisätietoa:
www.maailma2030.fi, http://formin.finland.fi/agenda2030







