
Thema Integrale agenda postcoronatransitie (diagram) Draagt bij aan SDG's

Acceptatie verschillen (religie, etnisch, gender, etc) 5,10,17

Belastingontwijking 16,17

Beschikbaarheid informatie overheid  16,17 Sustainable Development Goals

Commitment integriteit (heel houden/heel maken)  16,17 SDG 1: Geen armoede

Dienstbaarheid technologie  8,9,17 Beëindig armoede overal en in al haar vormen

Diepte van crises  7,8,12,13,17 SDG 2: Geen honger

Gezonde en toereikende basisvoorzieningen (voedsel, water, energie, leefomgeving incl. huisvesting) 1,2,6,11,17 Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw

Gezonde mobiliteit  9,17 SDG 3: Goede gezondheid en welzijn

Gezonde woningmarkt  11,17 Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden

Gezondheid aarde (milieu, flora /fauna, klimaat)  14,15,17 SDG 4: Kwaliteitsonderwijs

Gezondheid van mensen (geestelijk en lichamelijk)  3,17 Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen

Harmonie ruimtelijke ordening  9,11,17 SDG 5: Gendergelijkheid

Inclusie en sociale cohesie  1,2,5,8,10,11,17 Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes

Internationale gelijkheid (tussen landen)  8,10,16,17 SDG 6: Schoon water en sanitair

Investeringen gezondheidszorgstelsel (pandemieproof)  3,17 Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen

Investeringen onderwijsstelsel  4,17 SDG 7: Betaalbare en duurzame energie

Invloed private lobby  16,17 Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen

Kosten gezondheidszorg  3,17 SDG 8: Eerlijk werk en economische groei

Noodzaak defensie  16,17 Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

Onderzoeksjournalistiek en integriteit berichtgeving media  16,17 SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur

Ongezonde bijproducten (afval, (lucht)vervuiling, broeikasgassen) 7,12,13,17 Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie

Passendheid en beschikbaarheid werk  8,17 SDG 10: Ongelijkheid verminderen

Politieke keuzes vanuit integriteit  16,17 Dring ongelijkheid in en tussen landen terug

Private schuld 16,17 SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen

Rechtvaardigheid belastingstelsel  16,17 Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

Rechtvaardigheid economie  8,17 SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie

Rechtvaardigheid financieel stelsel  16,17 Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen

Rechtvaardigheid handelsverdragen  16,17 SDG 13: Klimaatactie

Rechtvaardigheid pensioenstelsel 10,17 Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden

Rechtvaardigheid sociale zekerheidsstelsel (vangnet)  1,2,17 SDG 14: Leven in het water

Rechtvaardigheid vluchtelingenbeleid 1,2,10,16,17 Behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en maritieme hulpbronnen

Rechtvaardigheid wetgeving 16,17 SDG 15: Leven op het land

Sociaaleconomische gelijkheid en bestaanszekerheid  1,2,10,17 Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe

Speculatie  16,17 SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Stabiliteit waarde van geld  16,17 Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen

Veiligheidsbeleving 11,16,17 SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Vertrouwen in politiek/instituties  16,17 Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling

Zorg voor toekomstige generaties  1 t/m 17


