Kort beskrivelse af verdensmålene
Fremme sundhed og trivsel for alle i alle
aldre
Udover sundhedstjenester og
sundhedsdækning er også forebyggelse og
behandling af stofmisbrug, trafikulykker og
dødsfald blandt nyfødte og børn under 5 år
en del af målet
Sikre alle lige adgang til
kvalitetsuddannelse og muligheder for
livslang læring
Omfatter både grundskoleundervisning,
ungdomsuddannelse, adgang til
videregående uddannelser samt viden om
eksempelvis bæredygtig udvikling.
Ligestilling mellem kønnene og styrke
kvinders og pigers rettigheder og
muligheder
Lægger bl.a. vægt på at mindske
diskrimination, vold og skadelige skikke,
samt anerkendelse af ulønnet
omsorgsarbejde og lige deltagelse i
beslutningsprocesser inden for politik,
økonomi og det offentlige liv.
Sikre alle adgang til vand og sanitet, og at
dette forvaltes bæredygtigt
Omhandler bl.a. at sikre adgang til sikkert
drikkevand, at forbedre vandkvaliteten ved
at reducere forurening, og sikre
effektiviteten af vandanvendelse
Sikre alle adgang til pålidelig, bæredygtig
og moderne energi til en overkommelig pris
Vedrører bæredygtig energiforsyning,
forskning i ren energi og teknologi, og
forbedring af energieffektiviteten
Modstandsdygtig infrastruktur,
inkluderende og bæredygtig
industrialisering og understøtte innovation
Berører bl.a. infrastruktur, herunder
regionale og grænseoverskridende
infrastruktur, bæredygtig industrialisering
og virksomheders lånemuligheder
Reducer ulighed i og mellem lande
Ser blandt andet på indkomststigning til de
laveste indkomstgrupper og på at mindske
ulighed som følge af alder, køn, handicap,
race, etnicitet, oprindelse, religion eller
økonomisk status.

Verdensmålene relevans for syddanske
indsatsområder
Målet om sundhed og trivsel for alle i alle aldre
understøttes allerede af de eksisterende mål og
indsatser på sundhedsområdet. Målet kan også
understøttes af indsatser inden for Regional
Udvikling, herunder arbejde med kultur,
sundhedsinnovation, mobilitet og uddannelse.
Målet om kvalitetsuddannelse og muligheder for
livslang læring harmonerer godt med regionens
indsatsområder inden for uddannelse, herunder
koordinering af udbuddet af ungdomsuddannelser
samt almen voksenuddannelse.

Målet om ligestilling mellem kønnene er central for
en lang række af regionens arbejdsområder,
eksempelvis uddannelsesområdet hvor grundlaget
for lige deltagelse inden for arbejdsmarkedet
skabes.

Målet om rent vand og sanitet indgår naturligt i
arbejdet med miljø og jordforurening, som har til
formål at beskytte grundvandsresurser mod
forurening.

Målet om at fremme adgang til billig, bæredygtig
energi er relevant for arbejdet med omstilling til
vedvarende energi og større energieffektivitet i
egen organisation, men også i forhold til at
understøtte energiplanlægning regionalt.
Målet om industri, innovation og infrastruktur
understøttes af regionens arbejde inden for
mobilitet, infrastruktur og kollektiv transport (bl.a.
de syddanske infrastrukturprioriteringer),
Sundhedsinnovation og Digitalisering og digital
infrastruktur.
Målet om mindre ulighed understøttes allerede af
de eksisterende mål og indsatser på
sundhedsområdet. Målet er også relevant for
uddannelses- og mobilitetsområdet. Det handler
både om at reducere geografisk ulighed ved at sikre
god tilgængelighed, men også om at reducere
ulighed mellem sociale grupper.
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Gør byer og lokalsamfund inddragende,
sikre, modstandsdygtige og bæredygtige
Har fokus på både byer, boliger,
transportsystemer, miljøbelastning og
klimatilpasning samt på forbindelse mellem
by, opland og landdistrikter ved at styrke
den nationale og regionale
udviklingsplanlægning.
Fremme bæredygtigt forbrug og produktion
Indeholder emner som madspild, håndtering
af kemikalier og affald, reducering af
affaldsmængden og mere bæredygtig
offentlige indkøbspraksis
Hurtig indsats for at bekæmpe
klimaforandringer og dens indvirkninger
Omhandler tiltag til at modvirke, tilpasse og
begrænse skaderne af klimaforandringer

Målet om bæredygtige byer og lokalsamfund har
særlig betydning i Syddanmark, hvor der er store
forskelle på byområder og landdistrikter. Både
sundhedstilbud, god tilgængelighed og
fremkommelighed, samt uddannelsesmuligheder og
kultur er en del af arbejdet med at sikre gode
levemuligheder i hele Syddanmark.
Målet om at fremme bæredygtigt forbrug og
produktion er særligt relevant for Region
Syddanmarks driftsopgaver, men understøttes også
af arbejdet med miljø og råstoffer, hvor udnyttelsen
af råstofforekomster sker som led i en bæredygtig
udvikling.
Målet er et naturligt omdrejningspunkt i den
kommende klimastrategi, men indgår også i en
række regionale udviklingsdagsordener.
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