
Millennium Gemeente Campagne krijgt vervolg:  
 

Global Goals for Sustainable Development 

 

Na de Millenniumdoelen 

Tegelijkertijd vindt er op veel verschillende niveaus overleg plaats over de opvolgers van de 

millenniumdoelen na 2015, de zogenaamde Sustainable Development Goals. Met wie en hoe gaan 

we deze nieuwe mondiale doelstellingen vormgeven? Hoe kunnen de doelstellingen beter tegemoet 

komen aan problemen die iedereen op deze wereld, maar vooral ontwikkelingslanden raakt, zoals 

voedsel- en waterschaarste en milieuproblematiek? Waar de Millenniumdoelen vooral gericht waren 

op het halveren van armoede in het armste deel van de wereld zijn de nieuwe doelen meer 

afspraken waar we ons allemaal aan moeten houden om de wereld leefbaar, werkbaar en schoon 

willen houden. 

Op 30 mei 2013 presenteerde het Verenigde Naties High Level Panel haar aanbevelingsrapport voor 

de ontwikkelingsagenda na 2015. Het Panel heeft haar aanbevelingen gebaseerd op consultaties met 

verschillende sectoren in alle regio’s wereldwijd. Ook in Nederland vonden consultaties plaats met 

uiteenlopende groepen, waaronder jongeren, het bedrijfsleven, ontwikkelingsorganisaties en de 

diaspora. Unilever topman Paul Polman heeft de resultaten van deze consultaties namens Nederland 

aan het Panel gepresenteerd. 

De Global Goals for Sustainable Development 

De Global Goals for Sustainable Development, ook wel bekend als de SUSTAINBLE DEVELOPMENT 

GOALS (SDGs) (MILLENNIUM) GEMEENTEN EN DE POST-2015 AGENDA 



De Millenniumdoelen (MDGs) lopen eind 2015 af. Het bundelen van krachten rondom een 

gezamenlijke ontwikkelingsagenda gericht op armoedebestrijding heeft veel opgeleverd. Maar de 

wereld draait door, niet alle doelen zijn bereikt en er liggen weer nieuwe uitdagingen in het 

verschiet. De Verenigde Naties zijn in 2012 een wereldwijd consultatieproces gestart voor het 

opstellen van een post-2015 agenda. Met een groot scala aan stakeholders wordt gewerkt aan een 

nieuwe road map naar een nieuwe, bredere set van gezamenlijke doelen: de zogeheten Sustainable 

Development Goals (SDGs). Ook gemeenten spelen hierin een belangrijke rol. De contouren van de 

nieuwe mondiale agenda beginnen zich al duidelijk af te tekenen, een 17-tal doelen zijn onlangs aan 

de VN-lidstaten voorgelegd. Wat betekenen deze voor lokale overheden? Waar liggen 

aanknopingspunten voor Nederlandse (Millennium) gemeenten om op de post-2015 agenda in te 

haken? 

In 2011 passeerde de wereldbevolking de grens van 7 miljard. Dat zijn maar liefst 9x zoveel mensen 

als de geschatte 800 miljoen die er rond 1750, aan het begin van de industriële revolutie, rondliepen. 

En de verwachting is dat de groei voorlopig doorzet, rond 2100 leven er mogelijk 12 miljard mensen 

op aarde.  Mensen met de ambitie van een waardig bestaan, voor zichzelf en voor hun kinderen en 

kleinkinderen. “Sustainability calls for a decent standard of living for everyone without compromising 

the needs of future generations.” 

Mede dankzij de Millennium Gemeente campagne zijn deze doelen in Nederland goed bekend. In 

veel gemeenten zetten mensen zich in om lokaal een steentje bij te dragen aan de realisatie van deze 

internationale afspraken.  Met de resultaten en lessen van de Millenniumdoelen als uitgangspunt 

wordt met verenigde krachten aan een nieuwe mondiale ontwikkelings-agenda gewerkt: de 

zogeheten Post-2015 agenda. Het wordt meer dan voorheen erkend dat lokale overheden een 

sleutelrol spelen in de realisatie van de internationale ontwikkelingsagenda. Veel 

ontwikkelingsambities vragen om een vertaling in lokale plannen en diensten, lokaal draagvlak en 

leiderschap, en voldoende mate van coördinatie en coherentie tussen de verschillende 

beleidsniveaus. En dat geldt niet alleen voor ontwikkelingslanden, de toekomstige 

ontwikkelingsagenda wordt universeel en toepasbaar op alle landen. 

Van MDGs naar SDGs 

In tegenstelling tot de ontwikkeling van de Millenniumdoelen, waar de vertaalslag naar lokale 

agenda’s in feite achteraf gebeurde, werd de post-2015 agenda opgebouwd via een wereldwijd, 

multi-stakeholder consultatieproces. Gemeenten zijn hier direct of indirect via UCLG  en partners 

vanaf het prille begin bij betrokken geweest. In juni 2012 is als resultaat van de 3e wereldtop over 

Duurzame Ontwikkeling, beter bekend als Rio+20, besloten dat de Millennium Ontwikkelingsdoelen 

na 2015 een vervolg krijgen in de vorm van een bredere set van ‘Sustainable Development Goals’ 

(SDGs). Dit betekent dat de agenda’s met betrekking tot armoedebestrijding en het bevorderen van 

duurzame ontwikkelingen in elkaar worden geschoven. Gemeenten waren naast maatschappelijke 

groeperingen en het bedrijfsleven opvallend goed vertegenwoordigd in Rio+20. Voor het opstellen 

van de nieuwe doelen is onder auspiciën van de VN een intergouvernementele ‘Open Working 

Group’ in het leven geroepen die als richtlijn mee kreeg: actiegericht, beknopt, eenvoudig 

communiceerbaar, beperkt in aantal, inspirerend, globaal van aard, en vooral: universeel toepasbaar 

voor alle lidstaten waarbij rekening gehouden moet worden met de verschillen in nationale realiteit, 

capaciteiten en ontwikkelingsniveaus. Bovendien geldt dat nationaal beleid en prioriteiten 

gerespecteerd moeten worden. 

 


