
MENNESKER MED 
HANDICAP ER 

AFGØRENDE FOR 
SUCCESEN MED 

VERDENSMÅLENE FOR 
BÆREDYGTIG UDVIKLING!

Hvad er 
2030-dagsordenen for 
bæredygtig udvikling og 
Verdensmålene?

2030-dagsordenen for bæredygtig 
udvikling blev vedtaget af verdens 
stats- og regeringsledere i 2015. 
2030-dagsordenen er en universel 
handlingsplan, der skal afskaffe 
fattigdom, beskytte planeten og 
sikre velstand. Den fastlægger 
17 Verdensmål for bæredygtig 
udvikling, der skal nås inden 2030 
af alle lande. 

Verdensmålene er universelle, og 
de giver en klar politisk ramme 
for lovgivningsmæssige tiltag på 
nationalt og internationalt plan. 
De skal implementeres i alle 
lande. 

Inklusion er kernen i 
2030-dagsordenen med ikke 
kun et løfte om at «ingen må 
lades i stikken» men også 
en aftale om at « nå de mest 
udsatte først».

For at nå de mål, der skal nås, skal 
alle påtage sig deres del:  
• regeringer,  
• civilsamfundet,  
• den private sektor,  
• organisationer af personer med 
handicap, 
• og borgere som os!  

Hvorledes indgår personer med handicap?

2030-dagsordenen forpligter sig 
til at styrke personer med risiko 
for sårbarhed, herunder personer 
med handicap. 2030-dagsordenen 
fremmer universel respekt for 
menneskerettigheder, ligestilling 
og ikke-diskriminering.  

Personer med handicap er 
tydeligt inkluderet i følgende 
Verdensmål: 

Mål 1
- Afskaf fattigdom 

Mål 4
- Kvalitetsuddannelse

Mål 8 - Anstændige jobs og 
økonomisk vækst

Mål 10 
- Mindre ulighed

Mål 11 - Bæredygtige byer 
og lokalsamfund

Mål 16 – Fred, retfærdighed og 
stærke institutioner

Mål 17 - Partnerskab  
for handling

Personer med handicap er også 
implicit inkluderet i følgende mål: 

Mål 3 
– Sundhed og trivsel

Mål 5 – Ligestilling mellem 
kønnene

Mål 6 – Rent vand og 
sanitet

Mål 7 - Bæredygtig 
energi

 



Hvad er European 
Disability Forum?

European Disability Forum 
(EDF) er en paraplyorganisation 
af personer med handicap, 
der arbejder for at forbedre 
forholdene for over 80 millioner 
europæere med handicap. Vi er 
en unik platform, der bringer 
organisationer af mennesker med 
handicap fra hele Europa sammen. 
Ledelsen består af mennesker 
med handicap og deres familier. 
Vi er en stærk, forenet stemme af 
personer med handicap i Europa.

Hvad er EDF’s rolle?

EDF ønsker, at Verdensmålene   
bliver en realitet for de 80 
millioner europæere med 
handicap.
Vores arbejde fokuserer på fire 
hovedområder:

1.  Støtte EDF members to 
implement and monitor the 
SDGs at the national level,

2.  Fremme Verdensmålenes politik 
om inkluderende udvikling på 
europæisk plan,

3.  Dele information med andre 
regionale platforme for 
personer med handicap uden 
for EU,

4.  Arbejde for indsamling af data 
på personer med handicap. 

Hvad kan du gøre? 
(EDF kan støtte dig!)

•  Deltage i din nationale platform 
for verdensmålene

•  Organisere oplysningskampagner 
om Verdensmålene 

•  Dele oplysninger om 
Verdensmålene

•  Finde ud af, hvem der er 
ansvarlig for Verdensmålene i din 
regering

•  Finde ud af, hvem der 
er ansvarlig for FN’s 
handicapkonvention i din 
regering og fortaler for 
Verdensmålene

•  Bede om at kunne deltage 
i den nationale delegation, 
der deltager i The High Level 
Political Forum (det forum, der 
overvåger gennemførelsen af 
Verdensmålene)

Data in the SDGs

specifikke henvisninger til 
personer med handicap 
i 2030-dagsordenen og 
Verdensmålene er yderst positiv. 
Indsamling af data om personer 
med handicap er dog stadig 
udfordrende, fordi processen  
anses for ikke at være let. 
Funktionsnedsættelser og graden 
af handicap kan have en væsentlig 
indflydelse på erfaringer med 

inklusion.

EDF er fortaler for indsamling af 
data, på personer med handicap, 
ved hjælp af Washington-
gruppens  spørgsmål til 
spørgeundersøgelser.
EDF anbefaler også at 
arbejde med Danmarks 
Statistik, så de integrerer 
handicapspecifikke spørgsmål i 
deres nationale undersøgelser og 
dataindsamling. 

Vi ønsker mere pålidelige og 
sammenlignelige data om 
handicap, så vi virkelig kan forstå 
den nøjagtige karakter af barrierer 
for mennesker med handicap, 
bestemme handlinger, der skal 
udføres, og planlægge deres 
gennemførelse!

Leder du efter mere information om 
2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling  
og Verdensmålene?

Check EDF’s hjemmeside

Læs EDF’s menneskerettighedsrapport om forbindelsen 
mellem Verdensmålene og FN’s konvention om rettigheder for 
personer med handicap (2018) 

Læs Letlæst rapport om den europæiske 
menneskerettighedsrapport 

Eventuelle andre spørgsmål, kontakt Dr. Marion Steff, 
Verdensmålskoordinator: marion.steff@edf-feph.org

European Disability Forum (EDF)
35 square de Meeûs - 1000 Brussels - Belgium
www.edf-feph.org @MyEDF


