
PERSONEN MET EEN 
HANDICAP ZIJN VAN 

FUNDAMENTEEL BELANG 
VOOR HET SUCCES 
VAN DE DUURZAME 

ONTWIKKELINGSDOELEN!

Wat is de Agenda 
2030 voor duurzame 
ontwikkeling en wat 
zijn de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen?

De Agenda 2030 voor 
duurzame ontwikkeling werd 
in 2015 aangenomen door alle 
wereldleiders. De Agenda 2030 
is een universeel actieplan om 
een einde te maken aan armoede, 
de planeet te beschermen en te 
zorgen voor welvaart. Zij omvat 
17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen 
die  alle landen uiterlijk in 2030 
moeten bereiken. 

De Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen zijn 
universeel en bieden een duidelijk 
beleidskader voor regels op 
nationaal en internationaal vlak.  
Ze moeten ingevoerd worden in 
alle landen. 
 
Inclusie staat hoog op de 
Agenda 2030, met het pleidooi 
om “niemand te vergeten” en 
een akkoord om “als eerste 
aandacht te geven aan diegene 
die het verst achterop lopen”.

Om de doelstellingen te bereiken 
moet iedereen zijn rol spelen: 
•  regeringen, 
•  maatschappelijke organisaties, 
•  bedrijven, 
•  organisaties van personen met 

een handicap, 
•  en burgers zoals wij! 

Hoe zijn personen met een handicap betrokken?

De Agenda 2030 richt zich erop 
om mensen die het risico lopen 
op kwetsbaar te zijn sterker te 
maken, waaronder personen met 
een handicap. De Agenda 2030 
promoot universeel respect voor 
mensenrechten, gelijkheid en non-
discriminatie. 

Personen met een handicap 
komen duidelijk aan bod 
in de volgende Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen:  

Doel 1 
- Geen armoede 

Doel 4 
- Kwaliteitsonderwijs

Doel 8 - Waardig werk en 
economische groei

Doel 10 - Ongelijkheid 
verminderen

Doel 11 - Duurzame steden 
en gemeenschappen

Doel 16 – Vrede, justitie en 
sterke publieke diensten

Doel 17 - Partnerschappen 
om doelstellingen te 
bereiken

Personen met een handicap 
komen ook impliciet aan bod in 
de volgende doelstellingen:  

Doel 3 – Goede 
gezondheid en welzijn

Doel 5   
– Gendergelijkheid

Doel 6 – Schoon water 
en sanitair

Doel 7 - Betaalbare 
en duurzame energie



Wat is het European 
Disability Forum?

Het European Disability Forum 
(EDF) is de koepelorganisatie 
van mensen met een handicap 
en komt op voor de rechten van 
ruim 80 miljoen Europeanen met 
een handicap. We zijn een uniek 
platform dat vertegenwoordigende 
organisaties van mensen met een 
handicap in heel Europa verenigt/
samenbrengt. We worden geleid 
door mensen met een handicap 
en hun families. We zijn een sterke, 
verenigde stem van mensen met 
een handicap in Europa.

Wat is de rol van EDF?

EDF wil dat de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen een realiteit 
worden voor de 80 miljoen 
Europeanen met een handicap.
Ons werk richt zich op 4 
belangrijke domeinen:

1.   Ondersteunen van EDF-leden 
bij de implementatie en 
opvolging van de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen op 
nationaal vlak,

2.  Promoten van Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen 
gerelateerd aan beleid 
op Europees vlak ter 
ondersteuning van inclusie van 
mensen met een handicap,

3. Delen van informatie met 
andere regionale platformen 
van personen met een 
handicap buiten de EU,

4.  Pleiten voor opsplitsing van 
data per handicap. 

Wat kunt u doen?
(EDF kan u ondersteunen!)

•  Word lid van uw nationaal 
platform Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen

•  Organiseer opleidingen over de 
Duurzame Ontwikkelingsdoelen 

•  Deel informatie over de 

Duurzame Ontwikkelingsdoelen
•  Zoek uit wie in uw regering 

verantwoordelijk is voor de 
Duurzame Ontwikkelingsdoelen

•  Zoek uit wie in uw regering 
verantwoordelijk is voor het 
VN-Verdrag en pleit voor 
bewustwording over de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen

•  Vraag aan uw nationale delegatie 
om het politiek forum op hoog 
niveau bij te wonen (het forum 
dat de implementatie van de 
Duurzame Ontwikkelingsdoelen 
opvolgt)

Data in de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen

Het specifiek vermelden van 
personen met een handicap in de 
Agenda 2030 en de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen is zeer 
positief. Toch blijft het verzamelen 
van data over personen met een 
handicap een uitdaging, omdat 
dit proces als moeilijk wordt 

beschouwd. Het is wel belangrijk 
om deze data te hebben want 
verschillen in beperkingen en de 
ernst ervan kunnen een belangrijke 
impact hebben op ervaringen met 
inclusie.

EDF pleit ervoor om de data 
op te splitsen per handicap, en 
hierbij de korte vragenlijst van de 
Washington groep te gebruiken.
EDF beveelt ook aan om te 
werken met nationale bureaus 
voor de statistiek, zodat deze 
specifieke handicap gerelateerde 
vragen opnemen in hun nationale 
enquêtes. 

We willen meer betrouwbare en 
vergelijkbare data over handicaps 
zodat we de werkelijke aard van 
de drempels voor personen met 
een handicap beter begrijpen, 
te ondernemen acties kunnen 
bepalen en de implementatie ervan 
plannen!

Bent u op zoek naar meer informatie over de 
Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling en de 
Duurzame Ontwikkelingsdoelen?

Bekijk de webpagina van EDF

Lees het mensenrechtenrapport van EDF over het verband 
tussen de Duurzame Ontwikkelingsdoelen en het VN-Verdrag 
inzake de rechten van personen met een handicap (2018) 

Lees het Easy to read rapport over het Europese rapport 
inzake mensenrechten 

Voor alle andere vragen kunt u contact opnemen met Dr. Marion Steff, 
coördinator Duurzame Ontwikkelingsdoelen:  marion.steff@edf-feph.org

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


