FNs Globala Mål för Hållbar Utveckling
(Sustainable Development Goals)

Vad är SDG?
2015 formulerade och antog FNs generalförsamling nya riktlinjer för hållbar global
utveckling. Agenda 2030, som ersatte de tidigare Millenniemålen, innehåller 17 mål med
ett flertal delmål och därutöver indikatorer för att mäta resultat. Syftet var att uppdatera
utvecklingsarbetet med aktuell forskning och nya insikter samt att samordna stater,
organisationer och aktörer för att uppnå dessa mål till år 2030.

Mer info om målen finner du på sustainabledevelopment.un.org/sdgs

Vår verksamhet och vision
SLBVs ambition är att via utbildnings- och fadderverksamheter samt andra projekt stödja
utsatta barn och unga i Sri Lanka till att själva kunna påverka sitt liv. Detta förverkligar vi
genom nära samarbeten med partners och skolor på plats. Vår vision är att barn och unga
i Sri Lanka ska känna hopp och tro till en egen framtid.

SLBV och Agenda 2030
Våra verksamheter bidrar i en större kontext till förverkligandet av de Globala Målen.
Nedan följer en beskrivning av de mål som berörs av våra projekt och hur vi adresserar
dem:

1. INGEN FATTIGDOM - delmål är bl.a. att halvera fattigdom till 2030. SLBVs
verksamheter riktar sig specifikt till ekonomiskt utsatta barn och ungdomar i Sri Lanka, för
att erbjuda dem en chans till utbildning och därmed bättre framtida förutsättningar till att
utvecklas.

2. INGEN HUNGER - delmål är bl.a. att tillgodose näringsrika och tillräckliga måltider. Via
våra Nutritionsprojekt i Kelani och Bellana delar vi dagligen ut matpaket till elever som
kommer till skolan med tom mage.

3. HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE - delmål är bl.a. god hälsa och vård. Sedan 2009 har vi
samarbetat med Star for Life på Sri Lanka. Deras vision är att uppmuntra barn och unga till
att tro på sin egen förmåga och att leva ett hälsosamt liv. Därigenom främjas barnens
mentala och fysiska hälsa.

4. GOD UTBILDNING FÖR ALLA - delmål är bl.a. att alla barn ska ges tillgång till god
utbildning och god skolmiljö och kunna läsa/skriva/räkna. Utbildning är SLBVs
kärnverksamhet. T.e.x sponsrar vi det svenska projektet Lankan Tech Kids i Gunasekara,
som ger unga de IT-kunskaper som krävs för att studera vidare och senare få anställning.
Tidigare har SLBV också stått för full finansiering av förskolan Araliya i Mount Lavinia.

5. JÄMSTÄLLDHET - delmål är att utrota diskriminering och främja kvinnors möjligheter.
På Gunasekara Childrens Home, som vi sponsrat under många år, bor flickor som av olika
skäl behöver skydd och stöd. Många av dem går i skola i närheten och bor tryggt på
hemmen. Här erbjuds också IT-kurser via vår svenska partner LTK. Därmed ges stöd och
god chans för flickorna att komma vidare.

8. ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT - delmål är bl.a att öka
tillväxt per capita och minska andelen unga som ej är i skola/anställning/arbetsträning.
Effekten av SLBVs verksamheter är att unga som vuxit upp som obemedlade får möjlighet
till en god utbildning. Detta ökar deras chanser att komma vidare i livet, så att de både kan
leva självständigt och bidra till landet Sri Lankas ekonomi.

10. MINSKAD OJÄMLIKHET - delmål är bl.a. att minska inkomstklyftor samt jobba för
social, ekonomisk och politisk inkludering. Utöver skolor och utbildningsprojekt stödjer
SLBV också flera hem för föräldralösa barn och de som lever med särskilda
handikapp. Dessa stigmatiseras ofta och deras utsatthet är extra påtaglig. Men genom
projekten synliggörs de och ges den värdighet de har rätt till.

17. GENOMFÖRANDE OCH GLOBALT PARTNERSKAP - delmål är bl.a. att uppmuntra
effektiva samarbeten i civilsamhället och mellan NGOs samt stärka relationen Nord-Syd.
SLBV är en NGO med säte i Sverige som sedan 1980 arbetar med bistånd uteslutande
riktat till Sri Lanka. Våra ambitioner förverkligas genom samarbeten med lokala NGOs,
skolor och eldsjälar. Varje år besöker vi dessa ett flertal gånger, både för att utvärdera och
utveckla verksamheterna samt för att stärka relationerna oss emellan.

