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Bærekraftsmålene angår også…

• Helse

• Utdanning

• Like muligheter

• Rettigheter

• Samarbeid

• … foruten flere 
miljømål og tallrike 
underpunkter….



Viktig for UiO å “komme på banen”



Realisme eller wishful thinking?



Hvilke mål?
4. Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning, og fremme muligheten for 

livslang læring

5. Sikre likestilling og styrke jenters og kvinners stilling

6. Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold 
til alle

7. Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig 
pris

9. Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig 
industrialisering og bidra til innovasjon

13. Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringer og konsekvenser av 
dem

14.Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer 
bærekraftig utvikling

15. Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer,  sikre 
bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere 
landsforringelse samt stanse tap av artsmangfold. 



Mål 5: Likestilling mellom kjønnene

• 5.1) Gjøre slutt på alle former for diskriminering av jenter og kvinner i hele verden.

• 5.2) Avskaffe alle former for vold mot alle jenter og kvinner, både i offentlig og privat sfære, herunder 
menneskehandel, seksuell og annen form for utnytting.

• 5.3) Avskaffe all skadelig praksis, for eksempel barneekteskap, tidlige ekteskap og tvangsekteskap samt 
kvinnelig omskjæring.

• 5.4) Erkjenne og verdsette ubetalt omsorgs- og husholdsarbeid gjennom yting av offentlige tjenester, 
infrastruktur og sosialpolitikk samt fremme av delt ansvar i husholdet og familien, alt etter hva som passer 
i det enkelte land.

• 5.5) Sikre kvinner fullstendig og reell deltakelse og like muligheter til ledende stillinger på alle nivåer i 
beslutningsprosessene i det politiske, økonomiske og offentlige liv.

• 5.6) Sikre allmenn tilgang til seksuell og reproduktiv helse samt reproduktive rettigheter, som avtalt i 
samsvar med handlingsprogrammet fra den internasjonale konferansen om befolkning og utvikling, 
handlingsplanen fra Beijing og beslutningsdokumentene fra deres respektive tilsynskonferanser.

• 5.a) Iverksette reformer for å gi kvinner lik rett til økonomiske ressurser samt tilgang til eierskap til og 
kontroll over jord og annen form for eiendom, finansielle tjenester, arv og naturressurser, i samsvar med 
nasjonal lovgivning.

• 5.b) Styrke bruken av tilpasset teknologi, særlig informasjons- og kommunikasjonsteknologi, for å styrke 
kvinners stilling.

• 5.c) Vedta og styrke god politikk og gjennomførbar lovgivning for å fremme likestilling og styrke jenters og 
kvinners stilling på alle nivåer.

•



Også relatere til MNs verdier

• Er kvalitetsbevisste, langsiktige, dristige, 
nysgjerrige, og generøse dekkende?

• Hvordan sørger vi for at fakultetets 
verdigrunnlag gjennomsyrer hele strategien på
en klar og god måte? 

• Skjele til NENTs mål? Ha visjoner om å bidra til 
en global utvikling som er økologisk og moralsk 
bærekraftig. 

• Samfunnskontakten og samfunnskontrakten



Skal alle “drive med bærekraft”?

• NENTs forslag gikk i sin langt i å mene dette, men 
det kan naturligvis ikke være noe krav

• Mye vil dreie seg om å synliggjøre det vi allerede 
gjør, og som er relevant her, MEN vi bør også 
tenke offensivt

• Rektoratet: ”Denne bredere samfunnsrammen omfatter også 

globale mål for bærekraftig utvikling”…..” Det som kjennetegner 
FNs bærekraftsmål er at de har en helhetlig tilnærming til utvikling. 
Målene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng. Slik 
må det også være for UiO. Det er nettopp en slik tilnærming et 
sterkt breddeuniversitet som UiO kan bidra med.



Likestilling også viktig 
for utvikling og miljø
• Kvinner ofte lokalt styrende for helse, velferd, 

matforsyning mm

• Helse og teknologi; “…District Health 
Information System (DHIS2), which is now the 
standard tool in over 60 countries and is 
planned to be introduced in another 20 
countries over the next three years…” ) 
Energi: sanitet, mat

• Utdanning til ledelse: kvinner bedre ledere, 
den autorative leder på vei ut, inkluderende 
ledelse som motiverer til gruppeintelligens er 
framtiden

• Likestilling er også lønnsomt


