DOF BIRDLIFE &
FN’s VERDENSMÅL

HVAD ER VERDENSMÅLENE?

Verdensmålene skal frem til 2030 sætte organisationer, virksomheder og alle
os mennesker på rette kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på.
Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s
193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere
uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og
mere bæredygtig økonomisk vækst.
Den nye dagsorden anerkender således, at social, økonomisk og miljømæssig
udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne, og at
det kræver en integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater.
Du kan på de næste sider få et indblik i hvordan DOF BirdLife arbejder med
Verdensmålene. Verdensmålene er en pakke af 17 sammenhængende mål,
hvorfor alle mål præsenteres, også selvom der kun arbejdes perifert med
nogle af målene. DOF BirdLife bidrager således med fugleovervågning, dataindsamling, formidling, forskning, naturbeskyttelse og meget mere nationalt og
internationalt til den fælles, globale realisering af Verdensmålene.
GOD LÆSELYST

MÅL 1
AFSKAF ALLE FORMER FOR FATTIGDOM I VERDEN
Fattigdom er dybest
set den væsentligste
årsag til skovrydning, hvorfor lokal
udvikling er omdrejningspunkt i DOF
BirdLife’s internationale arbejde med
naturbevarelse.

DOF BirdLife arbejder gennem projekter og egne handlinger for
at begrænse verdens fattigdom. Dels understøtter vi opbygning af
robuste og bæredygtige lokalsamfund, og dels handler vi ansvarligt i
egen organisation og i indkøb og aktiviteter forbundet med Naturbutikken.
DOF BirdLife arbejder også for at rykke ved den relative fattigdom,
ved at øge livskvaliteten gennem naturoplevelser og dermed fokusere på andre værdier end de forbrugsrelaterede.
1.1

Afskaffe ekstrem fattigdom.

1.4 Sikre fattige og de udsatte lige ret til økonomiske ressourcer samt adgang til basale serviceydelser, ejerskab og kontrol over land og naturressourcer
foruden finansielle tjenesteydelser herunder mikrofinansiering.
Foto: Toke F. Nyborg

1.5

Opbygge lokal modstandsdygtighed overfor klimarelaterede hændelser.

MÅL 2
STOP SULT, OPNÅ FØDEVARESIKKERHED OG FORBEDRET ERNÆRING
SAMT FREMME BÆREDYGTIGT LANDBRUG
Danmark er et landbrugsland, og et af de mest opdyrkede i verden.
Via DOF BirdLife’s naturpolitiske arbejde i Danmark og EU arbejder vi
for en mere bæredygtig landbrugsproduktion der dels skal give plads
til øget naturindhold i produktionslandskabet, men også skal levne
helhjertet plads til naturen.
2.1

DOF BirdLife’s mange
frivillige indsamler vigtig viden om naturens
tilstand, bl.a. gennem
Punkttællingsprogrammet, som løbende bringes i spil til at
påvirke den danske
natur- og landbrugspolitik gennem dialog
og partnerskaber med
nøgleaktører.

Udryddelse af sult.

2.3 Øge landbrugsproduktiviteten og indkomsterne for små-skala fødevareproducenter, særligt for kvinder, oprindelige folk, familielandbrug, husdyrbrug
og fiskere.
2.4 Sikre bæredygtige fødevareproduktionssystemer og landbrugspraksisser,
som medvirker til at bevare økosystemer.

Foto: Unsplash

Den Europæiske
Revisionsret evaluerede i 2020 den fælles
landbrugspolitik og
fandt, at den ikke
formår at stoppe tabet
af biodiversitet, og bekræfter at intensivt og
industrielt landbrug er
den største årsag til
tabet af biodiversitet.
DOF BirdLife arbejder
for et opgør med hektarstøtten. I stedet skal
EU’s landbrugsstøtte
belønne landmænd,
som anvender miljø-,
klima- og naturvenlige
landbrugspraksisser.

Foto: Shutterstock

MÅL 3
SIKRE ET SUNDT LIV FOR ALLE OG
FREMME TRIVSEL FOR ALLE ALDERSGRUPPER
Hvert år arrangerer
DOF BirdLife mere
end 600 ture i
naturen for at dele
glæden ved naturog fugleoplevelser.
Eksempelvis deltager
flere end 4.000
personer i Ørnens
Dag.

Fugle giver livskvalitet og glæde, og DOF BirdLife arbejder formålsbestemt for at give flest mulig adgang til fugleoplevelser i naturen og
for aktiv deltagelse i foreningens aktiviteter. Aktiv fritid og naturoplevelser styrker det mentale helbred og folkesundheden.
3.4 Inden 2030 skal tidlig dødelighed, som følge af ikke-smitsomme syg
domme, reduceres med en tredjedel gennem forebyggelse og
behandling, og mental sundhed og trivsel skal fremmes.

Foto: Finn Leth

Via medlemmernes
aktive observationer
i felten eller deltagelse i DOF BirdLife’s
mange projekter,
indsamles der hvert
år mere end 2 mio.
observationer af
fugle, som har taget
rigtig mange timer
at indsamle.

Foto: Simon L. Græsbøll Iversen

MÅL 4
SIKRE ALLE LIGE ADGANG TIL
KVALITETSUDDANNELSE OG FREMME
ALLES MULIGHEDER FOR LIVSLANG
LÆRING
Det er grundlæggende for flere af verdensmålene, at vi opfører os
mere bæredygtigt, og det kræver viden og forståelse for de enkelte
elementer og systemer.

DOF BirdLife har
oprettet forskellige
grupper der fokuserer på livslang læring,
i form af Ørneklubben, DOF UNG,
Gråmejserne m.fl.

DOF BirdLife formidler viden om bæredygtighed og sammenhænge i
naturen med afsæt i fuglene.
4.7 Inden 2030 skal alle elever have tilegnet sig den viden og de færdigheder, som er nødvendig for at fremme bæredygtig udvikling, herunder bl.a.
gennem undervisning i bæredygtig udvikling og bæredygtig livsstil, menneskerettigheder, ligestilling mellem kønnene, fremme af en fredelig og ikkevoldelig
kultur, globalt medborgerskab samt anerkendelse af kulturel mangfoldighed og
af kulturens bidrag til bæredygtig udvikling.

Foto: Daniel Palm Eskildsen

”En fremmed er
en ven, du ikke har
mødt endnu”, derfor
arbejder DOF BirdLife
aktivt for at udbrede
kendskabet til fuglene.
Viden om fugle og
deres levesteder
står også øverst på
medlemmernes ønskseddel.

Foto; John Larsen

MÅL 5
OPNÅ LIGESTILLING MELLEM KØNNENE OG STYRKE KVINDER OG PIGERS
RETTIGHEDER OG MULIGHEDER
Landbruget i
udviklingslande kan
øge udbyttet fra
afgrøder med 20-30
%, hvis kvinder får
samme adgang til
jord og ressourcer
som mænd, anslår
FN’s landbrugs- og
fødevareorganisation (FAO).

I DOF BirdLife diskriminerer vi ikke mellem køn, og vi opfordrer alle
til at deltage i foreningens aktiviteter. Samtidig søger DOF BirdLife
aktivt, at sammensætningen i de ledende organer og blandt ansatte
afspejler foreningens medlemssammensætning.
5.1

Stop for alle former for diskrimination af alle kvinder og piger.

5.5 Sikre kvinder fuld og effektiv deltagelse og lige mulighed for lederskab på
alle niveauer i beslutningsprocesser inden for politik, økonomi og det offentlige liv.

Foto: Toke F. Nyborg

MÅL 6
SIKRE AT ALLE HAR ADGANG TIL
VAND OG SANITET, OG AT DETTE
FORVALTES BÆREDYGTIGT

En væsentlig økosystemtjeneste er evnen til at levere rent drikkevand.
Oftere end før ses grænseværdier overskredet i vores drikkevand.
Derfor arbejder DOF BirdLife for mere plads til naturen og reduceret
brug af pesticider.

Gennem DOF BirdLife’s naturpolitik og
partnerskaber arbejder vi for retablering
og bevarelse af vådområder. Vi arbejder
også for multifunktionel arealanvendelse
der kan beskytte både
natur og grundvandsressourcer.

6.6 Inden 2020 skal vandrelaterede økosystemer, herunder bjerge, skove,
vådområder, floder, grundvandsbassiner og søer beskyttes og gendannes.

Foto: Pixabay

MÅL 7
SIKRE AT ALLE HAR ADGANG TIL PÅLIDELIG, BÆREDYGTIG OG MODERNE
ENERGI TIL EN OVERKOMMELIG PRIS
Gennem naturpolitik
arbejder vi proaktivt for at skabe de
rette rammer for en
bæredygtig arealforvaltning i forbindelse
med den grønne
omstilling og særligt
i forbindelse med
kommende energitekniske anlæg. DOF
BirdLife understøtter
også den grønne
omstilling ved selv at
indkøbe grøn strøm
til eget forbrug.

Foto: Pixabay

DOF BirdLife arbejder proaktivt for at skabe en arealudpegning af
områder, der vil være ønskede til etablering af energitekniske anlæg
som fx vindmøller.
DOF BirdLife støtter generelt ikke brugen af biomasse som energikilde, men anerkender brugen i begrænset omfang i en overgangsfase.

MÅL 8
FREMME VEDVARENDE, INKLUSIV OG
BÆREDYGTIG ØKONOMISK VÆKST,
FULD OG PRODUKTIV BESKÆFTIGELSE SAMT ANSTÆNDIGT ARBEJDE TIL
ALLE
Via DOF BirdLife’s arbejde med bæredygtig lokaludvikling og naturressourceforvaltning i Østafrika og Nepal bidrager vi til fælles, global
realisering af følgende delmål:
8.2 Højere økonomisk produktivitet gennem diversificering, teknologisk opgradering og innovation.

Diversificering og
udvikling af nye bæredygtige indkomstmuligheder gør lokalbefolkningen mindre
sårbar overfor udsving
i klima og markedspriser, og bidrager til
bæredygtig naturressourceforvaltning. Det
mindsker presset på
naturen til gavn for
biodiversiteten.

8.3 Fremme af udviklingsorienterede politikker, der støtter produktive aktiviteter, skaber anstændige jobs, iværksætteri, kreativitet og innovation, og som
fremmer en formalisering og udvikling af mikro-, små- og mellemstore virksomheder, gennem bl.a. adgang til finansielle tjenesteydelser.

Foto: Toke F. Nyborg

Via FSC-mærkning af udvalgte produkter, salg af miljømærket tøj i Naturbutikken og en lønpolitik, som aflønner
efter kvalifikationer, bidrager vi til en fælles, global realisering af følgende delmål:
8.4 Forbedring af den globale ressourceeffektivitet inden for
forbrug og produktion løbende forbedres og afkobling af den
økonomiske vækst fra miljøforringelse.
8.5 Opnåelse af fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt
arbejde for alle kvinder og mænd, herunder også unge og personer med handicap, og med lige løn for arbejde af samme værdi.

I Naturbutikken går
overskuddet
ubeskåret til DOF
BirdLife’s nationale og
internationale arbejde
med natur- og
fuglebeskyttelse.

Foto: Naturbutikken

Lånemuligheder,
træning og støtte
til etablering af
bæredygtige mikrovirksomheder giver
familierne en bedre
indtjening. Det forbedrer lokalbefolkningens levevilkår
og gør dem mindre
afhængige af landbrug og inddragelse
af natur til dyrkning.

Foto: Shutterstock

MÅL 9
SKABE EN ROBUST INFRASTRUKTUR,
FREMME INKLUSIV OG BÆREDYGTIG
INDUSTRIALISERING OG UNDERSTØTTE INNOVATION
Via DOF BirdLife’s arbejde med bæredygtig lokaludvikling og naturressourceforvaltning i Østafrika og Nepal bidrager vi til en fælles,
global realisering af følgende delmål:
9.3 Små industrier og virksomheders adgang til finansielle tjenesteydelser,
herunder lånemuligheder til en overkommelig pris, skal øges, især i udviklingslandene, og de skal integreres bedre i værdikæder og markeder.

MÅL 10
REDUCERE ULIGHED I OG
MELLEM LANDE
Danmark er et af verdens rigeste lande og et af de lande med mindst
ulighed; alligevel er der megen fokus på den stigende ulighed mellem
land og by. I DOF BirdLife tilbyder vi aktiviteter i hele landet, så det
bliver muligt at deltage både socialt, fagligt og i foreningens beslutninger.

DOF BirdLife har et
hovedkontor, 13 lokalafdelinger og en
række fuglestationer
der dækker hele
Danmark, og de
giver alle mulighed
for deltagelse i foreningens aktiviteter.

10.2 Højere grad af inddragelse af enhver, uanset alder, køn, handicap, race,
etnicitet, oprindelse, religion eller økonomisk eller anden status, i sociale, økonomiske og politiske beslutninger.
10.b Fortsat udviklingsbistand og finansielle tilførsler til de mindst udviklede
lande i overensstemmelse med udviklingslandenes nationale planer og programmer.

Foto: Skagen Fuglestation

MÅL 11
GØRE BYER, LOKALSAMFUND OG BOSÆTTELSER INKLUDERENDE, SIKRE,
ROBUSTE OG BÆREDYGTIGE
DOF BirdLife bidrog
aktivt til idéudviklingen og udformningen af Kongens
Kær, som er blevet
et fuglemekka
tæt på Vejle By.
Området giver
mange adgang til
hverdagsnatur og
fugleoplevelser.

Byens grønne oaser er hverdagsnatur for mange mennesker. DOF
BirdLife arbejder for at give flere adgang til fugleoplevelser tæt på
hvor de bor. Naturen skal ikke kun være en udflugt, den skal også
være noget der omgiver os. Vi tror på, at den nære naturoplevelse
styrker livskvaliteten.
11.3 Inden 2030 skal byudvikling gøres mere inkluderende og bæredygtig, og
kapaciteten til en inddragende, integreret og bæredygtig boligplanlægning og
forvaltning i alle lande skal styrkes.

Foto: Boris Schønfeldt

11.4 Indsatsen for at beskytte og bevare verdens kultur- og naturarv skal styrkes.

DOF BirdLife
engagerer folk
til at fokusere på
fuglene omkring
sig i byerne, ved at
tilbyde deltagelse i
Boligbirding.

Foto: Shutterstock

11.5 Inden 2030 skal antallet af dødsfald og antallet af berørte
personer samt reduktion i de direkte økonomiske tab i forhold til
det globale bruttonationalprodukt, som følge af katastrofer, herunder vandrelaterede katastrofer, reduceres betydeligt med fokus
på beskyttelse af de fattige og mennesker i sårbare situationer.
11.7 Inden 2030 skal der gives universel adgang til sikre, inkluderende og tilgængelige, grønne og offentlige rum, især for kvinder
og børn, for ældre mennesker og for personer med handicap.

MÅL 12
SIKRE BÆREDYGTIGT FORBRUG OG
PRODUKTIONSFORMER

Med en grøn indkøbspolitik, omfattende affaldssortering, brug af
grøn strøm, samarbejde med Merkur Bank og naturformidling bidrager DOF BirdLife til følgende delmål:
12.2 Opnåelse af bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer.

DOF BirdLife har de
seneste år fokuseret på bæredygtige
varer til Naturbutikken.
Derved sikrer vi et
bæredygtigt forbrug,
samtidig med at vi formidler den bæredygtige livsstil til medlemmer og kunder i
butikken.

12.5 Væsentlig reducering af affaldsgenerering gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.
12.8
Sikre at mennesker alle steder, har den relevante information og viden
om bæredygtig udvikling og livsstil i harmoni med naturen.

Foto: Naturbutikken

MÅL 13
HANDLE HURTIGT FOR AT BEKÆMPE KLIMAFORANDRINGER OG DERES
KONSEKVENSER
DOF BirdLife har
oprettet en klimafond
som kompenserer de
direkte udledninger
fra aktiviteter, ved at
opkøbe skovområder
der dels binder og
lagrer kulstof, men
som også giver øget
beskyttelse af biodiversitet.

Vi skal tilpasse os og forebygge fremtidige klimaforandringer. DOF
BirdLife arbejder for tilpasning ved at fokusere på retablering af naturlige systemer, der er med til at buffere effekten af klimaforandringerne. DOF BirdLife arbejder også for forebyggelse ved at reducere
egne direkte udledninger, men også ved at understøtte reduktion i
andet led, ved at påvirke og give øget mulighed for reduceret udledning hos medlemmer, kunder og samarbejdspartnere.
13.1 Styrkelse af lokal modstandskraft og tilpasningsevne til klimarelaterede
risici og naturkatastrofer.
13.2 Tiltag mod integrering af klimaforandringer i nationale politikker, strategier og planlægning.
13.3 Undervisning, oplysning og den menneskelige og institutionelle kapacitet skal forbedres.

Foto: Aves & Conservación,
BirdLife Ecuador

60 % af det danske
landbrugsareal er
drænet og 95 % af
de oprindelige vådområder er omlagt.
DOF BirdLife arbejder for retablering af
vådområder, både
for at beskytte naturen, men også for at
tilpasse til klimaforandringer.

Foto: Boris Schønfeldt

MÅL 14
BEVARE OG SIKRE BÆREDYGTIG
BRUG AF VERDENS HAVE OG DERES
RESSOURCER

Havet er den oversete natur der i alt for langt tid er blevet overudnyttet og har været ubeskyttet. Havet er hjem for eller danner fødegrundlag for rigtig mange af vores fugle, og DOF BirdLife arbejder for
beskyttelse af naturen – også i havet.

DOF BirdLife arbejder
naturpolitisk for, i
samarbejde med
Det Grønne Kontaktudvalg, at 100 % af
havarealet forvaltes
bæredygtigt, mindst
30 % beskyttes effektivt og mindst
10 % skal være strengt
beskyttet.

Styrke 100 % af havarealet skal forvaltes bæredygtigt og økosystembaseret.
Mindst 30 % af havarealet skal bestå af effektivt beskyttede og forvaltede områder.
Mindst 10 % af havarealet skal beskyttes mod enhver form for direkte udnyttelse.

Foto: Unsplash

14.1 Inden 2025 skal alle former for havforurening forhindres og
væsentligt reduceres, især forurening forårsaget af landbaserede
aktiviteter, herunder havaffald og forurening med næringsstoffer.
14.2 Inden 2020 skal hav- og kystnære økosystemer beskyttes
og forvaltes bæredygtigt for at undgå væsentlige negative indvirkninger, bl.a. ved at styrke deres modstandskraft og ved at genoprette dem for at opnå sunde og produktive have.

DOF BirdLife arbejder
aktivt for en bedre
beskyttelse og forvaltning af Vadehavet,
som hvert år besøges
af mere end 12 millioner fugle.

14.4 Inden 2020 skal fiskeri reguleres effektivt, og der skal sættes
en stopper for overfiskeri, for ulovligt, urapporteret og ureguleret
fiskeri og for destruktive fiskerimetoder. Der skal implementeres
videnskabeligt baserede forvaltningsplaner for at genoprette fiskebestande hurtigst muligt, og som minimum til niveauer, der giver
et bæredygtigt udbytte vurderet efter deres biologiske karakteristika.
14.5 Inden 2020 skal mindst 10 % af kyst- og havområder være
beskyttet, i overensstemmelse med national og international
lovgivning og baseret på den bedste tilgængelige videnskabelige
information.
14.B Småfiskere skal gives adgang til havets ressourcer og markeder.
Foto: Karin Gustausen

DOF BirdLife
arbejder via alle
vores aktiviteter helt
grundlæggende for
mere plads til naturen. Vores mål er, at
mindst 30 % af arealet, både til lands
og til vands, bør
udlægges til natur.
Fokus skal være på
beskyttelse af arter
og levesteder, hvor
disse er særligt udsatte, inkl. sammenbinding og udvidelse
af fragmenterede og
isolerede naturområder og levesteder.

MÅL 15
BESKYTTE, GENOPRETTE OG STØTTE
BÆREDYGTIG BRUG AF ØKOSYSTEMER PÅ LAND, BEKÆMPE ØRKENDANNELSE, STANDSE UDPINING AF
JORDEN OG TAB AF BIODIVERSITET
DOF BirdLife blev etableret i 1906, og helt fra starten har det været
formålsbestemt, at foreningen skal arbejde for: Indsamling og udbredelse af viden om- og beskyttelse af fugle samt forbedring af deres
levesteder. Grundlæggende bygger DOF BirdLife’s natursyn på elementerne: Diversitet, autenticitet og dynamik. Det ligger derfor uden
tvivl fast, at DOF BirdLife arbejder grundlæggende for Mål 15 i alle
henseender.
15.1 Sikre bevarelse, genoprettelse og bæredygtig brug af økosystemer på
land og i ferskvand og deres tjenesteydelser, specielt skove.
15.2 Fremme af bæredygtig forvaltning af alle typer af skove, stop for skovrydning, genskabelse af forringede skove og en forøgelse af skovrejsning og
skovtilplantning.

Foto: Per Ekberg

15.5 Begrænse forringelse af naturlige levesteder, stoppe tab af biodiversitet og beskytte og forhindre udryddelse af truede arter.

Fugleværnsfonden,
der er etableret af
DOF BirdLife i 1966,
og som siden 2006
har været en selvstændig og uafhængig fond, virker for at
værne om Danmarks
fugle, bl.a. ved at
medvirke til at bevare
eller skabe vigtige
fugleområder, især
for truede og sårbare
arter, og at foranstalte
naturformidling fra
fondens naturreservater.

15.7 Stoppe krybskytteri og ulovlig handel med beskyttede dyr- og plantearter og adressere både efterspørgsel
og udbud af ulovlige produkter af vilde dyr.
15.8 Forhindre indførelsen og begrænse indvirkningen
af invasive arter.
15.9 Integrering af økosystem- og biodiversitetsværdier
i national og lokal planlægning, udviklingsprocesser, og i
fattigdomsbekæmpelsesstrategier.
15.b Mobilisering af betydelige ressourcer fra alle
kilder og alle niveauer til at finansiere bæredygtig skovforvaltning og til at give tilstrækkelige incitamenter for
udviklingslande til at fremme denne form for forvaltning,
herunder beskyttelse og genplantning af fældede skovområder.
15.c Øge den globale støtte til kampen mod krybskytteri og ulovlig handel med beskyttet arter, bl.a. gennem
styrkelse af lokale samfunds muligheder for at forfølge en
bæredygtig levevis.

Foto: Allan Gudio Nielsen

MÅL 16
STØTTE FREDELIGE OG INKLUDERENDE SAMFUND. GIVE ALLE ADGANG
TIL RETSSIKKERHED OG OPBYGGE
EFFEKTIVE, ANSVARLIGE OG INDDRAGENDE INSTITUTIONER PÅ ALLE
NIVEAUER
DOF BirdLife er Danmarks næststørste naturbeskyttelsesforening og
baserer sit virke på inkluderende og demokratiske processer. DOF
BirdLife er også meget bevidst om global realisering af de samme
værdier ved sine aktiviteter i tredjeverdenslande.

DOF BirdLife er
en demokratisk
organisation med
vedtægter, bestyrelse, medlemsvalgt
repræsentation og
halvårlige repræsentantskabsmøder.
Repræsentantskabet
er foreningens øverste myndighed.

16.6 Udvikling af effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner på alle
niveauer.
16.7 Sikre lydhøre, inkluderende, deltagerbaserede og repræsentative beslutningsprocesser på alle niveauer.

Foto: Anton Lihn

MÅL 17
STYRK DET GLOBALE PARTNERSKAB
FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING OG ØG
MIDLERNE TIL AT NÅ MÅLENE
Internationalt samarbejde er nødvendigt
hvis verdens fugle
skal beskyttes, for
fugle kender ingen
grænser.
BirdLife International
spiller en nøglerolle i det globale
arbejde for natur- og
fuglebeskyttelse i 113
lande fordelt på 5
kontinenter.

DOF BirdLife arbejder for i dialog og partnerskaber, at sikre opfyldelsen af Verdensmålene, beskytte biodiversiteten og forhindre
klimaforandringerne, ved hovedsagelig at være naturens og fuglenes
talerør.
17.6 Forbedring af Nord-Syd-, Syd-Syd- og det regionale triangulære samarbejde samt det internationale samarbejde omkring, og adgang til, videnskab,
teknologi og innovation.
17.16 Styrkelse af det globale partnerskab for bæredygtig udvikling suppleret
af partnerskaber med mange forskellige interessenter for at støtte alle lande i
at nå verdensmålene for bæredygtig udvikling, især udviklingslandene.
17.17 Tilskyndelse og fremme af effektive offentlige partnerskaber,
offentligt/private partnerskaber og civilsamfundspartnerskaber, som bygger på
erfaringer og ressourcestrategier fra partnerskaber.
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Danmark

BirdLife-partnerskabet spiller en
nøglerolle i den
globale kamp for
bevarelse af verdens
fugle og deres levesteder. Partnerskabet
beskytter ikke mindre
end 13.000 naturområder verden over.
Områderne dækker
tilsammen ca. syv
procent af jordens
landoverflade! DOF
BirdLife bidrager til
beskyttelsen af flere
af disse områder i
både Europa, Østafrika, Latinamerika og
Asien via EU-politisk
arbejde, projekter og
skovopkøb.
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Ecuador

Kenya
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