VASTAUKSET 17 KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITETTA -VALOKUVANÄYTTELYN
KYSYMYKSIIN
TAVOITE 1:
Katso lisätietoa Malista: www.globalis.fi
PÄÄKAUPUNKI: Bamako
ETNISET RYHMÄT: mandé-kansat 50 % (bambarat, madinkat, soninket), fulbet 17 %,
voltalaiset 12 %, songhait 6 %, tuaregit ja maurit 10 %, muut 5 %
KIELI: virallinen kieli ranska, bambara 46 %, lukuisia afrikkalaisia kieliä
USKONTO: islam 94,8 %, kristinusko 2,4 %, animismi 2%
VÄKILUKU: 16 258 587
TAVOITE 3:
Suomessa rokotetaan seuraavia tauteja vastaan:
· Tuhkarokko, sikotauti, vihurirokko
· Rotavirusripuli
· Aivokalvontulehdus
· Kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä, polio ja Hib-taudit
· Kohdunkaulan syöpä

Terveyden ja hyvinvoinnin tavoite pyrkii edistämään terveellistä elämää koko maailmassa:
· Henkistä terveyttä ja hyvinvointia
· Terveydenhuoltopalveluja, lääkkeitä ja rokotuksia kaikille
· Tehostaa päihteiden, mukaan lukien huumeiden ja alkoholin, väärinkäytön ehkäiseminen ja hoito
· Liikenneturvallisuutta
· Äitiysterveyttä – raskauden ja synnytyksen aikana
· Pääsyä seksuaali- ja lisääntymisterveyden palveluiden pariin

TAVOITE 4:
YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa määritellään, että koulutus on kaikkien lapsien oikeus.
Koulutus antaa mahdollisuuden yhteiskunnan rakentamiseen ja päätöksentekoon osallistumisen. On vaikea
osallistua ja vaikuttaa asioihin, jos ei osaa esimerkiksi lukea tai laskea. Koulussa lapsi oppii paitsi lukemaan
ja laskemaan, myös huolehtimaan itsestään.
Monissa maissa tyttöjen koulutukseen ei vielä panosteta tarpeeksi ja tytöt kärsivät poikia useammin
aliravitsemuksesta, huonosta koulutuksesta, lapsiavioliitoista, väkivallasta, lapsikaupasta ja hiv/aidsista.
Tyttöjen kouluttaminen tutkitusti vähentää syntyvyyttä ja on todennäköisempää, että heidän lapsensa
käyvät myös koulua. Koulu antaa suojan kaikenlaista hyväksikäyttöä vastaan. Oma toimeentulo antaa

tytöille mahdollisuuden toteuttaa itseään ja omia unelmiaan. Sijoittaminen tyttöjen koulutukseen parantaa
koko perheen mahdollisuuksia ja elinolosuhteita.
TAVOITE 5:
Naisvaltaisimmat parlamentit 2016
Yllättivätkö vastaukset?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ruanda
Bolivia
Kuuba
Seychellit
Ruotsi
Senegal
Meksiko
Etelä-Afrikka
Ecuador
Suomi

Edustajien määrä Naisedustajien
määrä
80
51
130
69
612
299
32
14
349
152
150
64
498
211
400
168
137
57
200
83

Naisedustajien %osuus
63,8
53,1
48,9
43,8
43,6
42,7
42,4
42,0
41,6
41,5

Lähde: https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/yhteiskunta/historia/naistenaanioikeus-110-vuotta/Sivut/naiset-kansanedustajina.aspx

TAVOITE 6:
1. Kuljettaa vettä
2. Veden saanti auttaa kaikkien muidenkin tavoitteiden toteutumista, joko suoraan tai välillisesti.
Vedensaanti ja sanitaatio ovat suorassa yhteydessä terveyteen, köyhyyteen ja ruoantuotantoon ja
siten mm. kestäviin kaupunkeihin ja puhtaaseen energiaan. Vedensaanti voi aiheuttaa konflikteja
erityisesti kuivilla tai saastuneilla alueilla. Lisäksi kehitysmaissa usein tytöt joutuvat hakemaan vettä
pitkienkin matkojen takaa, joten heillä ei ole aikaa koulunkäyntiin.
TAVOITE 7:
1. Auringon valo, tuulivoima, virtaava vesi, ilman ja maan lämpö, biopolttoaineet, biokaasu.
2. Viljely kuluttaa paljon energiaa ja vettä, viljelyksiä laajennetaan samalla tuhoten muuta luontoa,
sademetsiä ja monien eläinten asuinalueita.
TAVOITE 8:

1. Tämäkin tavoite auttaa suoraan tai välillisesti kaikkien muiden tavoitteiden toteutumista.
Talouskasvun pitää kuitenkin olla kestävällä pohjalla ja ottaa huomioon luonnonvarojen kestävän
käytön sekä resurssitehokkuuden. Innovaatiot, uudet teknologiat, säällisen työn löytyminen kaikille,
myös nuorille ja vammaisille, työelämän oikeudet ovat tämän tavoitteen keskiössä.

TAVOITE 10:
1. 20
2. Kiina
TAVOITE 11:
1. Kolme maapalloa.
2. Liikenne, energia ja liha ovat suurimpia ylikulutuksen syitä.
TAVOITE 14:
1. Vastaus a) 75%
2. Kaikissa muissa tuotteissa paitsi lasissa voi olla muovia. Muovia löytyy monista tekstiileistä, kuten
fleecestä sekä kosmetiikkatuotteista esimerkiksi kuorintavoiteista.
TAVOITE 15:
1. 40
2. Saimaannorppa, valkoselkätikka, susi, naali, hömötiainen
TAVOITE 16:
1. Martti Ahtisaari
2. Rauhanturvaaminen on sananmukaisesti riitojen rauhanomaista selvittelyä. Sotilastarkkailijaoperaatio
varmistaa tulitauon pitävyyttä kriisien jälkeen tai YK:n tunnuksin toimivia joukkoja lähetetään kahden
aselepoon päätyneen osapuolen joukkojen väliselle puskurivyöhykkeelle varmistamaan tulitauon pitävyys.
TAVOITE 17:
1. YK perustettiin edistämään valtioiden välistä yhteistyötä toisen maailmansodan jälkeen. YK:ssa sovitaan
yhteisesti maailman pelisäännöistä ja tehdään sopimuksia, jotka liittyvät rauhan, kestävän kehityksen ja
ihmisoikeuksien edistämiseen, esimerkiksi Agenda 2030 – 17 kestävän kehityksen tavoitetta. Toisin sanoen
asioihin, jotka koskettavat meitä kaikkia.
2. Vuonna 2030.

