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SDGs Nieuwsbrief December 2017
 

De SDGs in kerststemming, mensenrechtenbrochures, en een kritisch gesprek met klimatoloog Jean-
Pascal van Ypersele. Dit alles en meer SDG nieuws lees je hierbeneden!

Wilt u uw SDG-initiatief ook in deze nieuwsbrief zien verschijnen? Registreer deze dan zeker op de
website!
 

IN DE KIJKER

Procedures tegen schending van de
Mensenrechten
Fido giet procedures tegen schending van de mensenrechten
in een hapklare brochure. In deze brochure krijgen zowel
burgers als bedrijven uitgelegd wat in voorkomend geval hun
rechten en plichten zijn en hoe deze in de praktijk na te leven.
 
“Hoe geraak je met je verhaal tot bij een rechter? Waar vind je
steun of rechtsbijstand om je zaak voor te brengen? Wie zijn
de sleutelactoren die bevoegd zijn in dit domein? Wat is de
meest geschikte procedure?” Het zijn maar enkele vragen die
de brochure beantwoordt.

U kunt de volledige brochure lezen in het Nederlands, Frans,
Duits en Engels. Voor meer informatie, neem eens een kijkje
op onze website

NIEUWS

SDGs in kerststemming
Je werkplek of leslokaal wat fleuren? Het kan met een leuke
SDG-slinger. Print de template af en volg de
instructies.  Meer info.

SDGs in België: Rapportering &
Toekomstige Acties
In het kader van de nationale strategie duurzame
ontwikkeling, organiseerden de ministers bevoegd voor
duurzame ontwikkeling op 22 november een evenement over
 de uitvoering van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen
van de VN in België. Kon je er niet bij zijn? De presentaties
en uitkomsten van de gesprekstafels staan nu op onze
site. Meer info.

Hoe ver staat België met het behalen van
de SDGs?
Een studie,  in opdracht van het Federaal Instituut voor
Duurzame Ontwikkeling (FIDO), brengt evolutie van duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen 2030 in kaart en geeft belangrijke
werkpunten aan. Meer info.

FRDO organiseert seminaries over de financiering van de nul-koolstofmaatschappij
België stelt Nationaal Actieplan Bedrijven & Mensenrechten voor
De SDGs: een opportuniteit van 12.000 miljard dollar

Meer nieuwsberichten
 

SDG INITIATIEVEN

Engagementen en projecten

Smogey: eco-friendly platform
De circulaire economie bij Vanheede, de stap een duurzame leefwereld
Certificaat Biodiversiteit van Nature in Progress
Online Lawyers
Green Deal Circulair Aankopen
Pompa, L'exposition Durable au Carré
The Belgian SDG Charter for International Development

Aankomende Evenementen
28 Maart 2018: Knowledge intro Action Forum - Business model innovation in the Sustainable
Development Goals Era
01 Februari 2018: FRDO - seminaries over de financiering van de nul-koolstofmaatschappij
18 Januari 2018: FRDO - seminaries over de financiering van de nul-koolstofmaatschappij

AAN HET WOORD...

Aan het woord: Klimatoloog Jean-Pascal
van Ypersele
Elke maand interviewen we een persoon die zich vanuit de
overheid, het middenveld of de privésector sterk engageert
voor de Sustainable Development Goals (SDGS). Deze
maand spraken we met professor Jean Pascal van Ypersele
over de toekomst van de SDGs, de oorzakelijke connecties
tussen wereldproblematieken en de stilte in het
medialandschap. Lees het volledige interview hier!
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