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Förändra vår värld: Agenda 2030 
för hållbar utveckling 
Den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer den historiska öve-
renskommelsen ”Förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling”. Antagandet 
gjordes efter år av diskussioner, förhandlingar och konsultationer med det civila sam-
hället och många andra aktörer. I agendan åtar sig världens länder att fram till 2030 
leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. 

Agenda 2030 är en ambitiös och universell plan för de förändringar som måste göras för 
att åstadkomma en hållbar, jämställd, jämlik, rättvis och säker värld utan fattigdom för alla, 
oavsett vem du är eller var i världen du bor. Agendan gäller för alla länder, rika som fattiga, 
och sätter mål för att utrota fattigdomen, uppnå hållbar utveckling i dess tre dimensioner; 
social, miljömässig och ekonomisk, främja fredliga och inkluderande samhällen samt tackla 
de miljömässiga utmaningarna i vår tid. Den omfattar 17 universella mål och 169 delmål 
och viktiga principer som ska genomsyra alla politikområden. Agenda 2030 är en unik möj-
lighet för olika aktörer att arbeta tillsammans för att uppnå dessa 
mål och säkerställa att vi når de allra fattigaste och marginaliserade 
och inte lämnar någon utanför.  
 
Det civila samhället har deltagit aktivt i konsultationer och förhan-
dlingar om Agenda 2030. Agendan slår även fast att civilsamhället 
har en viktig roll för genomförande och uppföljning av de åtaganden 
som gjorts på gjorts på global, regional, nationell och lokal nivå.   

Om rapporten
Den här publikationen är ett informationsmaterial från CONCORD 
Sverige om Agenda 2030 och dess 17 mål. Vi hoppas att den kan 
bidra till att öka kunskapen om Agenda 2030, och utgöra ett under-
lag som hjälper organisationer att diskutera utmaningar och möj-
ligheter i arbetet med att ta sig an de åtaganden som gjorts. Publika-
tionen består av följande delar:

•	 Agenda 2030 och dess viktigaste principer
•	 Mål och delmål
•	 Intervjuer med organisationer om deras prioriteringar och arbete 

kopplat till Agenda 2030 
•	 Genomförande och uppföljning av Agenda 2030 
•	 Diskussionsfrågor: hur påverkar Agenda 2030 vår organisation? 

Ours is the 
first generation 
with the potential 
to end poverty – 
and the last 
to act to avoid 
worst effects of 
climate change
Ban Ki-moon, FN:s generalsekreterare
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Agenda 2030: några viktiga principer 
 
Universalitet 
Det kanske mest unika när det gäller Agenda 2030 är att den till skillnad från sin föregån-
gare, millenniemålen, inte bara riktar sig till låginkomstländer. Agendan är universell, vilket 
innebär att dess 17 mål gäller alla länder, både rika och fattiga. Målen är också formul-
erade så att dess åtaganden kan anpassas utifrån respektive lands nationella kontext. Ett 
exempel på detta är agendans första mål, Avskaffa all form av fattigdom överallt, som inne-
håller delmål både om att senast 2030 utrota den extrema fattigdomen och att minst halv-
era den andel av befolkningen som enligt nationella definitioner lever fattigdom. 
 
Tre integrerade dimensioner av hållbar utveckling
Agenda 2030 har som målsättning att skapa hållbar utveckling i dess tre dimensioner; 
den sociala, den ekonomiska och den miljömässiga. Agendan ses som det första lyckade 
försöket inom FN att integrera de tre dimensionerna av hållbar utveckling i ett så brett 
spektrum av frågor. Att uppnå en balanserad och integrerad hållbar utveckling ställer höga 
krav på samordning mellan olika politikområden och aktörer. 
  

Mänskliga rättigheter
Agenda 2030 kan ses som ett ramverk för mänskliga rättigheter. Dess deklaration tydlig-
gör att ett av dess huvudsakliga mål är att säkerställa mänskliga rättigheter för alla. Viktiga 
referenser görs till redan existerande åtaganden för mänskliga rättigheter och flera av 
målen är formulerade så att de stärker  dessa åtaganden. Agendan slår fast att en hållbar 
utveckling endast kan ske om individer åtnjuter sina mänskliga rättigheter.

DEN SOCIALA
DIMENSIONEN

DEN EKONOMISKA
DIMENSIONEN

DEN MILJÖMÄSSIGA
DIMENSIONEN
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Jämlikhet: ”Lämna ingen utanför”’
Ett av agendans ledord är att ingen ska lämnas utanför – ”leave no one behind”. Det in-
nebär att målen ska uppnås i alla länder, för alla människor och alla samhällsskikt. I en 
värld där bristande jämlikhet är ett faktum både inom och mellan länder slår Agenda 2030 
fast att jämlikhet måste genomsyra alla mål och att ett särskilt fokus bör ligga på att den 
positiva utvecklingen först ska nå de allra mest utsatta och marginaliserade människorna. 
 
Jämställdhet	och	stärkande	av	kvinnors	och	flickors	egenmakt	
Agenda 2030 innehåller flera tydliga åtaganden för jämställdhet och för att stärka alla kvin-
nors och flickors egenmakt. Jämställdhet är en övergripande princip i hela agendan och 
ses både som ett mål i sig och som en förutsättning för att nå alla andra mål i agendan. I 
agendan finns även ett särskilt mål med åtaganden för att uppnå jämställdhet och stärka 
kvinnors och flickors rättigheter.

Fredliga och inkluderande samhällen 
Agendan fastslår att det är omöjligt att uppnå en hållbar utveckling utan fred, och att 
hållbar utveckling är en förutsättning för att skapa fredliga samhällen. Därför innehåller 
agendan åtaganden om att skapa fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen och frihet 
från rädsla och våld. På så vis väver agendan skickligt ihop åtaganden om fred och inklu-
derande samhällen med hållbar utveckling. Det görs också genom antagandet av ett sär-
skilt mål för fred, rättvisa och goda samhällsinstitutioner.
 
Ett starkt globalt partnerskap: samarbete och deltagande  
Under flera år har representanter från regeringar, det civila samhället, näringslivet och aka-
demin från hela världen träffats för att diskutera, debattera och slutligen komma överens 
om den nya agendan. Miljontals människor från hela världen har bidragit till agendan i en 
bred, positiv och inkluderande process. Agendan slår tydligt fast att dess omfattning och 
ambitionsnivå kräver ett starkt globalt partnerskap med alla länders, aktörers och männi-
skors deltagande. Agendan gör även åtaganden om att uppföljningen och genomförandet 
ska vara öppet och inkluderande för olika aktörers deltagande, inklusive det civila samhället 
och att ett gemensamt arbete måste till för att bygga nya partnerskap mellan olika aktörer i 
arbetet med att uppnå målen.  
 

”Vi, de förenade nationernas folk” är de berömda inledningsorden i Förenta 
Nationernas stadga. Det är ”vi, de förenade nationernas folk” som i dag ger oss 
ut på vägen mot 2030. Med på resan kommer att vara såväl regeringar som 
parlament, FN-systemet och andra internationella institutioner, lokala myn-
digheter, ursprungsfolk, det civila samhället, företagssektorn och den privata 
sektorn, forskarvärlden och den akademiska världen – och alla människor. 
Miljontals människor har redan medverkat till – och kommer att äga – denna 
agenda. Det är en folkets agenda, av folket och för folket – och detta tror vi 
kommer att garantera dess framgång. UR PARAGRAF 52, AGENDA 2030
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MÅL 1 INGEN FATTIGDOM8

Att det första av de globala målen för hållbar utveckling handlar just om fattig-
dom är ingen slump. Att utrota fattigdom i alla dess former är grundläggande för 
en hållbar utveckling och en av de största och viktigaste globala utmaningar som 
världen står inför. 

MÅL 1: Avskaffa fattigdom 
i alla dess former överallt

Delmål 

1.1 Senast 2030 avskaffa den extrema fattigdomen för alla människor överallt. Med extrem 
fattigdom avses för närvarande människor som lever på mindre än 1,25 US-dollar per dag.

1.2  Till 2030 minst halvera den andel män, kvinnor och barn i alla åldrar som lever i någon form 
av fattigdom enligt nationella definitioner.

1.3 Införa nationellt lämpliga system och åtgärder för socialt skydd för alla, inklusive grund-
skydd, och senast 2030 säkerställ att de omfattar en väsentlig andel av de fattiga och de utsatta.

1.4 Senast 2030 säkerställa att alla män och kvinnor, i synnerhet de fattiga och de utsatta, 
har lika rätt till ekonomiska resurser, tillgång till grundläggande tjänster, möjlighet att äga och 
kontrollera mark och andra former av egendom samt tillgång till arv, naturresurser, lämplig ny 
teknik och finansiella tjänster, inklusive mikrokrediter.

1.5 Till 2030 bygga upp motståndskraften hos de fattiga och människor i utsatta situationer 
och minska deras utsatthet och sårbarhet för extrema klimatrelaterade händelser och andra 
ekonomiska, sociala och miljömässiga chocker och katastrofer.

1.a Säkra en betydande resursmobilisering från en mängd olika källor, inklusive genom ökat 
utvecklingssamarbete, i syfte att ge utvecklingsländerna, i synnerhet de minst utvecklade län-
derna, tillräckliga och förutsebara medel för att genomföra program och politik för att avskaffa 
all form av fattigdom.

1.b Upprätta sunda policy ramverk på nationell, regional och internationell nivå på grundval 
av utvecklingsstrategier som stödjer de fattiga och tar hänsyn till jämställdhetsaspekter, för att 
stödja ökade investeringar i åtgärder för att avskaffa fattigdom.
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Så hör ser Forum Syd på fattigd omsbekämpning och hur mål 1 ska kunna 
uppnås. 

Att vara drabbad av fattig dom handlar inte bara om en brist på ekonomiska resurser utan 
också om att människor nekas sina mänskliga rättigheter, diskrimineras eller på andra sätt 
saknar möjligheter att påverka sina liv. 

”Att arbeta för att alla människor ska få sina politiska, soci-
ala, ekonomiska och kulturella rättigheter tillgodosedda är 
därför en viktig del av kampen mot fattigdom. Det är även 
viktigt att komma ihåg att fattigdom är en fråga om skillna-
der i makt både inom och mellan länder”, berättar Emelie 
Aho, policyrådgivare på Forum Syd. 

Arbetet med fattigdomsbekämpning måste utgå från ett 
brett perspektiv. För att kunna uppnå mål 1 ser Forum Syd 
flera av de andra målens uppfyllelse som helt avgörande. 
Bland annat att utrota hunger (mål 2), få till stånd en inklu-
derande och hållbar ekonomiskt tillväxt med goda arbeten för alla (mål 8), minska ojämlikhet 
inom och mellan länder (mål 10), samt bekämpa klimatförändringarna (mål 13). Dessutom 
måste begreppet ”relativ fattigdom” belysas i större utsträckning, eftersom fattigdom tar sig 
olika uttryck mellan olika individer, grupper och samhällen. Att mäta relativ fattigdom inne-
bär att ta hänsyn till skillnader i inkomst mellan grupper inom ett samhälle eller en region i 
relation till varandra, istället för att mäta fattigdom i ett absolut pengavärde. 
 
I sitt arbete för att minska fattigdom arbetar Forum Syd rättighetsbaserat med icke-diskri-
minering och aktivt folkligt deltagande. Genom att skapa partnerskap tillsammans med sina 
medlemsorganisationer, landskontor och andra aktörer i sina samarbetsländer verkar Forum 
Syd för att stärka det civila samhällets kapacitet för att kunna påverka beslutsfattare i Sverige, 
EU och globalt för att fattigdomsbekämpning ska bli en politisk prioritering på alla nivåer. 

För Forum Syd är det civila samhällets roll central för att uppnå mål 1. Därför är det av största 
vikt att stoppa det minskade demokratiska handlingsutrymmet och begränsningarna av or-
ganisationsfriheten som sker i många länder, samt att europeiska länder vänder den rådande 
trenden med minskade biståndsbudgetar. Emelie Aho hoppas att Agenda 2030 kommer att 
innebära att biståndet och utvecklingssamarbetet får ett långtsiktigt och hållbart perspektiv 
för arbetet med fattigdomsbekämpning.

fattigdom är en 
fråga om skillnader 
i makt både inom och 
mellan länder
Emelie Aho, policyrådgivare på 

Forum Syd

INGEN
FATTIGDOM

INGEN
HUNGER

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

MINSKAD
OJÄMLIKHET

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

EKOSYSTEM OCH 
BIOLOGISK 
MÅNGFALD

FREDLIGA OCH 
INKLUDERANDE
SAMHÄLLEN

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

HAV OCH MARINA
RESURSER

GENOMFÖRANDE 
OCH GLOBALT
PARTNERSKAP

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE



10 MÅL 2 INGEN HUNGER

Mål 2 kan ses som ett vidareutvecklat åtagande av millenniemål 1, som delvis 
fokuserade på att halvera hungern fram till år 2015. Sedan dess har stora insatser 
gjort för att minska hungern och andelen undernärda har minskat i världen. Trots 
det återstår mycket att göra för att utrota hungern. 

Mål 2: Avskaffa hunger, uppnå 
tryggad livsmedelsförsörjning 
och förbättrad nutrition samt 
främja ett hållbart jordbruk

Delmål 

2.1 Senast 2030 avskaffa hunger och garantera alla människor, i synnerhet de fattiga och män-
niskor i utsatta situationer, inklusive små barn, tillgång till tillräckligt med säker och näringsrik 
mat året om.

2.2 Senast 2030 avskaffa alla former av undernäring, bland annat genom att senast 2025 nå de 
internationellt överenskomna målen i fråga om tillväxthämning och undervikt bland barn un-
der fem år, samt tillgodose tonårsflickors, gravida och ammande kvinnors samt äldre personers 
näringsbehov.

2.3 Till 2030 fördubbla jordbrukets produktivitet och inkomster för småskaliga livsmedels-
producenter, i synnerhet kvinnor, ursprungsfolk, familjejordbrukare, boskapsskötande nomader 
samt fiskare, inklusive genom säker och lika tillgång till mark, andra produktionsresurser och 
insatsvaror, kunskap, finansiella tjänster och marknader samt möjligheter till förädling och sys-
selsättning utanför jordbruket.

2.4 Senast 2030 uppnå hållbara system för livsmedelsproduktion samt införa motståndskrafti-
ga jordbruksmetoder som ökar produktiviteten och produktionen, som bidrar till att upprätthål-
la ekosystemen, som stärker förmågan till anpassning till klimatförändringar, extrema väderför-
hållanden, torka, översvämning och andra katastrofer och som successivt förbättrar mark- och 
jordkvaliteten.

2.5 Senast 2020 upprätthålla den genetiska mångfalden av fröer, odlade växter, produktions-
djur och tamdjur samt deras besläktade vilda arter, bland annat med hjälp av välskötta och 
diversifierade frö- och växtbanker på nationell, regional och internationell nivå. Främja tillträde 
till samt rimlig och rättvis fördelning av de fördelar som uppstår vid användning av genetiska 
resurser och därmed förknippad traditionell kunskap, i enlighet med internationella avtal.

2.a Öka investeringarna, bland annat genom stärkt internationellt samarbete, i infrastruktur 
på landsbygden, forsknings- och rådgivningstjänster för jordbruket, teknikutveckling samt gen-
banker för växter och husdjur i syfte att öka jordbrukets produktionskapacitet i utvecklingslän-
derna, i synnerhet de minst utvecklade länderna.

2.b Korrigera och förhindra handelsbegränsningar och snedvridningar på världsmarknaderna 
för jordbruksprodukter, inklusive genom att parallellt avskaffa alla former av exportsubventio-
ner inom jordbruket liksom alla exportåtgärder med motsvarande verkan, i enlighet med man-
datet för Doharundan.

2.c Vidta åtgärder för att säkerställa väl fungerande marknader och derivatmarknader för jord-
bruksråvaror. Underlätta tillgången till aktuell marknadsinformation, inklusive om livsmedelsre-
server, i syfte att bidra till att begränsa extrema svängningar i livsmedelspriser.
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Här berättar Hungerprojektet om hur de ser på de åtaganden som gjorts i 
mål 2 och hur de arbetar för att bidra till målets uppfyllelse.

”Vi vet att det är tekniskt möjligt att utrota hungern. Redan i dag produceras tillräckligt myck-
et mat för att mätta hela världens befolkning. Att människor fortfarande lider av hunger beror 
snarare på politiska prioriteringar och ojämlik fördelning av världens resurser”, säger Malin 
Flemström, projektledare och fundraiser på Hungerprojek-
tet. Hungerprojektet ser därför de åtaganden som görs i mål 
2, där hunger kopplas ihop med underliggande faktorer så 
som matsäkerhet, nutrition och hållbart jordbruk, som väl-
digt viktiga. 

Hungerprojektet menar att mål 2 är betydelsefullt eftersom 
det kan hjälpa till att driva på förändringen av det kollektiva 
synsättet på människor som lider av hunger och kronisk 
hunger. Målet hjälper till att slå fast att det är möjligt att 
utrota hunger men att det är en stor utmaning som måste 
ses tillsammans med hälso-, jordbruks-, utbildnings- och 
jämställdhetsproblematiken. 
 
Enligt Flemström måste en ännu större perspektivförändring ske för att mål 2 ska kunna upp-
nås: ”Människor i hunger måste sluta ses som en del av problemet och istället som en del av 
lösningen.” Utifrån det perspektivet arbetar Hungerprojektet på gräsrotsnivå med social mo-
bilisering för att göra kvinnor till aktiva förändringsaktörer för att utrota hunger.

Erkännandet av gräsrötternas aktörskap och perspektiv är något som Hungerprojektet saknar 
i formuleringen av mål 2. Organisationen har länge arbetat med att stärka lokala institutioner 
och lokaldemokrati för att kunna förändra de strukturer som utgör hinder för kvinnors egen-
makt och inflytande. I linje med det arbetet har Hungerprojektet tillsammans med 18 andra 
civilsamhällesorganisationer världen över lanserat ett initiativ för samhällsledd utveckling. 
Initiativet syftar till att påvisa vikten av förändring på gräsrotsnivå för att få till stånd hållbar 
och långsiktig förändring, inte minst vid genomförandet av Agenda 2030. 

Slutligen ser Hungerprojektet kvinnors ekonomiska status, mödrahälsa och barnhälsa samt 
undernäring som speciellt utmanande frågor för att mål 2 ska kunna uppnås till 2030 och 
menar att integrerade strategier på lokal nivå krävs.

Att människor 
fortfarande lider 
av hunger beror 
snarare på politiska 
prioriteringar
Malin Flemström, projektledare och 

fundraiser på Hungerprojektet
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Mål 3 syftar till att säkerställa hälsa och välmående för alla människor och foku-
serar både ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer som påverkar hälsan. 

Mål 3: Säkerställa hälsosamma liv 
och främja välbefinnande för alla i 
alla åldrar

Delmål 

3.1 Till 2030 minska mödradödligheten i världen till mindre än 70 dödsfall per 100 000 förloss-
ningar med levande barn.

3.2 Senast 2030 säkerställa att inga spädbarn eller barn under fem år dör av orsaker som hade 
kunnat förebyggas. Alla länder bör sträva efter att minska den neonatala dödligheten till högst 
tolv dödsfall per 1 000 levande födda och dödligheten bland barn under fem år till högst 25 
dödsfall per 1 000 levande födda.

3.3 Senast 2030 utrota epidemierna av aids, tuberkulos, malaria och försummade tropiska 
sjukdomar samt bekämpa hepatit, vattenburna sjukdomar och andra smittsamma sjukdomar.

3.4 Till 2030 genom förebyggande insatser och behandling minska det antal människor som dör i 
förtid av icke smittsamma sjukdomar med en tredjedel samt främja psykisk hälsa och välbefinnande.

3.5 Stärka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive narkotikamiss-
bruk och skadligt alkoholbruk.

3.6 Till 2020 halvera antalet dödsfall och skador i trafikolyckor i världen.

3.7 Senast 2030 säkerställa att alla har tillgång till sexuell och reproduktiv hälsovård, inklusive 
familjeplanering, information och utbildning, och att reproduktiv hälsa integreras i nationella 
strategier och program.

3.8 Åstadkomma allmän hälso- och sjukvård för alla, som även skyddar mot ekonomisk risk, 
tillgång till grundläggande hälso- och sjukvård av god kvalitet liksom tillgång till säkra, effektiva 
och ekonomiskt överkomliga grundläggande läkemedel och vaccin av god kvalitet.

3.9 Till 2030 väsentligt minska antalet döds- och sjukdomsfall till följd av skadliga kemikalier 
samt föroreningar och kontaminering av luft, vatten och mark.

3.a Stärka genomförandet av Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll i 
alla länder, där så är lämpligt.

3.b Stödja forskning om och utveckling av vaccin och läkemedel mot de smittsamma och icke-
smittsamma sjukdomar som i första hand drabbar utvecklingsländer. Sörja för tillgång till eko-
nomiskt överkomliga grundläggande läkemedel och vaccin, i enlighet med Doha-deklarationen 
om TRIPS-avtalet och folkhälsa, i vilken det bekräftas att utvecklingsländerna har rätt att fullt 
ut utnyttja den flexibilitet som avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter er-
bjuder för att skydda folkhälsan och, framför allt, säkerställa att alla har tillgång till läkemedel.

3.c Väsentligt stärka finansieringen av hälso- och sjukvården liksom insatserna för att rekry-
tera, utveckla, utbilda och behålla hälso- och sjukvårdspersonal i utvecklingsländerna, särskilt i 
de minst utvecklade länderna och små önationer under utveckling.

3.d Stärka alla länders, i synnerhet utvecklingsländernas, kapacitet när det gäller tidig varning, 
riskreducering och hantering av nationella och globala hälsorisker.
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Här berättar RFSU och PRO Global om hur de ser på de åtaganden som gjorts 
i mål 3.

Jämfört med millenniemål 4, 5 och 6 som fokuserade på hälsa, är mål 3 i den nya globala 
målen för hållbar utveckling ett stort steg framåt. Dels för att det inkluderar alla människor 
och alla åldrar, dels för att det siktar på hälsa och välmående i en bredare bemärkelse – inte 
bara avsaknad av sjukdom och död. Det har även skett en 
förskjutning i fokus från enbart smittsamma sjukdomar till 
att även inkludera utbredda icke smittsamma sjukdomar 
såsom hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, cancer och de-
mens. 

Icke-diskriminering och allas lika möjligheter är grund-
principer i Agenda 2030 och målet om att uppnå hälsa för 
alla. Både RFSU och PRO Global menar att mål 3 i grunden 
är en fråga om jämlikhet och måste ses i ljuset av de andra 
målen och de övergripande principerna. 

”Det går inte att minska fattigdomen och nå en hållbar ut-
veckling om människor inte är friska och mår bra. Om vissa 
grupper diskrimineras och inte får hälsovård och informa-
tion kan utvecklingen inte gå framåt på ett rättvist sätt”, 
säger Karin Nilsson, sexualpolitiskt sakkunning på RFSU.

”Att stoppa mödradödligheten och aidsepidemin genom att öka tillgången till vård, informa-
tion och undervisning om sexuell och reproduktiv hälsa, inklusive preventivmedel, är avgö-
rande för att hälsomålet ska nås i alla länder.” 

Trots att båda organisationerna är överens om att vissa skrivningar och perspektiv hade kun-
nat tydliggöras mer, exempelvis äldreperspektivet, fokuserar de nu på att använda målet för 
att fortsätta utveckla det utrymme som åtagandena gett. De menar att mål 3 och agendan i 
stort har många viktiga punkter att ta fasta på och utgör en bra ram för fortsatt arbete. För att 
göra just detta fortsätter PRO Global och RFSU att driva sina kärnfrågor. PRO Global tar vidare 
sitt arbete för att lyfta äldres rättigheter och motverka diskriminering. 

”Det handlar om att se äldre och ta dem på allvar, att inse att de är en resurs och se till att de 
finns representerade både i media och i beslutsprocesser”, säger Alfhild Petrén, sammankal-
lande kring påverkan och utbildning på PRO Global. 

RFSU, som har allas rätt till sexuell och reproduktiv hälsa som en kärnfråga, kommer att följa 
upp hur internationella och svenska löften omsätts i handling, och hur frågorna framöver får 
politiskt och finansiellt stöd. De kommer även att fortsätta arbetet tillsammans med samar-
betspartners runt om i världen för att mobilisera stöd för detta utifrån ett starkt rättighets- 
och jämställdhetsperspektiv. 

Det går inte att 
minska fattigdomen 
och nå en hållbar 
utveckling om 
människor inte är 
friska och mår bra
Karin Nilsson, sexualpolitiskt sakkunning 

på RFSU
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Mål 4 fokuserar på utbildning och livslångt lärande. Utbildning är både en 
mänsklig rättighet och ett kraftfullt verktyg för att få till stånd varaktig förändring 
för människor och minska fattigdomen i världen. 

Delmål 

4.1 Senast 2030 säkerställa att alla flickor och pojkar fullbordar en avgiftsfri och likvärdig grund-
skole- och gymnasieutbildning av god kvalitet som leder till relevanta och ändamålsenliga kunska-
per.

4.2 Senast 2030 säkerställa att alla flickor och pojkar har tillgång till förskola av god kvalitet som 
ger omvårdnad och förbereder dem för att börja grundskolan.

4.3 Senast 2030 säkerställa alla kvinnors och mäns lika tillgång till yrkesutbildning och efter-
gymnasial utbildning, inklusive högskoleutbildning, av god kvalitet till en överkomlig kostnad.

4.4 Till 2030 väsentligen öka det antal ungdomar och vuxna som har relevanta färdigheter, däri-
bland tekniska färdigheter och yrkeskunnande för sysselsättning, anständigt arbete och entre-
prenörskap.

4.5 Senast 2030 avskaffa skillnader mellan könen inom utbildningsområdet och säkerställa lika 
tillgång till utbildning och yrkesutbildning på alla nivåer för utsatta personer, inklusive personer 
med funktionsnedsättning, ursprungsfolk och barn som lever under utsatta förhållanden.

4.6 Senast 2030 säkerställa att alla ungdomar och en väsentlig andel av alla vuxna – både män 
och kvinnor – lär sig läsa, skriva och räkna.

4.7 Senast 2030 säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för 
att främja en hållbar utveckling, bland annat genom utbildning i hållbar utveckling och hållbara livs-
stilar, mänskliga rättigheter, jämställdhet, främjande av en kultur av fred, icke-våld och globalt med-
borgarskap samt värdesättande av kulturell mångfald och kulturens bidrag till hållbar utveckling.

4.a Bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för barn och personer med funk-
tionsnedsättning samt tar hänsyn till jämställdhetsaspekter och därmed erbjuder en trygg, fred-
lig, inkluderande och ändamålsenlig lärandemiljö för alla.

4.b Till 2020 väsentligen öka antalet stipendier i världen som kan sökas av personer från ut-
vecklingsländer, i synnerhet de minst utvecklade länderna, små önationer under utveckling och 
afrikanska länder för studier inom högre utbildning, inklusive yrkesutbildning samt informations- 
och kommunikationstekniska, tekniska, ingenjörsvetenskapliga och naturvetenskapliga program, 
i utvecklade länder och andra utvecklingsländer.

4.c Till 2030 väsentligen öka tillgången på utbildade lärare, bland annat genom internationellt 
samarbete kring lärarutbildning i utvecklingsländerna, särskilt de minst utvecklade länderna och 
små önationer under utveckling.

MÅL 4: Säkerställa en 
inkluderande och likvärdig 
utbildning av god kvalitet och 
främja livslångt lärande för alla
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Här berättar Rädda Barnen och PMU om hur de ser på de åtaganden som gjorts 
i mål 4 och vad vägen framåt bör innebära för att uppnå detta.  

”Idag går 58 miljoner barn i skolåldern inte i skolan. Flickor, barn som lever i länder drabbade 
av krig och katastrof, barn som tillhör etniska minoritetsgrupper och barn med funktionshinder 
utgör en stor del av de barn som hamnat utanför. Ett annat allvarligt problem är att 250 miljoner 
barn har hoppat av skolan innan de nått fjärde klass, aldrig börjat skolan eller nått fjärde klass 
utan att ha lärt sig det mest grundläggande som att läsa och skriva”. Det säger Malin Hansson, 
gruppledare och rådgivare för utbildning på Rädda Barnens internationella avdelning och till-
lägger att det därför är positivt att mål 4 betonar behovet 
av kvalitet på utbildningen, likvärdig och inkluderande 
utbildning, samt att människor med funktionshinder spe-
ciellt omnämns. 

”Utbildningsmålet är ett universellt mål där utmaning-
ar finns i alla länder”, fortsätter Malin Hansson.

Maria Soukka, programhandläggare för Centralafrika på 
PMU, betonar särskilt åtagandet om ”lika tillgång till ut-
bildning för alla” och belyser utifrån PMU:s verksamhet 
hur viktigt det är att alla barn och vuxna får möjlighet till undervisning. Utifrån organisationens 
erfarenheter är dessutom samarbete mellan skola och familjer, eller hela lokalsamhället, otro-
ligt viktigt för vilken effekt utbildningen får för samhället som helhet. 

Många av PMU:s mål och visioner implementeras via utbildning av olika slag. Det är enligt 
PMU i lärandet, både hos unga men även genom livslånga lärandemöjligheter, som vi kan 
åstadkomma en varaktig förändring av människors kunskap och attityder. 

När det gäller trygghet i skolan påpekar Rädda Barnen att det här är ett mycket vidare begrepp 
än vad som finns formulerat i målet. ”Att känna sig trygg i skolan är en förutsättning för lärande 
men också en rättighet i sig. Det handlar inte bara om säker konstruktion av skolbyggnader 
utan också om att alla barn ska känna sig trygga i skolan. Tyvärr är det i många länder inte ovan-
ligt att barn blir kränkta och slagna av sina lärare eller av andra elever”, berättar Malin Hansson.  

För Rädda Barnen är inkludering ett nyckelord och organisationens fokus är att förbättra ut-
bildningssystem och särskilt nå ut till de mest utsatta barnen. Att prioritera utbildning i huma-
nitär respons och ge barn som lever i krig och katastrof tillgång till utbildning ser Rädda Barnen 
som helt avgörande för utbildningsmålets uppfyllelse. 

Idag går 58 miljoner 
barn i skolåldern inte 
i skolan
Malin Hansson, gruppledare och rådgivare för 

utbildning på Rädda Barnen 
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Jämställdhet gäller alla. Det är inte bara viktigt för kvinnor och flickor runt om i 
världen, utan även en förutsättning för att uppnå en hållbar och fredlig utveckling. 
Jämställdhet uppnås när kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, 
villkor, möjligheter och makt att själva forma sina liv och bidra till samhällets ut-
veckling. Jämställdhet inverkar på alla andra mål i agendan. Att inte ge kvinnor och 
flickor chansen att utveckla sin fulla potential påverkar hela samhällen negativt.  

Mål 5: Uppnå jämställdhet 
och alla kvinnors och flickors 
egenmakt

Delmål 

5.1 Avskaffa alla former av diskriminering av alla kvinnor och flickor överallt.

5.2 Avskaffa alla former av våld mot alla kvinnor och flickor i det offentliga och privata rummet, 
inklusive människohandel, sexuellt utnyttjande och andra typer av exploatering.

5.3 Avskaffa alla skadliga sedvänjor, såsom barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäkten-
skap samt kvinnlig könsstympning.

5.4 Erkänna och värdesätta obetalt omsorgs- och hushållsarbete genom att tillhandahålla of-
fentliga tjänster, infrastruktur och socialt skydd samt genom att främja delat ansvar inom hus-
hållet och familjen, i enlighet med vad som är nationellt lämpligt.

5.5 Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla 
beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet.

5.6 Säkerställa allmän tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och reproduktiva rättigheter 
i enlighet med överenskommelserna i handlingsprogrammet från den internationella konfe-
rensen om befolkning och utveckling, Pekingplattformen samt slutdokumenten från respektive 
översynskonferenser.

5.a Genomföra reformer för att ge kvinnor lika rätt till ekonomiska resurser, möjlighet att äga 
och kontrollera mark och andra former av egendom samt tillgång till finansiella tjänster, arv och 
naturresurser, i enlighet med nationell lagstiftning.

5.b Öka användningen av gynnsam teknik, i synnerhet informations- och kommunikationstek-
nik, för att främja kvinnors egenmakt.

5.c Anta och stärka välgrundad politik och genomförbar lagstiftning för att främja jämställdhet 
och öka alla kvinnors och flickors egenmakt på alla nivåer.
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Här berättar Plan Sverige om hur de ser på mål 5. 

För flickor innebär utbildning ökade framtida inkomster. Det har dessutom visat sig att kvin-
nor generellt sett investerar en större del av sin inkomst i sin familj än vad män gör. Genom 
utbildning får flickor även större möjligheter att göra individuella livsval; de gifter sig och 
skaffar barn senare och får både färre och friskare barn.

”Genom att uppnå jämställdhet kan vi påskynda en hållbar 
utveckling i världen. Vi vet till exempel att ett av de mest ef-
fektiva sätten att utrota fattigdom är att satsa på flickors ut-
bildning. Både politisk vilja och pengar krävs för att kunna 
uppnå mål 5. Nu måste vi verka för att de åtaganden som 
gjorts för jämställdhet uppfylls”, säger Monica Lorensson, 
påverkans- och policychef på Plan Sverige. 
 
Plan Sverige är positiva till de åtaganden som gjorts i Agen-
da 2030 generellt, och speciellt i mål 5, och vill särskilt lyfta 
de åtaganden som gjorts om att jämställdhetsperspektivet 
ska genomsyra hela agendan. För att kunna uppnå jäm-
ställdhet och en hållbar utveckling globalt är det viktigt att satsa extra på de allra fattigaste, 
mest diskriminerade och utsatta människorna. Lorensson citerar den indiske filosofen och 
nationalekonomen Amartya Sen: ”För att råda bot på ojämlikhet måste ojämn uppmärksam-
het ges till de mest marginaliserade.” 

Plan Sverige arbetar med ett speciellt fokus på flickor genom att stärka deras rättigheter, till-
gång till utbildning, sexuell hälsa och reproduktiva rättigheter, omfattande sexualundervis-
ning och genom att motverka tidiga graviditeter och barnäktenskap. Samtidigt understryker 
hon vikten av att också arbeta med pojkar och män: ”För att uppnå jämställdhet räcker det 
inte att arbeta bara med flickor och kvinnor. Plan driver exempelvis ett program – Champions 
of Change - som syftar till att främja jämställdhet genom att förändra skadliga sociala normer 
och könsroller.” 

Detta görs bland annat genom att engagera ungdomar, framförallt pojkar och unga män, att 
diskutera sin egen och samhällets syn på manlighet. Champions of Change har bland annat 
lett till att pojkar och unga män fått en mer positiv inställning till användandet av preventiv-
medel samt ifrågasatt och motverkat sociala normer och könsroller som kan vara skadliga för 
såväl flickor som pojkar.

Några av skrivningarna i mål 5 är däremot inte så starka som Plan Sverige hade önskat. Till 
exempel har delmål 5.6 om sexuell hälsa och reproduktiva rättigheter formulerats som en 
fråga om hälsa och inte om rättigheter. Även delmålet om att ”utrota alla skadliga sedvänjor 
– så som tidigt äktenskap, barnäktenskap, tvångsäktenskap och kvinnlig könsstympning” är 
formulerat på ett sätt som enligt Plan tyvärr ger större utrymme för länders egna tolkningar 
kring vad som är skadliga sedvänjor.

ett av de mest 
effektiva sätten att 
utrota fattigdom är 
att satsa på flickors 
utbildning
Monica Lorensson, påverkans- och 

policychef på Plan Sverige
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Mål 6 är livsviktigt. Vatten är en förutsättning för allt liv. Tillgång till rent och 
säkert vatten, fungerande sanitet och hygien är grundläggande för människans 
överlevnad, hälsa och utveckling.

Delmål 

6.1 Senast 2030 uppnå allmän och rättvis tillgång till säkert och ekonomiskt överkomligt dricks-
vatten för alla.

6.2 Senast 2030 säkerställa att alla har tillgång till fullgod och rättvis sanitet och hygien och att 
ingen behöver uträtta sina behov utomhus. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt behoven hos 
kvinnor och flickor samt människor i utsatta situationer.

6.3 Till 2030 förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa dumpning och 
minimera utsläpp av farliga kemikalier och material, halvera andelen obehandlat avloppsvatten 
och väsentligt öka återvinningen och en säker återanvändning globalt.

6.4 Till 2030 väsentligt effektivisera vattenanvändningen inom alla sektorer samt säkerställa 
hållbara uttag och en hållbar försörjning med sötvatten för att angripa vattenbristen och vä-
sentligt minska det antal människor som lider av vattenbrist.

6.5 Senast 2030 genomföra en integrerad förvaltning av vattenresurser på alla nivåer, när så är 
lämpligt genom gränsöverskridande samarbete.

6.6 Senast 2020 skydda och återställa de vattenrelaterade ekosystemen, däribland berg, skogar, 
våtmarker, floder, akviferer och sjöar.

6.a Till 2030 utöka det internationella samarbetet och stödet för kapacitetsuppbyggnad till ut-
vecklingsländerna inom vatten- och sanitetsrelaterade verksamheter och program, inklusive ge-
nom tekniker för vatteninsamling, avsaltning, vatteneffektivitet, rening av avloppsvatten, åter-
vinning och återanvändning.

6.b Stödja och stärka lokalsamhällenas deltagande i arbetet med att förbättra vatten- och sani-
tetshanteringen.och små önationer under utveckling.

MÅL 6: Säkerställa tillgången till 
och en hållbar förvaltning av vatten 
och sanitet för alla
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Här berättar WaterAid Sverige om varför mål 6 är grundläggande för att 
ut rota fattigdom och skapa möjligheter för utbildning och ökad hälsa. 

Mer än 2,3 miljarder människor saknar tillgång till en toalett. Det innebär att milleniemålet för 
sanitet missades med stor marginal. Dessutom saknar över 650 miljoner människor tillgång till 
rent vatten. När det gäller sanitet och vatten går utvecklingen åt rätt håll, men tempot måste öka 
om målet om att alla ska ha tillgång till detta senast 2030 ska kunna nås. Enligt WaterAid behövs 
framför allt ökade satsningar för att nå de mest utsatta. 

WaterAids eget arbete fokuserar särskilt på hållbar till-
gång till  vatten och sanitet för alla människor.  Organisa-
tionen välkomnar dock att mål 6 fokuserar på tillgång till 
rent vatten och sanitet i en bredare bemärkelse – målets 
delmål tar ett holistiskt grepp på vattenfrågan och inklu-
derar tydligt åtaganden för att uppnå alla tre dimensio-
ner av hållbar utveckling. Bland annat har delmål satts 
för att värna ekosystem, minska farliga utsläpp i våra 
vattendrag och effektivt förvalta vattenresurser.
 
Mål 6 är inte bara viktigt som ett enskilt mål utan också avgörande för att uppnå de flesta av de 
andra målen i Agenda 2030, anser WaterAid. Mål 1, fattigdomsmålet, är ett konkret exempel: ”Om 
människor ständigt blir sjuka av dåligt vatten eller på grund av att de inte har tillgång till fung-
erande sanitet kan de varken gå i skolan eller arbeta. Dessutom är det ett stort problem att framför 
allt kvinnor och flickor tvingas gå långa tidskrävande sträckor varje dag för att hämta vatten”, säger 
Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare för WaterAid Sverige.
  
”Det övergripande målet, att alla människor överallt ska ha tillgång till rent vatten, sanitet och 
hygien till 2030 är WaterAids grundstomme, vår vision och vårt mål. Vår nya globala strategi heter 
just ’Everyone, Everywhere 2030’ för att vi som internationell organisation på bästa sätt ska kunna 
bidra till uppfyllandet av Agenda 2030.”
   
WaterAid är en internationell organisation som arbetar gentemot beslutsfattare på regional, na-
tionell och lokal nivå och genom programarbeten och samarbeten i främst Afrika och Asien, men 
även globalt genom att lyfta frågan om vatten, sanitet och hygien till de allra fattigaste på den glo-
bala agendan. WaterAid Sverige är del av WaterAid och jobbar för att vatten, sanitet och hygien ska 
prioriteras i svenskt utvecklingssamarbete. Som en del i sitt arbete deltar WaterAid i den globala 
processen för framtagandet av indikatorer och anser bland annat att mål 4, utbildningsmålet, bör 
innehålla en indikator om att alla skolor ska ha tillgång till rent vatten och sanitet. 

”Det är en viktig förutsättning för flickors skolgång då bristen på tillgång till rent vatten och sani-
tet har visat sig vara en orsak till att flickor hoppar av skolan när de får sin menstruation”, säger 
Cecilia Chatterjee-Martinsen. 

I dag saknar mer än 
2,3 miljarder människor 
tillgång till en toalett
Cecilia Chatterjee-Martinsen, 

generalsekreterare på WaterAid Sverige 
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Mål 7 om energitillgång för alla är ett nytt mål utöver de målsättningar som de 
åtta millenniemålen utstakade. Eftersom energifrågan är avgörande för både den 
sociala, ekologiska och ekonomiska utvecklingen ses målet som en viktig överens-
kommelse. 

Mål 7: Säkerställa tillgång till
ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, 
hållbar och modern energi för alla

Delmål 

7.1 Senast 2030 säkerställa allmän tillgång till ekonomiskt överkomliga, tillförlitliga och mo-
derna energitjänster.

7.2 Till 2030 väsentligen öka andelen förnybar energi i den globala energimixen.

7.3 Till 2030 fördubbla den globala förbättringstakten vad gäller energieffektivitet.

7.a Till 2030 stärka det internationella samarbetet för att underlätta tillgång till forskning 
och teknik inom ren energi, inklusive förnybar energi, energieffektivitet samt avancerad och 
renare fossilbränslebaserad teknik, samt främja investeringar i energiinfrastruktur och ren en-
ergiteknik.

7.b Till 2030 bygga ut infrastrukturen och uppgradera tekniken för att leverera moderna och 
hållbara energitjänster till alla i utvecklingsländerna, i synnerhet de minst utvecklade län-
derna och små önationer under utveckling.
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Här berättar Jordens Vänner om mål 7 och om deras kamp för en energi re-
volution. 

”Hållbar och förnybar energi är ett måste om vi ska kunna lösa klimatkrisen. Det är dessutom 
extremt viktigt att göra energi tillgänglig för alla människor, överallt. Det ger både möjlighet 
till utveckling och genererar arbetstillfällen.” Det säger Eva Hallström, som tidigare var ordfö-
rande för Jordens Vänner. 

Jordens Vänner ser mål 7 som ett steg i rätt riktning mot den 
förändring som behövs globalt men menar att åtagandena 
inte är tillräckligt starka för att kunna få till stånd en rättvis 
global energiomställning. Delmål 7.2 slår exempelvis fast 
att vi till 2030 ska ”kraftigt öka andelen förnybar energi i den 
globala energimixen” och i delmål 7(a) finns skrivningar om 
att ”öka tillgången på renare fossilenergi”. 

Jordens Vänner anser att vi behöver sätta ribban högre än 
så och bli 100 procent förnybara till 2030. Både kol, fossila 
bränslen och kärnkraft måste fasas ut. Det handlar om att få 
till stånd en energirevolution på naturens villkor där stora 
möjligheter finns med solenergi, vind- och vattenkraft.

Jordens Vänner i Sverige är en del av Friends of the Earth International. De arbetar över hela 
världen med att koppla ihop klimat, energi och global rättvisa, bland annat genom att öka 
allmänhetens medvetenhet och genom att driva påverkansarbete på nationell, europeisk och 
global nivå. För Jordens Vänner är energiomställning är en fråga om jämlikhet, rättvisa och 
politisk vilja snarare än en fråga om resursbrist. 
 
Jordens Vänner konstaterar att rättvisa spelregler krävs för att kunna uppnå målet och att alla 
aktörer måste kunna delta på lika villkor. ”Företag och stater ska inte kunna köpa sig fria från 
sitt ansvar”, säger Hallström. ”Vi är just nu inne i en omställningsprocess där klimatavtalet 
i Paris och Agenda 2030 är viktiga milstolpar för en globalt hållbar och rättvis utveckling. Vi 
måste se till att slopa subventionerna till fossila energikällor och koppla ihop allt ifrån kon-
sumtionsmönster till biologisk mångfald.” 

Företag och stater 
ska inte kunna köpa 
sig fria från sitt 
ansvar
Eva Hallström, tidigare ordförande 

för Jordens Vänner
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Mål 8 om goda arbeten och ekonomisk tillväxt kan ses som två mål i ett som 
tillsammans kan bidra till både miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar 
utveckling. 

Delmål 

8.1 Upprätthålla ekonomisk tillväxt per capita i enlighet med nationella förhållanden och i syn-
nerhet en BNP-tillväxt på minst 7 procent per år i de minst utvecklade länderna.

8.2 Uppnå högre ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk uppgradering och inno-
vation, bland annat genom att fokusera på sektorer med högt förädlingsvärde och hög arbetsin-
tensitet.

8.3 Främja utvecklingsinriktad politik som stöder produktiv verksamhet, skapande av anstän-
diga arbetstillfällen, företagande, kreativitet och innovation samt uppmuntra att mikroföretag 
liksom små och medelstora företag växer och blir en del av den formella ekonomin, bland annat 
genom tillgång till finansiella tjänster.

8.4 Fram till 2030 successivt förbättra den globala resurseffektiviteten i konsumtionen och pro-
duktionen samt sträva efter att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring, i 
enlighet med det tioåriga ramverket för hållbar konsumtion och produktion, med de utvecklade 
länderna i täten.

8.5 Senast 2030 uppnå full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla 
kvinnor och män, inklusive ungdomar och personer med funktionsnedsättning, samt lika lön för 
likvärdigt arbete.

8.6 Till 2020 väsentligt minska den andel ungdomar som varken arbetar eller studerar.

8.7 Vidta omedelbara och effektiva åtgärder för att avskaffa tvångsarbete, modernt slaveri och 
människohandel och säkra att de värsta formerna av barnarbete, inklusive rekrytering och an-
vändning av barnsoldater, förbjuds och upphör. Avskaffa alla former av barnarbete senast 2025.

8.8 Skydda arbetstagarnas rättigheter och främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla arbets-
tagare, inklusive migrantarbetare, i synnerhet kvinnliga migranter, och människor i otrygga an-
ställningar.

8.9 Senast 2030 utarbeta och genomföra politik för hållbar turism som skapar arbetstillfällen 
och främjar lokal kultur och lokala produkter.

8.10 Stärka de inhemska finansinstitutens kapacitet att främja och utöka tillgången till bank- 
och försäkringstjänster samt finansiella tjänster för alla.

8.a Öka det handelsrelaterade stödet till låg- och medelinkomstländer, i synnerhet de minst ut-
vecklade länderna, bland annat genom det förstärkta integrerade ramverket för handelsrelaterat 
tekniskt bistånd till de minst utvecklade länderna (EIF).

8.b Senast 2020 utarbeta och börja tillämpa en global strategi för ungdomssysselsättning samt 
genomföra Internationella arbetsorganisationens globala sysselsättningspakt.

Mål 8: Verka för varaktig, inkluderande 
och hållbar ekonomisk tillväxt, 
full och produktiv sysselsättning med 
anständiga arbetsvillkor för alla
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23MÅL 8 ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT

Här berättar Union to Union om mål 8 om goda arbeten och ekonomisk 
tillväxt.  

Att både arbetstagare och arbetstagarorganisationer var med i förhandlingen om mål 8 har va-
rit avgörande för målets framträdande position och dess tydliga och omfattande innehåll. Målet 
gör åtaganden kring levnadslön, skyddande av arbetstagarnas rättigheter, god arbetsmiljö, lika 
lön för likvärdigt arbete, minskande av ungdomsarbetslöshet, avskaffande av tvångsarbete, mo-
dernt slaveri, och människohandel och avskaffande av 
alla former av barnarbete samt skydda migrantarbetares 
rättigheter.  

”För oss som är del av den globala fackföreningsrörel-
sen är de åtaganden som gjorts för att skydda de funda-
mentala mänskliga rättigheterna särskilt viktiga, speci-
ellt med tanke på den rådande trenden att mötes- och 
organisationsfriheten tillsammans med andra fri- och 
rättigheter hotas på många platser i världen”, säger Nina 
Larrea, programchef på Union to Union.  

Union to Union anser att mål 8 är nära sammankopplat 
med och ömsesidigt beroende av de andra målen. Exempelvis relaterar fattigdomsmålet (mål 1) 
till sociala skyddsnät, utbildningsmålet (mål 4) till vikten av utbildning, fortbildning och yrkesut-
bildning och jämställdhetsmålet (mål 5) till hur kvinnor ska få bättre tillträde till och stanna kvar 
på arbetsmarknaden.
 
Förutsättningar finns för att mål 8 kan uppnås, menar Nina Larrea. Målet är både mätbart, lätt att 
kommunicera och handlingsfokuserat. I de allra flesta länder finns bra statistik över arbetsmark-
naden att tillgå. De institutionella ramverk som krävs finns också, bland annat i form av institu-
tioner för dialog och förhandling, samt skyddsmekanismer och arbetsmarknadsinstitutioner. Nu 
krävs bara att både stater och företag tar sitt ansvar. Målet kan dessutom utgöra en grund för att få 
till ett nytt sätt att mäta tillväxt som är både tranformativ, rättvis och inkluderande.

Med utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna arbetar Union to Union för fria, starka och demo-
kratiska fack genom att stödja fackförbund i Syd och Öst, liksom globala fackliga federationer som 
förhandlar med multinationella företag. Det finns många goda exempel på hur fackligt samarbete 
kan leda till hållbar utveckling. Ett är det samarbetsavtal mellan Sverige och Bangladesh som ar-
betats fram genom Internationella arbetsorganisationen (ILO). 

Ett annat instrument för att uppnå mål 8 är regeringens förslag om en ny Global Deal for Decent 
Work and Inclusive Growth. Instrumentet ska verka för en bättre dialog och samverkan mellan 
arbetsgivare och arbetstagare för att uppnå goda arbetsvillkor och en inkluderande tillväxt. Union 
to Union ser Global Deal som ett viktigt steg i rätt riktning för en hållbar tillväxt genom att kombi-
nera jämställdhet, goda arbetsvillkor och miljö.  

För oss är de åtagan-
den som gjorts för att 
skydda de fundamentala 
mänskliga rättigheterna 
särskilt viktiga
Nina Larrea, programchef på Union to Union
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Ekonomisk tillväxt kan ses som ett sätt att tillföra samhället de resurser som 
behövs för att genomföra de nya globala målen för hållbar utveckling. Tillväxt är 
en av huvudkomponenterna i mål 9 – men det är viktigt att komma ihåg att de 
nyckelord som måste leda tillväxten är hållbarhet och inkludering. 

Delmål 

9.1 Bygga ut tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig infrastruktur av hög kvalitet, inklusive re-
gional och gränsöverskridande infrastruktur, för att stödja ekonomisk utveckling och människors 
välbefinnande, med fokus på ekonomiskt överkomlig och rättvis tillgång för alla.

9.2 Verka för en inkluderande och hållbar industrialisering. Till 2030 avsevärt öka industrins an-
del av sysselsättning och BNP, i enlighet med nationella förhållanden, och fördubbla denna andel 
i de minst utvecklade länderna.

9.3 Öka tillgången för småskaliga industriföretag och andra företag, i synnerhet i utvecklings-
länderna, till finansiella tjänster inklusive överkomliga krediter samt deras integrering i värdeked-
jor och marknader.

9.4 Till 2030 rusta upp infrastrukturen och anpassa industrin för att göra dem hållbara, med 
effektivare resursanvändning och fler rena och miljövänliga tekniker och industriprocesser. Alla 
länder vidtar åtgärder i enlighet med sina respektive förutsättningar.

9.5 Förbättra den vetenskapliga forskningen och industrisektorernas tekniska kapacitet i alla 
länder, i synnerhet utvecklingsländerna, bland annat genom att till 2030 uppmuntra innovation 
och väsentligt öka det antal personer som arbetar med forskning och utveckling per 1 miljon 
människor liksom de offentliga och privata utgifterna för forskning och utveckling.

9.a Främja utbyggnad av hållbar och motståndskraftig infrastruktur i utvecklingsländerna ge-
nom ökat finansiellt, teknologiskt och tekniskt stöd till afrikanska länder, de minst utvecklade 
länderna, kustlösa utvecklingsländer och små önationer under utveckling.

9.b Stödja inhemsk teknikutveckling, forskning och innovation i utvecklingsländerna, inklusive 
genom att säkerställa en gynnsam policymiljö för exempelvis industriell diversifiering och föräd-
ling av råvaror.

9.c Väsentligt öka tillgången till informations- och kommunikationsteknik samt eftersträva all-
män och ekonomiskt överkomlig tillgång till internet i de minst utvecklade länderna senast 2020.

Mål 9: Bygga motståndskraftig infra-
struktur, verka för en inkluderande 
och hållbar industrialisering samt 
främja innovation
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Här berättar Swedwatch om sin syn på mål 9. 

Henrik Fröjmark, tillförordnad kanslischef på Swedwatch, ser flera fördelar med mål 9 men även 
svåra målkonflikter som måste lösas. I målet går det bland annat att se en positiv breddning av 
perspektivet på infrastruktur i fattiga länder. Perspektivet har rört sig bort från en snäv syn på 
infrastruktur som vägar och vattenledningar mot att även inkludera institutioner såsom universi-
tet och infrastruktur som binder samman länder och regioner. Även delmål 9.c som handlar om 
forskning, innovation och tillgång till internet i de minst utvecklade länderna är viktigt. Fröjmark 
menar dock att det stora fokus som läggs på industriell 
utveckling i målet behöver problematiseras. 

Industriell tillväxt är ofta förknippat med stora håll-
barhetsutmaningar, speciellt i låginkomstländer med 
bristfälliga strukturer och system för att säkerställa att 
miljömässiga och sociala krav efterlevs. Dessutom är 
målet baserat på en gammal trend; i dag sker nämligen 
den största förflyttningen av arbetskraft från jordbru-
ket till tjänstesektorn, som inte nämns alls, och inte till 
industrin som tidigare var fallet.  

”Vi har bara en planet och begränsade tillgångar, med en befolkning som växer mer och mer. 
Om industrin fortsätter att se ut som den gör i dag blir det ohållbart även om vi förvisso ser att 
tillverkningsindustrin på sikt kommer att bli mer och mer hållbar. I takt med den teknologiska 
utvecklingen minskar dessutom det relativa behovet av arbetskraft”, säger Fröjmark. 

Enligt Swedwatch krävs ett bättre resonemang om vad hållbar tillväxt innebär och hur den ska 
ske. Då blir det också tydligt att ökad industrialisering inte kan vara hela svaret. 

Att skattefrågor inte nämns i målet är en annan brist. Extremt stora resurser försvinner varje år i 
skatteflykt vilket är ett stort hinder för länders utveckling. Att inte betala levnadslöner är ett an-
nat exempel på hur företag på ett otillbörligt sätt för resurser ut från ett land. Arbetskraft är en 
produktionsfaktor, och alla led i värdekedjan måste lära sig att betala det fulla priset för vad något 
faktiskt kostar. I slutändan handlar det om att de resurser som skapas i ett land måste stanna där.
 
Swedwatch är en ideell research-organisation som bildades av ett flertal svenska civilsamhälles-
organisationer för att granska och öka medvetenheten om näringslivets påverkan på mänskliga 
rättigheter och miljö. Något som de kommer att fortsätta göra även i koppling till de åtaganden 
som gjorts i Agenda 2030.

det stora fokus som 
läggs på industriell 
utveckling behöver 
problematiseras
Henrik Fröjmark, 

tillförordnad kanslischef på Swedwatch
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Leave no one behind – ingen ska lämnas utanför – är en av de grundläggande 
principer som ramar in Agenda 2030. Mål 10, jämlikhetsmålet, är det mål som 
mest tydligt gör åtaganden för jämlikhet. 

Delmål 

10.1 Till 2030 successivt uppnå och upprätthålla en inkomsttillväxt högre än det nationella ge-
nomsnittet för de 40 procent av befolkningen som har lägst inkomst.

10.2 Till 2030 möjliggöra och verka för att alla människor oavsett ålder, kön, funktionsnedsätt-
ning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning blir inkluderade i det 
sociala, ekonomiska och politiska livet.

10.3 Säkerställa lika möjligheter och minska förekomsten av ojämlika utfall, bland annat genom 
att avskaffa diskriminerande lagstiftning, politik och praxis och främja lagstiftning, politik och 
åtgärder av lämpligt slag i detta hänseende.

10.4 Besluta om politik, särskilt finans-, löne- och socialskyddspolitik, och successivt uppnå ökad 
jämlikhet.

10.5 Förbättra regleringen och övervakningen av globala finansmarknader och finansinstitut 
samt stärka genomförandet av sådana regleringar.

10.6 Säkra stärkt representation och röst till utvecklingsländer i beslutsfattandet i globala inter-
nationella ekonomiska och finansiella institutioner i syfte att göra dessa mer effektiva, trovärdiga, 
ansvarsskyldiga och legitima.

10.7 Underlätta en ordnad, säker, reglerad och ansvarsfull migration och rörlighet av personer, 
inklusive genom planerad och väl fungerande migrationspolitik.

10.a Genomföra principen om särskild och differentierad behandling för utvecklingsländerna, 
i synnerhet de minst utvecklade länderna, i enlighet med Världshandelsorganisationens avtal.

10.b Uppmuntra offentligt utvecklingsbistånd och finansiella flöden, inklusive utländska direkt-
investeringar, till de stater där behovet är som störst, i synnerhet de minst utvecklade länderna, 
afrikanska länder, små önationer under utveckling samt kustlösa utvecklingsländer, i enlighet 
med deras nationella planer och program.

10.c Senast 2030 minska transaktionskostnaderna för migranters remitteringar till mindre än 
3 procent samt avskaffa remitteringskorridorer där kostnaderna överstiger 5 procent.

Mål 10: Minska ojämlikheten inom 
och mellan länder
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Här berättar MyRight och Svenska missionsrådet om mål 10 och arbetet med 
att minska ojämlikhet i världen. 

Både MyRight och Svenska missionsrådet anser att jämlikhet är avgörande för genomförandet av 
Agenda 2030. Mål 10 handlar om att stärka egenmakten hos de mest utsatta grupperna och att 
minska skillnader mellan individer och grupper både inom och mellan länder. 

”Det är viktigt att det välstånd som skapas kommer alla till del och att ingen exkluderas. Ökad 
jämlikhet minskar risken för spänningar inom och mellan länder. Det är därför en viktig förutsätt-
ning för fredliga, demokratiska och öppna samhällen”, säger Birgitta Rosén, rådgivare för utveck-
lingspolitik på Svenska missionsrådet. Mål 10 kopplar 
an till alla mål i Agenda 2030 och ger dem en dimen-
sion som saknades i milleniemålen. Dessa hanterade 
inte ojämlikhet. 

Tiina Nummi-Södergren, ordförande för MyRight, an-
ser att de nya målen tar ett stort steg i att inkludera och 
stärka personer med funktionsnedsättning. Exempel-
vis var milleniemålen inriktade på att minska den glo-
bala fattigdomen utan särskild hänsyn för att nå de all-
ra mest utsatta och minska ojämlikheten. Människor 
som lever med funktionsnedsättning finns ofta i det lägsta skiktet i samhället och nåddes därför 
inte av alla insatser som gjordes för att uppnå milleniemålen. Mål 10 gör åtaganden om inkomst, 
sociala skyddsnät och finansiering av insatser som är viktiga för de mest utsatta. Målet synliggör 
även diskriminering i lagstiftning och myndighetsutövning både inom och mellan länder i högre 
grad än millenniemålen. 

Rättighetsperspektivet och jämlikhet är grundläggande i både MyRights och Svenska missions-
rådets arbete. Svenska missionsrådet arbetar rättighetsbaserat med frågor som bland annat rör 
religions- och övertygelsefrihet samt med etniska och språkliga minoriteter, genom sina med-
lemsorganisationer och samarbetspartners som utgörs av organisationer och kyrkor runt om i 
världen. Svenska missionsrådet verkar för att utmana och förändra maktstrukturer, attityder och 
beteenden som leder till diskriminering. 

MyRight arbetar med direkt samarbete och erfarenhetsutbyte mellan svenska funktionshinderor-
ganisationer och deras motsvarigheter i MyRights samarbetsländer. De bedriver även påverkans-
arbete för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning finns med i de indikatorer som 
ska mäta målens uppfyllelse.

Båda organisationerna är överens om att civilsamhällesorganisationer har en central roll att spela 
när det gäller uppföljning och ansvarsutkrävande av Agenda 2030. Även om alla politikområden 
och finansiella flöden måste dra åt samma håll för att skapa en hållbar utveckling, understryker 
Svenska missionsrådet biståndets unika funktion. Biståndet är ett viktigt verktyg för att inte lämna 
något land utanför – därför måste civilsamhället driva på för att biståndet i större utsträckning ska 
komma de allra fattigaste länderna till del.

Ökad jämlikhet minskar 
risken för spänningar 
inom och mellan länder
Birgitta Rosén, rådgivare för utvecklingspolitik 

på Svenska missionsrådet
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Mer än hälften av jordens befolkning lever i städer och antalet ökar stadigt. 
Utvecklingen går speciellt fort i snabbt växande ekonomier. Genom mål 11 har 
staden på global nivå erkänts som ett viktigt fokus för att kunna hitta lösningar 
för fattigdomsbekämpning, miljö- och klimatproblem. 

Delmål 
11.1 Senast 2030 säkerställa tillgång för alla till fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga 
bostäder och grundläggande tjänster samt rusta upp slumområden.

11.2 Senast 2030 tillhandahålla tillgång till säkra, ekonomiskt överkomliga, tillgängliga och 
hållbara transportsystem för alla. Förbättra trafiksäkerheten särskilt genom att bygga ut kollek-
tivtrafiken, med särskild uppmärksamhet på behoven hos människor i utsatta situationer, kvin-
nor, barn, personer med funktionsnedsättning samt äldre personer.

11.3 Till 2030 verka för en inkluderande och hållbar urbanisering samt förbättra kapaciteten för 
deltagandebaserad, integrerad och hållbar planering och förvaltning av bosättningar i alla länder.

11.4 Stärka insatserna för att skydda och trygga världens kultur- och naturarv.

11.5 Till 2030 väsentligt minska antalet dödsfall och antalet människor som drabbas av kata-
strofer, inklusive vattenrelaterade katastrofer. Även tillse att de direkta ekonomiska förlusterna 
till följd av sådana katastrofer, i form av lägre global BNP, minskar väsentligt. Särskilt fokus bör 
ligga på att skydda de fattiga och människor i utsatta situationer.

11.6 Till 2030 minska städernas negativa miljöpåverkan per person, bland annat genom att 
ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt hantering av kommunalt och annat avfall.

11.7 Senast 2030 tillhandahålla universell tillgång till säkra, inkluderande och tillgängliga grön-
områden och offentliga platser, i synnerhet för kvinnor och barn, äldre personer och personer med 
funktionsnedsättning.

11.a Främja positiva ekonomiska, sociala och miljömässiga kopplingar mellan stadsområden, 
stadsnära områden och landsbygdsområden genom att stärka den nationella och regionala ut-
vecklingsplaneringen.

11.b Till 2020 väsentligen öka det antal städer och samhällen som antar och genomför integre-
rade strategier och planer för inkludering, resurseffektivitet, begränsning av och anpassning till 
klimatförändringarna och motståndskraft mot katastrofer samt utveckla och genomföra, i linje 
med Sendai-ramverket för katastrofriskreducering 2015–2030, en samlad katastrofriskhantering 
på alla nivåer.

11.c Stödja de minst utvecklade länderna, inklusive genom finansiellt och tekniskt bistånd, att 
bygga hållbara och motståndskraftiga byggnader av lokala material.

Mål 11: Göra städer och 
bosättningar inkluderande, säkra, 
motståndskraftiga och hållbara
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Här berättar Världsnaturfonden WWF Sverige om mål 11 och sitt arbete med 
hållbara städer:

”När det gäller fattigdomsbekämpning har landsbygden länge legat i fokus. Men att urbanise-
ringen runt om i världen fortsätter i hög takt är en verklighet vi måste förhålla oss till. Världen 
är extremt komplex och sammankopplad i dag. Städer är centrum för den globala konsumtio-
nen och produktionen och de ojämlikheterna dessa 
innebär. I de rika delarna av världen behöver kon-
sumtionen minska medan den stora utmaningen i ut-
vecklingsländer är att bekämpa fattigdom och samti-
digt öka livskvaliteten inom planetens gränser”, säger 
Jeet Mistry, handläggare för hållbara städer på WWF. 
 
WWF anser att mål 11 innehåller många viktiga aspek-
ter och integrerar både social och miljömässig hållbar-
het. Men det är bråttom. Städer måste ställa om nu. 
Urbaniseringen går snabbt, städer expanderar och nya 
städer växer fram. 

Redan från början måste en fossilfri infrastruktur byg-
gas upp. Det krävs också att man arbetar med klima-
tanpassning för att minska sårbarheten för klimatför-
ändringar i framtiden. För att kunna göra detta anser WWF att några aspekter saknas i målet, 
bland annat besittningsrätt och direkta kopplingar till klimat och energi vilket är avgörande för en 
hållbar stadsutveckling. Men det största problemet som Jeet Mistry ser är att städer i utvecklings-
länder inte har kapacitet eller resurser att arbeta med hållbarhetsfrågor i stadsplaneringen, eller i 
vissa fall med stadsplanering över huvud taget. 
 
WWF sätter staden i centrum i sitt arbete med att minska världens ekologiska fotavtryck, det vill 
säga människans påverkan på miljön och klimatet. För att råda bot på problemet med bristande 
finansiering för städers hållbarhetsarbete är WWF delaktigt i ett projekt som syftar till rikta finan-
siella flöden direkt till stadsnivån. Men flaggskeppsprojektet är WWF:s stora stadsprojekt ”Earth 
Hour City Challenge” som uppmanar städer runt om i världen att visa ledarskap mot ett 100 pro-
cent förnybart energisystem och ett hållbart liv. Utöver att utbilda i klimatrapportering utgör pro-
jektet en plattform för erfarenhetsutbyten mellan städer, vilket är viktigt för att sprida kunskap 
städer emellan för omställningen mot en mer hållbar värld – något som är viktigt för att mål 11 
ska kunna uppnås.

I de rika delarna av 
världen behöver konsum-
tionen minska medan 
den stora utmaningen i 
utvecklingsländer är att 
bekämpa fattigdom
Jeet Mistry, handläggare för hållbara städer 

på WWF
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Mål 12 visar tydligt på agendans universalitet och att målen kommer att kräva 
förändringar i alla länder, såväl rika som fattiga. Målet innehåller viktiga delmål 
som måste uppnås för att säkerställa en hållbar konsumtion och produktion. Bland 
annat lyfter man vikten av en effektiv förvaltning och nyttjande av naturresurser 
samt målen om att halvera det globala matsvinnet och minska mängden avfall och 
vikten av att företag inför hållbara metoder och integrerar hållbarhetsinformation 
i sin rapportering. 

Delmål 

12.1 Genomföra det tioåriga ramverket för hållbara konsumtions- och produktionsmönster. 
Alla länder vidtar åtgärder, med de utvecklade länderna i täten och med hänsyn tagen till utveck-
lingsländernas utveckling och förutsättningar.

12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av naturresurser.

12.3 Till 2030 halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet, och mins-
ka matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd

12.4 Senast 2020 uppnå miljövänlig hantering av kemikalier och alla typer av avfall under hela 
deras livscykel, i enlighet med överenskomna internationella ramverket, samt avsevärt minska 
utsläppen av dem i luft, vatten och mark i syfte att minimera deras negativa konsekvenser för 
människors hälsa och miljön.

12.5 Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, åter-
använda och återvinna avfall.

12.6 Uppmuntra företag, särskilt stora och multinationella företag, att införa hållbara metoder 
och att integrera hållbarhetsinformation i sin rapporteringscykel.

12.7 Främja hållbara offentliga upphandlingsmetoder, i enlighet med nationell politik och na-
tionella prioriteringar.

12.8 Senast 2030 säkerställa att människor överallt har den information och medvetenhet som 
behövs för en hållbar utveckling och livsstilar i harmoni med naturen.

12.a Stödja utvecklingsländerna att stärka sin vetenskapliga och tekniska kapacitet att utveck-
las i riktning mot mer hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

12.b Utveckla och genomföra verktyg för att övervaka hur en hållbar utveckling påverkar en 
hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar lokal kultur och lokala produkter.

12.c Rationalisera ineffektiva subventioner av fossila bränslen som uppmuntrar till slösaktig 
konsumtion genom att undanröja snedvridningar på marknaden, i enlighet med nationella för-
hållanden. Detta kan till exempel omfatta att omstrukturera beskattningen och avveckla eventu-
ella skadliga subventioner för att avspegla deras effekter på miljön. En sådan politik måste ta full 
hänsyn till utvecklingsländernas särskilda behov och förhållanden och minimera eventuella ne-
gativa effekter på deras utveckling på ett sätt som skyddar de fattiga och de berörda samhällena.

Mål 12: Säkerställa hållbara 
konsumtions- och produktions-
mönster
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Såhär arbetar LSU - Sveriges ungdomsorganisationer med mål 12:

Hållbar konsumtion och produktion är helt avgörande för att en hållbar utveckling ska kunna 
uppnås. Konsumtion är en bidragande faktor till de stora utsläpp vi ser i världen idag. Sverige har 
en viktig roll att spela när det gäller miljö- och klimatfrågor, och det viktigt att belysa både de mil-
jömässiga och ekonomiska konsekvenser som vårt konsumerande i Sverige får för andra länder. 
 
”Det är viktigt att vi för en diskussion om våra produk-
tions- och konsumtionsmönster för att kunna skapa 
förändring och det tror vi att mål 12 kommer att bidra 
med”, säger Sara Vikström Olsson, styrelseledamot för 
LSU.
 
Enligt LSU är det även av vikt att påverka miljöpoliti-
ken och säkerställa att den prioriteras i alla politikom-
råden. Tidigare har miljö betraktats som en isolerad 
fråga. Det är också viktigt att visa på hur agendans alla 
mål hör ihop – och att alla mål uppfylls. LSU kommer 
att arbeta med att informera om Agenda 2030 och dess 
innehåll, möjligheter och utmaningar, samt delta i dis-
kussioner om hur agendan ska genomföras och hur 
målen ska uppnås på olika nivåer. 

Att arrangera seminarier och utbildningar med exempel på hur ungdomsorganisationer kan ar-
beta med målen står också i fokus. LSU kommer även att ta fram framgångsexempel internt där 
organisationer som har arbetat med ett eller några mål på ett framgångsrikt sätt lyfts fram.
 
LSU och dess medlemsorganisationer verkar både internt och externt för att förändra värdegrun-
der och levnadsmönster. Det görs genom att presentera alternativ som är mer hållbara och genom 
att rent praktiskt servera vegetariskt mat på aktiviteter och att förespråka ekologiska alternativ. 

Det är viktigt att vi för 
en diskussion om våra 
produktions- och kon-
sumtionsmönster för att 
kunna skapa förändring 
Sara Vikström Olsson, styrelseledamot för LSU
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32 MÅL 13 BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Klimatet är en ödesfråga för hela världen. Människor som lever i fattigdom är 
speciellt utsatta för klimatförändringarnas effekter. Klimatförändringarna 
påverkar alla aspekter av utvecklingsagendan, allt ifrån fattigdomsbekämpning 
till hälsa och jämställdhet.  

Delmål 
13.1 Stärka motståndskraften mot och förmågan till anpassning till klimatrelaterade faror och 
naturkatastrofer i alla länder.

13.2 Integrera klimatåtgärder i politik, strategier och planering på nationell nivå.

13.3 Förbättra utbildningen, medvetenheten och den mänskliga och institutionella kapaciteten 
vad gäller begränsning av klimatförändringarna, klimatanpassning, begränsning av klimatför-
ändringarnas konsekvenser samt tidig varning.

13.a Fullfölja det åtagande som de utvecklade länder som är parter i Förenta nationernas ram-
konvention om klimatförändringar gjort gällande en målsättning att till 2020 gemensamt mobi-
lisera 100 miljarder amerikanska dollar årligen från alla typer av källor för att tillgodose utveck-
lingsländernas behov vad gäller meningsfulla begränsningsåtgärder och insyn i genomförandet 
samt så snart som möjligt finansiera och operationalisera den gröna klimatfonden fullt ut.

13.b Främja mekanismer för att höja förmågan till effektiv klimatrelaterad planering och för-
valtning i de minst utvecklade länderna med särskilt fokus på kvinnor, ungdomar samt lokala och 
marginaliserade samhällen.

* Med beaktande av att Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar är det främ-
sta internationella, mellanstatliga forumet för förhandlingar om hur världen ska hantera klimat-
förändringarna.

Mål 13: Vidta omedelbara åtgärder 
för att bekämpa klimatförändringarna 
och dess konsekvenser*
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33MÅL 13 BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Här berättar Svenska Kyrkans internationella arbete om mål 13 och deras 
arbete för att stoppa klimatförändringarna. 

”Att det finns ett eget mål i den nya agendan för hållbar utveckling som adresserar klimatfrågan är 
otroligt viktigt.” Det säger Martin Vogel, policyhandläggare för global ekonomi och biståndspolitik 
på Svenska kyrkans internationella arbete. 

Han poängterar att det även är avgörande att Agenda 
2030 förhåller sig till andra internationella processer, 
såsom det klimatavtal som antogs i Paris i december 
2015. Att länderna genom antagandet av Agenda 2030 
gjorde åtaganden för en hållbar utveckling som ba-
lanserar dess tre dimensioner; social, ekonomisk och 
miljömässig, och antog mål 13 med åtaganden om att 
bekämpa klimatförändringarna skickade en viktig po-
litisk signal inför klimatförhandlingarna och gav stöd 
åt processen att knyta ihop de båda agendorna i Paris. 

Svenska kyrkan ser positivt på att klimatfrågan inte enbart behandlas i mål 13, utan även finns 
integrerat i flera av de andra målen i Agenda 2030. Samtidigt anser Martin Vogel att kopplingarna 
hade kunnat göras på ett tydligare sätt och på ännu fler ställen: i vissa av de mål där klimatför-
ändringarna kommer att få stora konsekvenser för målens uppfyllande nämns inte klimatet över 
huvud taget. Ett exempel på detta är mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen som inte 
nämner att förändringar i klimatet direkt och indirekt påverkar människors livsvillkor och kan 
leda till att motsättningar och konfliktrisker ökar.  Vad gäller konkreta mål för utsläppsminskning-
ar anser Vogel att mål 13 är svagt. Länderna tydliggjorde dock att avsaknaden av konkreta mål för 
utsläppsminskningar i Agenda 2030 berodde på att länderna inte ville föregå klimattoppmötet 
och därmed lämnade dessa åtaganden till de förhandlingarna. 

Klimatfinansiering innebär finansiellt stöd för att stötta och möjliggöra klimatomställningar för 
fattigare länder som har begränsade möjligheter att finansiera ett sådant arbete utan att göra av-
kall på en samhällsutveckling som kan ta människor ur fattigdom. I delmål 13.a åtar länderna sig 
att så snart som möjligt finansiera och operationalisera den Gröna Klimatfonden fullt ut. Gröna 
Klimatfonden är en fond med uppdrag att stödja utvecklingsländer genom insatser för klimatan-
passning och minskade utsläpp av växthusgaser.  Martin Vogel understryker att det är viktigt att 
de medel som rikare länder tillsätter för klimatfinansiering är nya och additionella, det vill säga 
utöver det ordinarie biståndet: ”Innovativa finansieringskällor behöver tas fram och utvecklas om 
både fattigdoms- och klimatproblematiken ska kunna lösas.” 

Svenska kyrkans internationella arbete kommer att fortsätta att arbeta med klimatfrågan fram-
över. Organisationen verkar för att klimatfrågan ska utgöra en central punkt i både svensk och 
europeisk utvecklingspolitik samt prioriteras i det globala samarbetet.” En grundförutsättning 
för den globala klimatomställningen är att säkerställa en långsiktig, transparent och pålitlig kli-
matfinansiering. Pengar som idag används till att subventionera fossila bränslen skulle till exem-
pel kunna ge stöd till förnybar energi istället. Behoven framöver kräver större finansiering och vi 
måste rikta om finansiella flöden till hållbara investeringar”, säger Vogel. 

Innovativa finansierings-
källor behöver tas fram 
och utvecklas
Martin Vogel, policyhandläggare för global ekonomi 

och biståndspolitik på Svenska kyrkans internationella 

arbete
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34 MÅL 14 HAV OCH MARINA RESURSER

Mål 14 pekar på flera viktiga åtgärder som måste till för att nå ett ansvarsfullt nyttjande 
av marina resurser. Det handlar om att minska mängden fisk som tas upp ur haven, stoppa 
användandet av destruktiva fiskemetoder, ta bort miljöskadliga subventioner, sluta för-
gifta, övergöda och försura haven och ge småskaliga fiskare i framförallt låginkomstländer 

Delmål 
14.1 Till 2025 förebygga och avsevärt minska alla slags föroreningar i havet, i synnerhet från 
landbaserad verksamhet, inklusive marint skräp och tillförsel av näringsämnen.

14.2 Senast 2020 förvalta och skydda marina och kustnära ekosystem på ett hållbart sätt för att 
undvika betydande negativa konsekvenser, bland annat genom att stärka deras motståndskraft, 
samt vidta åtgärder för att återställa dem i syfte att uppnå friska och produktiva hav.

14.3 Minimera och åtgärda havsförsurningens konsekvenser, bland annat genom ökat veten-
skapligt samarbete på alla nivåer.

14.4 Senast 2020 införa en effektiv fångstreglering och stoppa överfiske, olagligt, orapporterat 
och oreglerat fiske liksom destruktiva fiskemetoder samt genomföra vetenskapligt baserade för-
valtningsplaner i syfte att återställa fiskbestånden så snabbt som möjligt, åtminstone till de nivåer 
som kan producera maximalt hållbart uttag, fastställt utifrån deras biologiska egenskaper.

14.5 Senast 2020 skydda minst 10 procent av kust- och havsområdena, i överensstämmelse med 
nationell och internationell rätt och på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga rön.

14.6 Senast 2020 förbjuda vissa former av fiskesubventioner som bidrar till överkapacitet och 
överfiske, avskaffa subventioner som bidrar till olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och avstå 
från att införa nya sådana subventioner, med erkännande av att en ändamålsenlig och effektiv sär-
skild och differentierad behandling av utvecklingsländerna och de minst utvecklade länderna bör 
vara en integrerad del av förhandlingarna om fiskesubventioner i Världshandelsorganisationen.1

14.7 Till 2030 öka den ekonomiska nyttan för små önationer under utveckling och de minst ut-
vecklade länderna av ett hållbart nyttjande av marina resurser, bland annat genom en hållbar för-
valtning av fiske, vattenbruk och turism.

14.a Öka den vetenskapliga kunskapen, utveckla forskningskapaciteten och överföra havsteknik, 
med hänsyn tagen till den mellanstatliga oceanografiska kommissionens kriterier och riktlinjer för 
överföring av havsteknik (Criteria and Guidelines on the Transfer of Marine Technology), i syfte att 
skapa friskare hav och öka den marina biologiska mångfaldens bidrag till utvecklingen i utveck-
lingsländerna, i synnerhet i små önationer under utveckling och de minst utvecklade länderna.

14.b Säkerställa tillträde för småskaliga icke-industriella fiskare till marina resurser och marknader.

14.c Stärka bevarandet och hållbart nyttjande av haven och havsresurserna genom att genom-
föra internationell rätt, såsom den kommer till uttryck i Förenta nationernas havsrättskonvention 
(UNCLOS), som utgör den rättsliga ramen för bevarande och hållbart nyttjande av hav och havsre-
surser, vilket erinras om i punkt 158 i slutdokumentet The Future We Want från Förenta nationer-
nas konferens om hållbar utveckling (Rio+20).

Mål 14: Bevara och nyttja haven och de 
marina resurserna på ett hållbart sätt 
för en hållbar utveckling
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1 Med beaktande av pågående förhandlingar i Världshandelsorganisationen, 
utvecklingsagendan från Doha och mandatet från ministermötet i Hongkong.
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Här berättar Naturskyddsföreningen om mål 14 och deras arbete med att 
bevara hav och marina resurser:

Haven är inte bara viktiga för mat och försörjning utan också för transporter och turism. Haven är 
också starkt förknippade med rekreation och kulturella värden. Men haven har länge behandlats 
styvmoderligt. Man har tömt det på liv, förstört dess bottnar, förgiftat dess invånare och försurat 
vattnet. I många låg- och mellaninkomstländer är 
kustsamhällena helt beroende av fiske, algodlingar 
och skaldjursplockning för såväl proteinkälla som 
inkomst. Dessa samhällen drabbas därför ofta hår-
dast av ett ohållbart fiske, förlust av viktiga marina 
ekosystem, föroreningar, klimatförändringar och 
orättvisa fiskeavtal mellan EU och tredje land. 

”Hav och marina ekosystem förser människor värl-
den över med livsviktiga ekosystemtjänster. Det är 
därför hög tid att vi nu tillsammans tar vårt ansvar”, säger Sara Fröcklin, sakkunnig inom tropiska 
marina ekosystem och fiske på Naturskyddsföreningen. Naturskyddsföreningen välkomnar där-
för att haven och de marina resurserna inkluderats i de globala hållbarhetsmålen. 

Naturskyddsföreningen kommer som tidigare att fortsätta att arbeta för ett hållbart nyttjande av 
våra hav i Sverige, Europa och globalt. Mål 14 stärker organisationen i sin möjlighet att få gehör 
för föreslagna åtgärder bland politiker och beslutsfattare. Det ger också en tydlig utgångspunkt 
för Naturskyddsföreningens arbete med dess samarbetsorganisationer i Afrika, Asien och Latin-
amerika. Mål 14 slår bland annat fast att haven behöver mer skydd i form av marint skyddade 
områden och att överfiske och fiske med destruktiva fiskemetoder måste upphöra. Det är saker 
som föreningen länge arbetat för. Bottentrålning är en fiskemetod som behöver regleras både i 
Sverige och globalt.  En väg kan vara att arbeta för ett förbud mot miljöskadliga subventioner ge-
nom Världshandelsorganisationen, WTO. Utan skattesubventioner för fiskare skulle inte botten-
trålning vara en särskilt lukrativ fiskemetod. 

I Västafrika, där fiskeavtal mellan EU och tredje land är vanligt förekommande, är förhoppningen 
att detta mål ska öka synligheten för det småskaliga fiskets roll för fattigdomsbekämpning, tryg-
gad livsmedelsförsörjning och länders ekonomi, och därigenom säkerställandet av en kustzon fri 
från industriellt fiske. Naturskyddsföreningen, tillsammans med dess samarbetsorganisationer, 
kommer också fortsatt att verka för implementeringen av de ”Internationella riktlinjerna för små-
skaligt fiske - för tryggad livsmedelsförsörjning och minskad fattigdom” vilka antogs av FAO 2014. 
Dessa riktlinjer bygger på 13 principer, däribland mänskliga rättigheter, ökad jämställdhet och 
minskad ojämlikhet. Förhoppningen är att mål 14 kommer att driva på implementeringsproces-
sen och därigenom hjälpa några av de andra hållbarhetsmålen på vägen.  

”Vi har med glädje konstaterat att Sverige frivilligt tagit på sig ett stort ansvar för att lotsa mål 14 
av de globala hållbarhetsmålen i hamn. Det kommer att bli en stor utmaning och ett arbete som 
inte bara kommer att behöva göras genom internationella fora och genom EU, utan också här 
hemma”, säger Fröcklin. 

Det är hög tid att vi 
nu tillsammans tar vårt 
ansvar
Sara Fröcklin, sakkunnig inom tropiska marina 

ekosystem och fiske på Naturskyddsföreningen
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Mål 15 om ekosystem på land är ett omfattande och livsviktigt mål med många viktiga 
komponenter som knyter an både till möjligheter till försörjning, fattigdomsbekämpning 
och klimatet. 

Delmål 
15.1 Till 2020 bevara, återställa och hållbart använda ekosystem på land och i sötvatten och deras 
ekosystemtjänster, särskilt skogar, våtmarker, berg och torra områden, i enlighet med de skyldighe-
ter som anges i internationella överenskommelser.

15.2 Till 2020 främja genomförandet av hållbart brukande av alla typer av skogar, stoppa avskogning-
en, återställa utarmade skogar och kraftigt öka nybeskogningen och återbeskogningen i hela världen.

15.3 Till 2030 bekämpa ökenspridning, återställa förstörd mark och jord, inklusive mark som drab-
bats av ökenspridning, torka och översvämningar, samt sträva efter att uppnå en värld utan net-
toförstöring av mark.

15.4 Senast 2030 säkerställa att bevara bergsekosystemen, inklusive deras biologiska mångfald, i 
syfte att öka deras förmåga att producera nytta som behövs för en hållbar utveckling.

15.5 Vidta omedelbara och betydande åtgärder för att minska förstörelsen av naturliga livsmil-
jöer, hejda förlusten av biologisk mångfald och senast 2020 skydda och förebygga utrotning av 
hotade arter.

15.6 Främja en rimlig och rättvis fördelning av den nytta som uppstår vid användning av gene-
tiska resurser samt lämpligt tillträde till sådana resurser, i enlighet med internationella avtal.

15.7 Vidta omedelbara åtgärder för att stoppa tjuvjakt på och handel med skyddade djur- och 
växtarter och inrikta åtgärderna på både utbudet av och efterfrågan på olagliga produkter från 
vilda djur och växter.

15.8 Senast 2020 införa åtgärder för att förhindra införseln av invasiva främmande arter och 
avsevärt minska deras påverkan på land- och vattenekosystem samt kontrollera eller utrota priori-
terade arter.

15.9 Senast 2020 integrera ekosystemens och den biologiska mångfaldens värden i nationella och 
lokala planerings- och utvecklingsprocesser, strategier för fattigdomsminskning samt räkenskaper.

15.a Mobilisera och väsentligt öka de finansiella resurserna från alla källor för att bevara och håll-
bart nyttja den biologiska mångfalden och ekosystemen.

15.b Mobilisera betydande resurser från alla källor och på alla nivåer för att finansiera hållbart 
brukande av skogar och ge utvecklingsländerna lämpliga incitament att utveckla ett sådant bruk, 
inklusive för bevarande och återbeskogning.

15.c Öka det globala stödet till insatser för att bekämpa tjuvjakt på och illegal handel med skyd-
dade arter, inklusive genom att öka möjligheterna till en hållbar försörjning i lokalsamhällena.

Mål 15: FÖR ett hållbart nyttjande av land-
baserade ekosystem, hållbart bruka sko-
gar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida 
tillbaka markförstöringen samt hejda för-
lusten av biologisk mångfald
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Här berättar Afrikagrupperna om varför mål 15 är livsviktigt. 

Hållbar förvaltning av skog och mark är livsviktigt. Skogen spelar en viktig roll för skyddandet 
av biologiskt mångfald, för klimatet och ur ett fattigdomsbekämpningsperspektiv eftersom den 
både binder koldioxid och kan vara en källa till inkomst för människor som lever i fattigdom. 
Förstörda marker minskar möjligheterna till försörjning eftersom det ger minskade möjligheter 
till jordbruksproduktion. Om vi ska kunna uppnå 
mål 15 menar Lotta  Comé, temahandläggare ar-
bets- och levnadsvillkor på Afrikagrupperna att 
”business as usual”  inte är ett alternativ. 

Afrikagrupperna anser att det är bra att det finns 
så många som tre konkreta miljömål bland de nya 
globala målen för hållbar utveckling som berör 
både land (mål 15), vatten (mål 14) och klimat (mål 
13). På ett övergripande plan täcker de tre målen 
in många viktiga aspekter och ställer höga krav på 
oss alla för att utrota fattigdom och samtidigt få till stånd en hållbar framtid ur klimat- och miljö-
synpunkt. Men för att konkretisera hur vi kan arbeta med de här målen måste de brytas ner till 
mindre områden.
 
Afrikagrupperna verkar genom att stödja partnerorganisationer i södra Afrika som arbetar med 
flera områden som kopplar till olika delar av mål 15. Bland annat stödjer Afrikagrupperna part-
ners som arbetar med agroforestry, en metod för hållbart jordbruk och bevarande av biologisk 
mångfald. Organisationen verkar även tillsammans med partnerorganisationer som arbetar mot 
stora landinvesteringar och landgrabbing, samt stödjer partners som arbetar med rätten till en 
rättvis fördelning och användning av naturresurser. 

Flera av Afrikagruppernas partnerorganisationer är kritiska till FN-systemen REDD och REDD+ 
“Reducing emissions from deforestation and forest degradation” som syftar till att motverka 
avskogning i utvecklingsländer och därmed minska koldioxidutsläpp. De anser att REDD och 
REDD+ är falska lösningar på klimatkrisen och ofta står i motsats till de förändringar som de vill 
åstadkomma. Kortfattat går det att säga att de är system som går ut på att rika länder köper sig fria 
och  betalar fattiga länder för att behålla sin skog. 

“Projekten motverkar biologisk mångfald och försätter människor i beroendeställning till de före-
tag som genomför projekten. Vi måste hitta andra metoder i samarbete med dem som det berör”, 
menar Comé som hoppas att mål 15 i Agenda 2030 ger oss det politiska momentum som krävs.

Vi måste hitta andra 
metoder i samarbete med 
dem som det berör
Lotta  Comé, temahandläggare för arbets- 

och levnadsvillkor på Afrikagrupperna
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Fred, rättvisa och starka institutioner går hand i hand med hållbar utveckling. De 
länder som har svårast att lyfta sin befolkning ur fattigdom är de som är drabbade 
av inbördeskrig och utdragna konflikter. Människor som lever under sådana förhål-
landen behöver fred och säkerhet för att kunna bygga sina liv på nytt. 

Delmål 
16.1 Avsevärt minska alla former av våld och dödligt våld överallt.

16.2 Eliminera övergrepp, utnyttjande, människohandel och alla former av våld eller tortyr mot 
barn.

16.3 Främja rättssäkerheten på nationell och internationell nivå samt säkerställa lika tillgång 
till rättvisa för alla.

16.4 Till 2030 avsevärt minska de olagliga finansiella flödena och vapenflödena, öka möjlighe-
terna att återvinna och återfå stulna tillgångar samt bekämpa alla former av organiserad brotts-
lighet.

16.5 Väsentligt minska alla former av korruption och mutor.

16.6 Bygga upp effektiva och transparenta institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.

16.7 Säkerställa ett lyhört, inkluderande, deltagandebaserat och representativt beslutsfattan-
de på alla nivåer.

16.8 Utvidga och stärka utvecklingsländernas deltagande i institutionerna för global styrning.

16.9 Senast 2030 tillhandahålla juridisk identitet för alla, inklusive födelseregistrering.

16.10 Säkerställa allmän tillgång till information och skydda grundläggande friheter, i enlig-
het med nationell lagstiftning och internationella avtal.

16.a Stärka berörda nationella institutioner, bland annat genom internationellt samarbete, i 
syfte att bygga upp kapacitet på alla nivåer, i synnerhet i utvecklingsländerna, för att förebygga 
våld och bekämpa terrorism och brottslighet.

16.b Verka för och genomdriva icke-diskriminerande lagstiftning och politik för en hållbar ut-
veckling.

Mål 16: Främja fredliga och inkluderande 
samhällen för hållbar utveckling, till-
handahålla tillgång till rättvisa för 
alla samt bygga upp effektiva och inklu-
derande institutioner med ansvarsutkrä-
vande på alla nivåer.

INGEN
FATTIGDOM

INGEN
HUNGER

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

MINSKAD
OJÄMLIKHET

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

EKOSYSTEM OCH 
BIOLOGISK 
MÅNGFALD

FREDLIGA OCH 
INKLUDERANDE
SAMHÄLLEN

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

HAV OCH MARINA
RESURSER

GENOMFÖRANDE 
OCH GLOBALT
PARTNERSKAP

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE



39MÅL 16 FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN

Här berättar Svenska FN-förbundet och Kvinna till Kvinna om mål 16. 

”Mål 16 är grundläggande, med tanke på att vi i dag står inför en tudelad värld. Å ena sidan blir 
världen bättre på många sätt när det gäller social och ekonomisk utveckling. Å andra sidan har 
konflikter både inom och mellan länder ökat och lett till enorma mänskliga katastrofer inklusive 
flyktingströmmar”, säger Linda Nordin, generalsekreterare på Svenska FN-förbundet. 

”Det är en framgång, menar vi, att fredsmålet kom 
med i de globala målen för hållbar utveckling. De 
stärker också andra delar av agendan, inte minst 
arbetet för jämställdhet och flickor och kvinnor i 
konflikt.”
 
Kvinna till Kvinna hade gärna sett att mål 16 inklu-
derade ett delmål om jämställdhet: ”Vi vet att jäm-
ställda samhällen är mer stabila och löper mindre 
risk att drabbas av väpnat våld. Jämställdhet mel-
lan kvinnor och män är därför något som alla tjä-
nar på och som bidrar till hållbar fred och mer demokratiska samhällen”, säger Disa Kammars 
Larsson, rådgivare för policy och påverkan på Kvinna till Kvinna. Kvinnors roll i fredsarbetet är 
en annan viktig komponent för hållbar fred. Här hade Kvinna till Kvinna gärna sett en uttrycklig 
hänvisning till FN:s resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet i målet. 
 
FN-förbundet arbetar med påverkans- och informationsarbete i Sverige och anlägger perspek-
tivet från de globala målen för hållbar utveckling på alla sina sakområden – fred och säkerhet, 
utveckling och mänskliga rättigheter. 

Kvinna till kvinna verkar för att stödja kvinnor i konfliktdrabbade länder. De ger stöd till över 130 
organisationer som arbetar mot våld och diskriminering, för jämställd lagstiftning och för att 
kvinnors inflytande ska öka. De stödjer även kvinnor på flykt och arbetar för att ingen människa 
ska tvingas fly. Kopplat till mål 16 skulle Kvinna till Kvinna vilja att det globala arbetet mot våld 
innebar att vi ifrågasätter våld som maktmedel och lösning på konflikter. Organisationen menar 
att det finns mycket att vinna på att våga investera i att bygga inkluderande samhällen, istället för 
att sätta allt för stor tilltro till militära insatser. 
 
Både Svenska FN-förbundet och Kvinna till Kvinna önskar också att mål 16 innebär en omprio-
ritering i budgetering av insatser som syftar till att bygga fred. I dag visar mätningar att bara sex 
procent av det globala biståndet till sviktande stater har jämställdhet som ett mål. 

Vi vet att jämställda 
samhällen är mer stabila 
och löper mindre risk att 
drabbas av väpnat våld
Disa Kammars Larsson, rådgivare för policy och 

påverkan på Kvinna till Kvinna
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Om de 16 första målen är vägvisare, utgör mål 17 verktygslådan för hur en hållbar 
global utveckling för alla ska kunna bli verklighet. 

Delmål 

Finansiering
17.1 Stärka den inhemska resursmobiliseringen, inklusive genom internationellt stöd till ut-
vecklingsländerna, för att förbättra den inhemska kapaciteten att ta upp skatter och andra in-
täkter.

17.2 De utvecklade länderna ska fullt ut fullfölja sina åtaganden i fråga om offentligt utveck-
lingsbistånd, inklusive många utvecklade länders åtagande att nå målet att ge 0,7 procent av 
BNI till utvecklingsländer och 0,15–0,20 procent av BNI till de minst utvecklade länderna. De 
länder som ger offentligt utvecklingsbistånd uppmanas att överväga att fastställa ett mål om 
att ge minst 0,20 procent av BNI till de minst utvecklade länderna.

17.3 Mobilisera additionella finansiella resurser till utvecklingsländerna från många olika käl-
lor.

17.4 Bistå utvecklingsländerna att uppnå en långsiktigt hållbar skuldsättning genom en sam-
ordnad politik som syftar till att, när så är lämpligt, främja skuldfinansiering, skuldlättnad och 
skuldomstrukturering samt åtgärda kraftigt skuldtyngda fattiga länders utlandsskuld för att 
minska skuldbördan.

17.5 Anta och genomföra investeringsfrämjande regleringar för de minst utvecklade länderna.

Teknologi
17.6 Stärka nord–syd-samarbetet, syd–syd-samarbetet och det regionala och internationella 
trepartssamarbetet kring- och tillgången till vetenskap, teknik och innovation samt öka kun-
skapsutbytet på gemensamt överenskomna villkor, inklusive genom förbättrad samordning mel-
lan befintliga mekanismer, i synnerhet på FN-nivå, och genom en global mekanism för teknik-
främjande.

17.7 Främja utveckling, överföring och spridning av miljövänlig teknik till utvecklingsländerna 
på gynnsamma villkor, inklusive koncessions- och förmånsvillkor, på villkor som överenskommits 
mellan parterna.

17.8 Senast 2017 säkerställ att teknikbanken och mekanismen för kapacitetsuppbyggnad 
inom vetenskap, teknik och innovation för de minst utvecklade länderna är fullt operationalise-
rat samt öka användningen av gynnsam teknik, i synnerhet informations- och kommunikations-
teknik.

Mål 17: Stärka genomförandemedlen 
och revitalisera det globala partner-
skapet för hållbar utveckling
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Kapacitetsuppbyggnad
17.9 Öka det internationella stödet för genomförande av effektiv och riktad kapacitetsupp-
byggnad i utvecklingsländerna till stöd för nationella planer för att genomföra alla målen för 
hållbar utveckling, inklusive genom samarbete nord–syd och syd–syd samt trepartssamarbete.
Handel

17.10 Främja ett universellt, regelbaserat, öppet, icke-diskriminerande och rättvist multilate-
ralt handelssystem inom ramen för Världshandelsorganisationen, inklusive genom att slutföra 
förhandlingarna enligt utvecklingsagendan från Doha.

17.11 Avsevärt öka utvecklingsländernas export, i synnerhet i syfte att fördubbla de minst 
utvecklade ländernas andel av den globala exporten till 2020.

17.12 Se till att alla de minst utvecklade länderna inom fastställda tidsramar bereds varaktigt 
tull- och kvotfritt marknadstillträde, i överensstämmelse med Världshandelsorganisationens 
beslut, inklusive genom att säkerställa att preferentiella ursprungsregler som gäller för import 
från de minst utvecklade länderna är genomblickbara och enkla, samt bidra till att underlätta 
marknadstillträde.

Systemfrågor
Politisk och institutionell samstämmighet
17.13 Öka den makroekonomiska stabiliteten i världen, bland annat genom politisk samord-
ning och samstämmig politik.

17.14 Föra en mer samstämmig politik för hållbar utveckling.

17.15 Respektera varje lands politiska handlingsutrymme och ledarskap att fastställa och ge-
nomföra politik för fattigdomsutrotning och hållbar utveckling.

Partnerskap mellan flera parter
17.16 Stärka det globala partnerskapet för hållbar utveckling och komplettera det med part-
nerskap mellan flera parter som mobiliserar och utbyter kunskap, expertis, teknik och finansiella 
resurser, för att bidra till att målen för hållbar utveckling nås i alla länder, i synnerhet utveck-
lingsländer.

17.17 Uppmuntra och främja effektiva offentliga och offentlig-privata partnerskap samt part-
nerskap inom det civila samhället vilka bygger på erfarenheterna från andra partnerskap och 
deras finansieringsstrategier.

Data, övervakning och ansvarsskyldighet
17.18 Till 2020 öka stödet för kapacitetsuppbyggnad till utvecklingsländerna, inklusive de 
minst utvecklade länderna och små önationer under utveckling, för att avsevärt öka tillgången 
på aktuella och tillförlitliga uppgifter av hög kvalitet, uppdelade efter inkomst, kön, ålder, ras, et-
nicitet, migrationsstatus, funktionsnedsättning, geografisk plats och andra nationellt relevanta 
aspekter.

17.19 Till 2030 bygga vidare på befintliga initiativ för att utveckla mått på framsteg som görs 
mot hållbar utveckling som kompletterar BNP samt stödja uppbyggnad av statistisk kapacitet i 
utvecklingsländerna.
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Här beskriver CONCORD Sverige mål 17 och vad som krävs för att uppnå 
agendan.   

Mål 17 fokuserar på systemfrågor, finansiering och vikten av samstämmighet i genomförandet av 
Agenda 2030. Även om delmålen i mål 17 inte är så konkreta som CONCORD Sverige hade önskat, 
hade agendan varit klart svagare utan. Milleniemål 8, som rörde ett ökat samarbete och part-
nerskap, var vagt formulerat och följdes inte upp på ett systematiskt sätt. I förhandlingarna om 
Agenda 2030 fanns därför en oro från de fattigare länderna och från civilsamhället att länderna 
inte skulle göra några åtaganden i Agenda 2030 för hur de övriga målen skulle uppfyllas. Det är 
därför särskilt viktigt att mål 17 innehåller åta-
ganden om finansiering och löften om särskilt 
stöd till fattigare länder, säger Hanna Hansson, 
policysamordnare på CONCORD Sverige.

Finansieringen av agendan är en kärnfråga i mål 
17. Det handlar om att säkerställa att olika ak-
törer och flöden av pengar bidrar till en hållbar 
utveckling. En viktig aspekt är uppföljning av 
gjorda biståndslöften. 

”Det är bekymrande att målet om att ge 0,7 procent av BNI i bistånd på många håll inte uppfylls 
och att vi ser en negativ trend i flera EU-länder med nedskärningar i biståndet”, fortsätter Hanna 
Hansson. 

Enligt CONCORD Sverige handlar finansiering av hållbar utveckling om mycket mer än bistånd. 
”Exempelvis behövs ett starkare och mer jämlikt skattesamarbete inom FN för att motverka skat-
teflykt, samt att företag säkerställer att deras verksamheter varken skadar miljön eller kränker 
mänskliga rättigheter”, säger Peter Sörbom som är policychef på CONCORD Sverige.

Ambitionen som finns i målet om att länders politik på olika områden inte ska motverka varandra 
utan samstämmigt dra åt samma håll är ett välkommet initiativ som påminner om Sveriges politik 
för global utveckling (PGU). Även om det inte är tydligt hur det ska fungera i praktiken är åtagan-
det i sig positivt. Det innebär att Agenda 2030 slagit fast att miljömässig hållbarhet och att värna 
människors rättigheter är en fråga för alla länder och alla politikområden. 

Frågorna om tillvägagångssättet för att uppnå agendans mål är viktiga för CONCORD Sverige 
som civilsamhällesplattform. CONCORD Sverige har samordnat medlemsorganisationers ar-
bete med både Agenda 2030 och utvecklingsfinansiering under flera år. CONCORD har även 
bevakat och deltagit i förhandlingarna, och kommer att fortsätta bevaka uppföljningen. I mål 
17 erkänns civilsamhällets roll i det globala partnerskapet och CONCORD Sverige är överty-
gade om att civilsamhällets kunskap och unika roll framöver är avgörande för uppfyllandet av 
agendan. Samtidigt är trenden med ett minskande utrymme för det civila samhället runt om i 
världen bekymrande. CONCORD Sverige kommer att fortsätta arbeta för att civilsamhället ska 
respekteras och få ta plats. 

Exempelvis behövs ett 
starkare och mer jämlikt 
skattesamarbete inom FN för 
att motverka skatteflykt
Peter Sörbom, policychef på CONCORD Sverige
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Att leva upp till agendans åtagande
Agenda 2030 kommer att inverka på alla länders politiska prioriteringar. Den kommer 
att kräva engagemang och anpassningar från både regeringar och andra aktörer, till 
exempel akademin, det civila samhället och näringslivet. Men hur ska de ambitiösa 
mål som antagits genomföras?  
   
Agenda 2030 är ett frivilligt åtagande: i juridisk mening är inga stater bundna att genomföra 
eller rapportera på de åtaganden som gjorts. Därför är frågan om ansvaret för agendans 
genomförande och uppföljning viktig. När agendan antogs, åtog sig medlemsstaterna att 
systematiskt följa upp och utvärdera agendans mål i sina respektive länder. Gemensamt 
slog länderna dessutom fast att ett robust, frivilligt, effektivt, inkluderande, transparent och 
integrerat ramverk för uppföljning och utvärdering kommer att vara avgörande för genom-
förandet, och för att stötta länder i att maximera sina möjligheter att uppnå agendans åta-
ganden och säkerställa att ingen lämnas utanför.1  

Även om alla åtaganden är frivilliga pågår löpande ett världsomspännande arbete för att ta 
fram effektiva system för uppföljning, genomförande och rapportering av agendan, som ska 
kunna göras på global, regional, nationell och lokal nivå.  

Gemensam utvärdering 
För att överblicka hur agendan följs upp av medlemsländerna, har FN har skapat ett hög-
politiskt forum för uppföljning och utvärdering på global nivå (HLPF). Forumet ska samla alla 
FN:s medlemsstater en gång per år och vara ett tillfälle för länderna att rapportera och dis-
kutera framsteg och motgångar i arbetet med att uppnå agendan. Vart fjärde år hålls foru-
met i FN:s generalförsamling och ska då samla världens stats- och regeringschefer. Forumet 
ska vara öppet för andra aktörer som ska ha rätt att delta i och bidra till både utvärdering 
och rapportering. Det första forumet ägde rum redan 2013 trots att förhandlingarna om hur 
rapporteringen skulle se ut ännu inte var avslutade. 
 
Nationellt ägarskap
Agenda 2030 understryker att varje land har eget ansvar för att genomföra de 17 målen, 
med  stöd från det internationella samfundet. Det är med andra ord på nationell nivå som 
de största anpassningarna till agendan måste ske. Arbetet med att uppnå agendans mål 
kommer därför att behöva anpassas till respektive lands nationella kontext och förutsättnin-
gar. Vid antagandet underströks dock att alla länder åtagit sig att genomföra samtliga mål 
i agendan - det är inte accepterat för länder att gör ett urval och bara arbeta för att uppnå 
en del av målen. De nationella handlingsplaner som länderna tar fram ska därför inkludera 
både åtaganden och metoder för att uppnå agendan i sin helhet.   
 
Finansiering av hållbar utveckling 
Att uppnå agendans ambition och de 17 målen kommer att kräva politisk vilja – och finansi-
ella resurser. FN:s konferens om handel och utveckling, UNCTAD, uppskattar att det enbart 
i låg- och medelinkomstländer kommer att krävas investeringar på 3,3-4,5 biljoner dollar 
årligen.2

1   Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development, s. 27 , § 72, 25 september 2015

2   World Investment Report 2014
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För att hantera frågan om hur agendan ska finansieras, antog FN:s medlemsländer i juli 
2015 en deklaration om utvecklingsfinansiering, Addis Ababa Action Agenda (AAAA). Dekla-
rationen har sitt ursprung i konferensen om utvecklingsfinansiering i Monterrey 2002, där 
åtaganden bland annat gjordes kring finansieringen av millenniemålen. AAAA har integre-
rats i Agenda 2030 för att bidra med vägledning för hur agendan ska finanserias. 

Finansieringsagendan omfattar inte några konkreta åtaganden om pengar, utan framför 
allt beslut om policyer och initiativ som länder hoppas ska resultera i ökade finansiella 
resurser för en hållbar utveckling. Bland annat inkluderas åtaganden om skattesamarbete, 
bistånd, hållbar långivning, företagens bidrag och ansvar samt hur investeringar och övrig 
finansiering ska vara hållbar ur ett miljö- och klimatperspektiv. Agendan för utvecklingsfi-
nansiering kommer även den att följas upp årligen och utgöra en del av uppföljningen av 
Agenda 2030.
 
Ett nytt globalt partnerskap och det civila samhällets roll 
Agenda 2030 och AAAA betonar behovet av ett nytt globalt partnerskap där alla aktörer 
inklusive medlemsländer, det civila samhället, näringslivet, forskarsamhället och FN-syste-
met arbetar tillsammans för att uppnå de åtaganden som gjorts. Hur ett sådant partner-
skap kommer att se ut återstår att klargöras och här finns en viktig roll för civilsamhället 
att spela. 

I Agenda 2030 har medlemsstaterna även åtagit sig att säkerställa att uppföljningen och 
genomförandet ska vara öppet och inkluderande i samt att alla relevanta aktörer ska kunna 
bidra till rapporteringen. Det understryks att all uppföljning och rapportering särskilt ska 
fokusera på de allra fattigaste och mest utsatta.  Det civila samhället kan bidra till att säk-
erställa att människors perspektiv och upplevda verklighet ingår i rapporteringen av agen-
dans uppfyllande. Att inkludera civilsamhällesaktörer som en partner i en regelbunden up-
pföljning och utvärdering samt insamling av data på alla nivåer krävs för att skapa en agenda 
som alla aktörer känner ett ägandeskap för.  

De nya målen för hållbar utveckling kommer att påverka FN:s och alla regeringars prioriter-
ingar och politik. Även det civila samhällets verksamhet behöver utvecklas och anpassas för 
att bidra till målens uppfyllnad. De förändringar i politik och system som agendan bär med 
sig innebär också att det kommer att uppstå möjligheter för det civila samhället att påverka 
policy och politik på global, regional, nationell och lokal nivå. Agendans frivillighet innebär 
också att det civila samhället kommer att ha en särskilt viktig roll för att bevaka och bedriva 
påtryckningar för att regeringar lever upp till och rapporterar på de åtaganden som gjorts.
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Diskussionsfrågor: 
Hur påverkar Agenda 2030 vår organisation?

 

Vilka möjligheter och utmaningar innebär Agenda 2030 för vår 
organisation och verksamhet? Diskussionsfrågorna nedan riktar sig 
till anställda och ideellt engagerade i en civilsamhällesorganisation.
   

?
Förändra och stärka arbetet

På vilket sätt kan Agenda 2030 påverka och förändra vår verksamhet och organisation? Behöver vi 
omprioritera i våra strategier för att bli mer relevanta utifrån de åtaganden som gjorts i agendan?

På vilket sätt kan agendan stärka det arbete som vi gör i vår organisation? På vilket sätt är agen-
dan relevant för oss i våra olika roller inom organisationen? 

Vad kan vår organisation särskilt bidra till? Vilka av de 17 målen arbetar vi redan med – själva 
eller tillsammans med partners?

Vilka åtaganden saknas eller är svaga i Agenda 2030 men är prioriterade frågor för vår organ-
isation och/eller i svenskt politik? Hur säkerställer vi att Agenda 2030 inte bidrar till att sänka 
ambitionsnivån eller tappa fokus på de frågorna? 

Integrera de tre dimensionerna av hållbar utveckling: 
social, miljömässig och ekonomisk

Är de tre dimensionerna av hållbar utveckling – social, miljömässig och ekonomisk – tydligt inte-
grerade och balanserade i vårt arbete? Vad behöver vi förändra och stärka? 

 

Jämlikhet: ”lämna ingen utanför” 

Jämlikhet och ”lämna ingen utanför” är en central princip i Agenda 2030. Gäller denna princip 
för  vår organisation? Är detta åtagande något som påverkar våra strategier, vår program-
verksamhet och vårt påverkansarbete?
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Our aim is clear. 
Our mission 
is possible. 

And our destination 
is in our sights:

an end to extreme 
poverty by 2030; 

a life of peace 
and dignity for all.

FRÅN ÖPPNANDET AV FN:S GENERALFÖRSAMLINGS 70:E SESSION 2015

Universalitet

Vad betyder det för vår organisation att målen gäller alla länder och såväl inrikes- som utrikes-
politik? Påverkar det arbetet i vår organisation?

Vad blir vår roll som svensk civilsamhällesorganisation – var drar vi gränsen utifrån vårt mandat?

Vad kan vi göra själva och vad bör vi göra i samarbete med andra organisationer och aktörer? 
Hur kan vi som organisation bli bättre på att bygga allianser och utbyta erfarenheter på olika 
nivåer? Vad kan vi lära av varandra?

Deltagande

Principen om allas deltagande och åtaganden om nya, stärkta partnerskap för hållbar utveck-
ling framkommer tydligt i Agenda 2030. Hur påverkar det vår organisation? 
 
Vilka har möjlighet att påverka verksamheten i vår organisation? Styrelse? Medlemmar? An-
ställda? Rättighetsbärare/målgrupper? Saknas någon grupp? Behöver vi nya metoder för att 
involvera olika grupper och stärka deltagandet?

Ansvarsutkrävande

Hur kan vi som organisation vara med och bidra till att politiken på alla nivåer och globalt, går 
i rätt riktning och anpassas till att uppnå de nya målen för hållbar utveckling?

Vilken påverkan och inflytande har vi? Vilken makt och inflytande har våra samarbetspartners? 

Hur kan den nya agendan för hållbar utveckling stärka vårt påverkansarbete?

Ställ in din klocka på år 2030

Var befinner sig vår organisation 2030? 

Hur har vi varit med och bidragit till att de globala målen för hållbar utveckling är uppfyllda?
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