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FN:s generalförsamling beslutade vid ett toppmöte 
2010 att nya globala mål för utvecklingen i världen 
skulle tas fram. 2012 anordnades en stor FN-kon-
ferens i Rio de Janeiro i Brasilien, Rio+20-mötet, där  
man fastslog vikten av att världens utveckling måste  
vara socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar. 
Efter en flerårig process antog världens stats- och  
regeringschefer de globala målen den 25 september 
2015. Det finns 17 globala mål vars syfte bland 
annat är att utrota extrem fattigdom, att minska 
ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa 
klimatkrisen.  

Till skillnad från millenniemålen har processen med  
att ta fram de globala målen för hållbar utveckling 
varit inkluderande, transparent och omfattande. FN  
lanserade tidigt hemsidan My World 2015 där 8 
miljoner människor världen över röstade på de mål 
de ansåg vara viktigast. Civilsamhället, näringslivet, 
forskare och politiker har påverkat processen och 
Svenska FN-förbundet är en av alla dessa aktörer.

De globala målen gäller för alla länder och det är upp  
till varje regering att arbeta med implementeringen 
av målen.

DE GLOBALA MÅLEN

AGENDA 2030
Agenda 2030 är en uppmaning till att förändra värl-
den. Med sina 17 mål och 169 delmål är Agenda 2030  
den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling 
som någonsin antagits av världens länder. Agendan 
och dess mål ska hjälpa oss att skapa en bättre, mer 
rättvis och hållbar värld. Medagendan har vi påtagit 
oss ansvaret att utrota fattigdom och hunger, rädda 
vår planets ekosystem och klimat samt minska ojäm- 
likheter och orättvisor. 

Dokumentet Transforming our world: The 2030 
Agenda for Sustainable Development antogs av världens  
ledare vid ett toppmöte i FN-högkvarteret i New York  
den 25 september 2015. Förutom målen och delmålen  
innehåller det en politisk deklaration, en beskrivning 
av läget i världen samt ett kapitel som handlar om 
hur målen ska nås och vilka medel som krävs.

Det finns flera viktiga skillnader mellan de globala 
målen för hållbar utveckling (Sustainable Develop-
ment Goals, SDG’s) och de tidigare millenniemålen 
(Millennium Development Goals, MDG’s). Millennie- 
målen formulerades av ett fåtal FN-tjänstemän utan  
insyn från omvärlden, de handlade nästan uteslut-
ande om utveckling i fattigare länder och endast ett 
fåtal frågor fanns med – omständigheter som var 
och en har lett till kritik. När världens länder 2012 i 
Rio de Janeiro enades om att ersätta millenniemålen 
med en uppsättning nya mål höjdes därför många 
röster för nya och annorlunda metoder. Detta resul-
terade i en bred, positiv och inkluderande process 
där miljontals människor från hela världen under 
tre års tid bidrog till innehållet i den nya agendan.

De nya globala målen gäller från årsskiftet 2015-
2016 och nu pågår det stora arbetet med genom-
förandet. Målen är universella och omfattar alla FN:s  
medlemsstater, däribland Sverige. Visionen är att 
målen ska vara uppfyllda 2030 och att de ska leda till 
socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveck- 
ling.

SVENSK A FN-FÖRBUNDETS  
ARBETE MED AGENDA 2030
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FN-förbundet har varit aktiv i processen med att ta 
fram Agenda 2030. Organisationen ingår i en arbets- 
grupp för Agenda 2030 bestående av svenska civil-
samhällesorganisationer som påverkat Agenda 2030 
-processen genom uttalanden, policydokument, de- 
battartiklar och uppvaktningar av regeringen. Till-
sammans med andra civilsamhällsorganisationer i 
gruppen har en gemensam position lanserats med 
rekommendationer och analyser för Agenda 2030. Det  
har i sin tur påverkat förhandlingarna och ramverket 
för Agenda 2030. 

Trots de stora framsteg som gjorts de senaste åren 
och medlemsstaternas engagemang för Agenda 2030 
har civilsamhället fortfarande en viktig roll i upp-
följningen. Svenska FN-förbundet kommer fortsätt-
ningsvis att arbeta aktivt med lokala FN-föreningar, 
riksorganisationer och politiker för att sprida kun-
skap och bidra till en hållbar utveckling.

Sedan 2012 har Svenska FN-förbundet utbildat unga 
ambassadörer om millenniemålen. Sedan de globala 
målen för hållbar utveckling antogs den 25 septem-
ber 2015 går dessa unga engagerade inom FN-
förbundet under benämningen ambassadörer för 
Agenda 2030. Ambassadörerna sprider kunskap om 
de globala målen samt uppmuntrar till lokalt enga-
gemang för Agenda 2030, bland annat på skolor och 
universitet. 



Avskaffa all form av fattigdom 
överallt.

Avskaffa hunger, uppnå tryggad 
livsmedelsförsörjning, uppnå en 
bättre kosthållning och främja 
ett hållbart jordbruk.

Säkerställa att alla kan leva ett 
hälsosamt liv och verka för alla 
människors välbefinnande i alla 
åldrar.

Säkerställa en inkluderande och 
jämlik utbildning av god kvalitet 
och främja livslångt lärande för 
alla.

Uppnå jämställdhet och alla 
kvinnors och flickors egenmakt.

             Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen,  
och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna.
FN:s generalsekreterare 2007-2016 Ban Ki-moon

Säkerställa tillgång till och håll- 
bar vatten- och sanitetsförvalt-
ning för alla.

Säkerställa att alla har tillgång 
till tillförlitlig, hållbar och modern  
energi till en överkomlig kostnad. 

Verka för en inkluderande och 
långsiktigt hållbar ekonomisk 
tillväxt, full och produktiv syssel- 
sättning med anständiga arbets- 
villkor för alla.

Bygga upp en motståndskraftig 
infrastruktur, verka för en inklu- 
derande och hållbar industriali-
sering och främja innovation. 

Minska ojämlikheten inom och 
mellan länder.

Städer och bosättningar ska vara  
inkluderande, säkra, motstånds- 
kraftiga och hållbara.

Främja hållbara konsumtions- 
och produktionsmönster. 

Vidta omedelbara åtgärder för 
att bekämpa klimatförändring-
arna och dess konsekvenser.

Bevara och nyttja haven och de 
marina resurserna på ett hållbart  
sätt i syfte att uppnå en hållbar 
utveckling.

Skydda, återställa och främja ett  
hållbart nyttjande av landbaser- 
ade ekosystem, hållbart bruka 
skogar, bekämpa ökenspridning, 
hejda och vrida tillbaka mark- 
förstöringen samt hejda förlusten  
av biologisk mångfald. 

Främja fredliga och inkluderande  
samhällen för hållbar utveckling,  
se till att alla har tillgång till 
rättvisa samt bygga upp effek- 
tiva och ansvarsskyldiga och 
inkluderande institutioner på 
alla nivåer.

Stärka genomförandemedlen 
och återvitalisera det globala 
partnerskapet för hållbar 
utveckling.


