
Hållbar utveckling tema vid möte 

med FN-föreningen i Ö-vik: 

"Måste bryta våra dåliga vanor" 

De globala målen och Agenda 2030 – detta var temat för Örnsköldsviks 
FN-förenings första digitala temamöte för medlemmarna och ett antal 
gäster också från Sundsvall-Timrå. Inbjuden föreläsare var Felicia Sandin 
från Umeå FN-förening som också är ambassadör för Agenda 2030 inom 

det Svenska FN-förbundet. Bördig från Kramfors. 
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Föreläsaren och FN-ambassadören Felicia Sandin i föreläsningstagen. Foto: Privat 



Agenda 2030 lyfter på ett tydligt sätt fram hur viktigt det är med utbildning för att 

nå målen med en Global Hållbar Utveckling och Felicia belyste detta på ett mycket 

fint sätt. I september 2015 antog världens länder denna utvecklingsagenda som 

består av 17 Globala Mål för en hållbar utveckling. Allt med syfte att utrota 

fattigdom, stoppa klimatförändringarna och skapa fredliga och trygga samhällen. 

De Globala Målen ersatte de åtta millenniemålen som FN arbetat med sedan år 

2000, de är även indelade i 169 delmål med mätbara indikatorer som gör att målen 

kan följas och utvärderas. Samtidigt är ekonomiska, sociala och miljömässiga 

dimensioner viktiga när det gäller själva framtagandet, påpekade Felicia. 

Flera av målen är också kopplade till varandra och allt detta kräver verkligen stort 

engagemang för världens folk. Ansvaret för att genomföra målen åvilar varje 

regering bland FN:s medlemsländer. Detta i en tid när vi ser närmast desperata 

behov att ta steg framåt kom så covid-19 som säkerligen flyttar oss med stora steg 

bakåt i utvecklingen. Då med ökad fattigdom och hunger, detta samtidigt som vi 

också ska bryta våra dåliga vanor med att leva, arbeta och konsumera. 

Projektet FLICKA som FN-förbundet driver presenterades också och sedan fick vi 

i en mindre grupp diskutera hur vi som privatpersoner själva kan agera för att 

uppfylla målen. 

Felicia avtackades varmt av mötesledarna Monika och Sten-Ove Sundlöf och 

önskade henne samtidigt lycka till med det fortsatta viktiga informationsarbetet, 

inte minst inom FN-rörelsen. I år fyller ju FN 75 år också. Nästa temamöte 

kommer i början på november och tar upp Palestina-frågan. 

Stellan Bäcklund 

Näraskribent 


