DELMÅLEN

Under mål nummer 5 finns nio delmål som bland
annat berör avskaffandet av alla former av
diskriminering av och våld mot flickor och kvinnor
överallt. I delmålen står det också att skadliga
sedvänjor som barnäktenskap, tvångsäktenskap
och kvinnlig könsstympning ska ha försvunnit
innan år 2030.
Ett av delmålen handlar om sexuell och reproduktiv
hälsa samt att målet ska syfta till att få in fler
kvinnor på arbetsmarknaden. Därtill ska det
tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande
och lika möjligheter till ledarskap på alla
beslutsnivåer samt ge dem rätt till lika ekonomiska
resurser.
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Materialet produceras med stöd från Sida. Sida har ej deltagit i produktion och ansvaret för innehållet är utgivarens. Foto: UN Photo/Martine Perret, Svenska FN-förbundet.

Under mål nummer 5 finns nio delmål som bland
annat berör avskaffandet av alla former av
diskriminering av och våld mot flickor och kvinnor
överallt. I delmålen står det också att skadliga
sedvänjor som barnäktenskap, tvångsäktenskap
och kvinnlig könsstympning ska ha försvunnit
innan år 2030. Ett av delmålen handlar om sexuell
och reproduktiv hälsa samt att målet ska syfta till
att få in fler kvinnor på arbetsmarknaden. Därtill
ska det tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt
deltagande och lika möjligheter till ledarskap på
alla beslutsnivåer samt ge dem rätt till lika
ekonomiska resurser.
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GLOBALA MÅLEN
för jämställdhet

AGENDA 2030
Agenda 2030 innehåller 17 globala mål för hållbar
utveckling för alla jordens människor och för vår
planet. Dessa ersätter de åtta millenniemålen från
år 2000. Medan millenniemålen fokuserade på
fattigdomsbekämpning i världens fattigaste länder
går de globala målen för hållbar utveckling längre
än så. Målen är universella och gäller både hög- och
låginkomstländer.

MÅL 5 FR ÄM JA JÄMS TÄLLDHET OCH
FLICKORS OCH K VINNORS EGENMAK T
Jämställdhet är ett mål i sig liksom en förutsättning
för hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet
uppnås när kvinnor och män, flickor och pojkar,
har lika rättigheter, villkor, möjligheter samt makt
att själva forma sina liv och bidra till samhällets
utveckling. Det handlar om en rättvis fördelning av
makt, inflytande och resurser i samhället. Kvinnors
och flickors generellt underordnade maktposition i
förhållande till män och pojkar måste upphöra.

VÅLD MOT FLICKOR OCH K VINNOR
Alla former av våld mot kvinnor och flickor drabbar
såväl individen som samhället i stort och utgör ett
hinder för jämställdhet och utveckling. Sociala
normer och sedvänjor som sanktionerar
ojämställdhet och våld mot kvinnor och flickor
måste förändras. Den ojämna fördelningen mellan
kvinnor och män av det obetalda hem- och hushållsarbetet utgör ett stort hinder för kvinnors och
flickors möjlighet att utbilda sig och delta på
arbetsmarknaden och i samhällslivet på samma
villkor som pojkar och män.

JÄMSTÄLLDHET – NYCK ELN TILL
UT VECK LING
Ett samhälles välstånd ökar då kvinnor och flickor
kan bidra på lika villkor som män och pojkar
genom sina resurser och kunskaper. Att tillvarata
kvinnors förmågor och initiativkraft är en viktig
drivkraft för utveckling. Fattigdomen minskar
och ekonomisk produktivitet och tillväxt ökar när
kvinnor deltar i ekonomin och på arbetsmarknaden, har tillgång till resurser och tillträde
till fungerande marknader.

