
 

 

10 FAKTA OM GLOBALA MÅLEN 

 

1. År 2015 antog världens länder Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agenda 2030, eller 
de globala målen som de också kallas, är en 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. Agenda 2030 
består av 17 mål som ska vara uppfyllda innan år 2030 och det är alla länders ansvar att 
arbeta mot dessa. 
 

2. Sverige ligger i framkant på många sätt i arbetet med globala målen. Två av de mål 
som Sverige bland annat har presterat bra på är mål 2 (ingen hunger) och mål 4 (god 
utbildning för alla).  
 

3. Mycket återstår dock för Sverige att göra i arbetet med globala målen. Två av de mål 
som Sverige behöver göra mer inom är Mål 12 (hållbar konsumtion och produktion) 
och mål 13 (bekämpa klimatförändringarna).  
 

4. Vi är den första generationen som kan utrota extrem fattigdom. Mål1(ingen 
fattigdom) är faktiskt ett av de mål där det har gjorts mest framsteg. Mellan år 1990-
2010 mer än halverades andelen människor som lever i extrem fattigdom. Idag lever ca 
700 miljoner människor på under 1,9 USD per dag, men i takt med att fler barn får 
utbildning och världen blir mer sammankopplad, finns det möjlighet att fler 
människor kan lyftas ur fattigdomen. 
 

5. Vi är den sista generationen som kan stoppa klimatförändringarna. I millenniemålen 
som var föregångare till Agenda 2030 var ett av målen att halvera koldioxidutsläppen i 
världen, men istället ökade utsläppen med 50 % mellan åren 1990-2015. Flera mål i 
Agenda 2030 är därför inriktade på hållbarhet - däribland mål 13 (bekämpa 
klimatförändringarna).  
 

6. Stoppar vi inte klimatförändringarna kan det leda till att många människor får akut 
vattenbrist. Den största delen av världens färskvatten finns i glaciärer och isblock. Om 
temperaturen på jorden ökar finns det risk att isen smälter och blandas med saltvatten. 
Vi kan alla bidra i arbetet för att uppnå mål 12 (hållbar konsumtion) och mål 13 
(stoppa klimatförändringar) genom att tänka igenom våra konsumtions- och 
resevanor.  
 

7. Undernäring är en av de vanligaste orsakerna till att barn under fem år dör. Tillgång 
till tillräcklig och näringsriktig mat är en mänsklig rättighet, som varje stat har en 
skyldighet att tillförsäkra sina medborgare. Idag lever omkring 850 miljoner 
människor i världen i hunger. Att skapa en värld där ingen går hungrig är ett av målen 

i Agenda 2030 (mål 2).   
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8. Gratis mat i skolan kan bidra till att flera mål uppnås.  I en familj där dagen handlar 

om att överleva, tvingas många föräldrar att välja bort skolan för att de behöver 
barnens hjälp där hemma. Gratis skolmat bidrar till mål 2 (ingen hunger), mål 4 (god 
utbildning för alla) och mål 5 (jämställdhet) och är ett exempel på hur en relativt enkel 
insats kan leda till att fler barn får möjlighet att gå i skolan eftersom familjen då har en 
mun mindre att mätta. 
 

9. Att satsa på flickor är ett av de bästa sätten att bekämpa fattigdom och skapa 
utveckling. Många av de 17 globala målen är sammankopplade och beroende av 
varandra för att uppnå utveckling. Mål 1 (ingen fattigdom) och mål 5 (jämställdhet) är 
ett sådant exempel. När flickor får tillgång till utbildning och stöd, påverkas samhället 
i en positiv riktning för alla. 
 

10. Svenska FN-förbundet arbetar aktivt med Agenda 2030 och de globala målen. Det 
handlar både om genomförandet i Sverige, genomförandet globalt och FN:s roll i det 
arbetet. Läs mer om FN-förbundets arbete på www.fn.se/globalamalen 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.fn.se/globalamalen

