
DE GLOBALA MÅLEN – FÖR ALLA MÄNNISKOR I ALLA LÄNDER
Världens ledare har lovat att upp-
nå 17 globala mål till år 2030. Det 
innebär att alla länder tagit på sig 
ansvaret för en bättre, mer rättvis 
och hållbar värld för alla. 

De globala målen gäller för alla människor 
i alla länder. De handlar om att vi tillsam-
mans ska utrota fattigdom och hunger, räd-
da vår planets ekosystem och klimat samt 
minska världens orättvisor och ojämlikheter. 

Flera framsteg har redan gjorts och visar att 

det är möjligt, men för att vi ska nå målen 
måste alla känna till dem och arbeta aktivt 
för att de ska uppfyllas. Globala målen  
tillhör oss alla! 

Läs mer om Agenda 2030 och de globala 
målen på www.fn.se/agenda2030. EN 

BÄTTRE 
VÄRLD



Den extrema fattigdomen  
i världen ska utrotas och 
inga människor ska gå 
hungriga. Det är två mål  
som världens länder  
enats om att uppnå. 

De senaste åren har vi sett  
fantastiska framsteg när det 
gäller att bekämpa den extrema 
fattigdomen i världen. Samti-
digt finns fortfarande miljon- 
tals människor som inte har 
mat för dagen. 

Mål 1 handlar om att minska 
människors utsatthet och sår-

barhet för extrema händelser 
och katastrofer och att säker-
ställa att ingen ska leva i  
extrem fattigdom år 2030.

Idag går en av nio människor i 
världen hungrig. Mål 2 hand-
lar om att garantera att alla 
människor får bra och närings-
rik mat året om.  

MÅL 1 OCH 2

Foto: UNDP

FN:s livsmedelsprogram (WFP) 
arbetar för att ingen människa ska 
lida av hunger. De levererar mat 
till människor i konfliktområden, 
utbildar bönder i jordbruk och 
serverar gratis skolmat till barn.
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MÅL 3 OCH 4
År 2030 ska alla män-
niskor ha samma möj-
lighet till god hälsa och 
välbefinnande. Dessutom 
ska alla få en bra och 
jämlik utbildning. 

Mål 3 handlar om att säker- 
ställa att alla människor ska 
kunna leva ett hälsosamt liv  
– från födseln genom hela livet. 
God hälsa är både en rättighet 
och en förutsättning för att vi alla 
ska kunna bidra till samhället.

Utbildning är en annan viktig 
rättighet och grundläggande för 
att skapa en positiv utveckling i 
världen. Idag börjar lika många 
flickor som pojkar i grundskolan 
på global nivå. Det är en histo-
risk prestation. Med mål 4 har 
världens ledare lovat att alla 
barn och vuxna överallt ska få 
utbildning av god kvalitet. 

FN:s organisation för utbildning, 
vetenskap och kultur (Unesco) 
arbetar för att alla ska ha 
möjlighet till utbildning.
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MÅL 5
Världens ledare har lov-
at att sträva efter mäns 
och kvinnors lika villkor. 
De ska också säkerställa 
att flickor och kvinnor har 
makt över sina egna liv.  

Jämställdhet uppnås när flickor 
och pojkar, kvinnor och män har 
samma rättigheter och möjlig- 
heter att själva forma sina liv. 
Jämställdhet är ett mål i sig, 
men också en nyckel för hållbar 
och fredlig utveckling i världen.

Mål 5 handlar om att avskaffa 
alla former av diskriminering 
av flickor och kvinnor överallt i 
världen. Alla länder ska därför 
garantera att flickor och kvinnor 
har möjlighet till utbildning,  
lever i frihet från våld och att 
skadliga traditioner som barn- 
äktenskap upphör.

FN:s befolkningsfond (UNFPA) 
arbetar med att utbilda om rätten 
till sexuell och reproduktiv hälsa. 
De stärker flickors rättigheter 
genom att arbeta mot barnäkten-
skap och könsstympning.
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MÅL 6 OCH 7
Alla människor ska ha 
tillgång till förnybar  
energi och rent vatten. 
Detta är en förutsättning 
för människors hälsa och 
för att motverka klimat- 
förändringarna.  

Världens matproduktion och  
vårt växande energibehov är be-
roende av att vi har tillgång till 
rent vatten och moderna energi- 
källor. Mål 6 handlar om att 
minska föroreningar, minimera 
farliga utsläpp och se till att alla 
har tillgång till toalett. 

En stor del av jordens befolkning 
lagar idag mat med energikällor 
som bidrar till stora hälso- och 
miljöproblem. Idag står energi-
försörjningen för en stor del av 
världens utsläpp av växthusga-
ser. Med mål 7 ska andelen för-
nybar och miljövänlig energi öka 
väsentligt till år 2030. Med rent 
vatten och bra energi blir färre 
människor sjuka. 

Foto: UN Photo/Evan Schneider

FN:s utvecklingsprogram (UNDP) 
arbetar med att se till att  
människor har tillgång till rent 
vatten och sanitet samt tillgång 
till modern och hållbar energi.
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MÅL 8 OCH 9
Fram till år 2030 ska  
stora ansträngningar  
göras för att skapa håll-
bara industrier med an-
ständiga arbetsvillkor för 
alla arbetstagare.  

Idag befinner sig mer än hälften 
av alla som arbetar i osäkra an-
ställningsformer. Värst är situa- 
tionen för kvinnor som oftare 
hamnar i yrken med låg lön. Med 
mål 8 har världens ledare lovat 
att skapa bättre villkor och ökad 
trygghet på arbetsplatser samt 

att stoppa alla former av barn- 
arbete till år 2025. 

En inkluderande och hållbar in-
dustri är av stor vikt för att lyfta 
människor ur fattigdom. Genom  
satsningar på teknik och inno- 
vation kan vi skapa miljövän- 
ligare produktion och bättre  
arbetsvillkor.

Internationella arbetsorganisa-
tionen (ILO) arbetar med rege-
ringar, arbetsgivare och arbetare 
för att alla människor ska ha 
anständiga arbetsvillkor.
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MÅL 10
Världens ledare ska arbe-
ta för en mer rättvis för-
delning av resurser, både 
inom och mellan länder.  

Trots att fattigdomen i världen 
minskat så har klyftorna i våra 
samhällen ökat. Fördelningen  
av ekonomiska resurser är orätt-
vis och möjligheten att delta  
och påverka samhället ser olika 
ut beroende på kön, ålder, etni-
citet, religion och funktions- 
variation. Mål 10 är en utma-
ning för Sverige som enligt FN 
måste bli bättre på att motverka 

intolerans, främlingsfientlighet  
och hatbrott. 

Orättvis fördelning av resurser 
som rent vatten och mat kan 
orsaka konflikter. Mål 10 hand-
lar om att säkerställa att alla 
människor har samma möjlighet 
att delta i det sociala, ekono-
miska och politiska livet. 

FN:s allmänna förklaring om de 
mänskliga rättigheterna är 
universell och anger att alla 
människor är födda fria och lika i 
värde och rättigheter. Alla ska ha 
samma möjligheter oavsett var 
och när man är född.
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MÅL 11 OCH 12
Inga människor ska tving- 
as bo i slumområden. Värl-
dens städer ska i stället  
planeras så att sociala 
klyftor och påfrestningar 
på miljön minskar.  

Allt fler människor flyttar till  
städer vilket ställer stora krav 
på städernas hållbara ut-
veckling. Idag bor en miljard 
människor i slumområden och 
många har inte tillgång till toa-
letter, energilösningar eller sop-
hantering. När städer utvecklas 
måste vi också se till att kvinnor 
och flickor känner sig trygga. 

Mål 12 är en av Sveriges största 
utmaningar. Det handlar om att 
ändra våra konsumtions- och 
produktionsvanor så att de inte 
har en negativ påverkan på mil-
jön och människors hälsa. Med 
mål 12 har alla länder enats om 
att bland annat halvera det  
globala matsvinnet. 

 
FN:s program för boende- och 
bebyggelsefrågor (UN-Habitat) 
arbetar med att uppmuntra 
miljövänliga, hållbara bostäder 
och att höja bostadsstandarden 
över hela världen, till exempel  
i slumområden. 
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Foto: FN/ Logan Abassi

Klimatavtalet är ett omfattande 
avtal där all världens länder har 
enats om att tillsammans be-
kämpa klimatförändringarna med 
målet att hålla den globala temp-
eraturökningen under 2 grader.

MÅL 13
Klimatförändringarna 
är en av vår tids största 
utmaningar. Alla länder 
måste gemensamt se till 
att begränsa all negativ 
påverkan på vårt klimat.  

Effekterna av klimatförändring-
arna påverkar alla människor 
och länder på jorden. De som 
drabbas hårdast är de som le-
ver i fattigdom. Människor som 
saknar resurser och möjlighet 
att påverka sin vardag har svårt 
att återhämta sig efter natur- 
katastrofer som torka, över-
svämningar eller orkaner.

Mål 13 handlar om alla länders 
ansvar att motverka människ-
ans negativa påverkan på kli-
mat och miljö. Åtgärder för att 
förhindra klimatförändringen 
ska därmed finnas med i alla 
politikområden och i all sam-
hällsplanering. Varje land ska 
också stärka sin förmåga att 
hantera klimatrelaterade kriser.
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MÅL 14 OCH 15
Alla länder ska skydda och 
bevara våra ekosystem på 
land såväl som i havet.  

Att använda våra naturresurser 
på ett hållbart sätt är en för-
utsättning för vår långsiktiga 
överlevnad. Vi är beroende av 
ett välmående hav. Många är 
beroende av fiske för sin över-
levnad och haven bidrar till 
en frisk planet. Överfiske och 
föroreningar är stora problem 
och därför krävs en global an-
strängning för att haven och de 
marina resurserna ska nyttjas 

på ett hållbart sätt. Världens 
ledare har enats om att stoppa 
överfisket senast år 2020.

Utan biologisk mångfald och  
olika ekosystem så fungerar 
inte livet på jorden. Med mål 
15 ska alla länder gemensamt 
verka för ett hållbart skogsbruk, 
att ökenspridningen hejdas och 
att fler djurarter bevaras. 

FN:s miljöprogram (UNEP) arbetar 
runt om i världen med miljöfrågor. 
De ökar kunskapen om miljöpro-
blem och hur länder kan hantera 
dessa för att vi ska ha en frisk miljö.
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Foto: UN Photo/Helena M
ulkerns

MÅL 16 OCH 17

Det är vårt gemensamma 
ansvar att skapa en bätt-
re värld för alla. Fredliga 
samhällen där alla är in- 
kluderade är en förut-
sättning för att lyckas.  

Världens ledare har enats om 
att alla former av våld runt om i 
världen måste minska. Det inne-
bär att vi bland annat måste 
eliminera människohandel och 
våld eller tortyr mot barn. Mål 
16 handlar om vikten av fredliga 
och inkluderande samhällen där 
alla har tillgång till rättvisa. 

De globala målen för hållbar 
utveckling är en gemensam 
satsning som kräver ett inten-
sivt engagemang från alla re-
geringar, den privata sektorn, 
civilsamhället, FN-systemet och 
andra aktörer för att nå resultat. 
Med mål 17 ska vi stärka det 
globala partnerskapet, utveckla 
miljövänlig teknik och stärka  
utvecklingssamarbetet.

FN samlar världens länder i ett 
gemensamt arbete för en bättre 
värld. FN:s säkerhetsråd arbetar 
för internationell fred och säkerhet. 
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ENGAGERA DIG FÖR DE GLOBALA MÅLEN!
För att vi ska uppnå de globala  
målen måste vi alla vara med i 
arbetet. Som medlem i Svenska 
FN-förbundet bidrar du till en  
hållbar framtid för alla.

De globala målen påverkar alla människor 
runt om i världen. Det är mål som behöver 
förverkligas lokalt och globalt i alla länder. 
Det bästa sättet är att ta steget och bli med-
lem i FN-förbundet. Då kan du också enga-
gera dig genom din lokala FN-förening. Ge-
nom vår rörelse får du tillgång till verktyg för 

att göra skillnad och bidra till en bättre värld. 
Föreningarna driver viktiga informationspro-
jekt och insamlingar inom olika frågor och 
utgör en lokal mötesplats för oss som brinner 
för globalt samarbete. Tillsammans bidrar vi 
till ett bättre och starkare FN! EN 

BÄTTRE 
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Bli medlem 
idag på 

fn.se/bli-medlem 

Foto: FN-förbundet
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