
 

 

 

1. 2020 är det 75 år sedan FN bildades. Utgångspunkten var att skapa en internationell 
organisation för att säkra fred i världen efter andra världskrigets slut 1945.  Från början 
var det 51 länder som var med i FN, i dag är det 193 länder. Sverige gick med i FN 1946. 
 

2. År 2020 är det tio år kvar tills världens länder ska ha nått de 17 målen i Agenda 2030 för 
att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld. Det är alla länders 
ansvar att arbeta mot dessa. Arbetet med att genomföra agendan följer flera principer. 
Bland annat är de globala målen integrerade och odelbara, vilket innebär att inget av 
målen kan nås på bekostnad av ett annat mål. En annan viktig princip för att genomföra 
agendan är att ingen ska lämnas utanför. 
 

3. Efter fem år med Agenda 2030 står många av målen stilla eller till och med går bakåt.  
Redan innan Coronapandemin hade utvecklingen stagnerat eller börjat gå åt fel håll inom 
vissa områden som till exempel ökad svält, ökande ojämlikhet, stigande global 
medeltemperatur och stigande havsnivåer. 
 

4. Coronapandemin har ytterligare försämrat utvecklingen inom många områden. Under 
våren 2020 visade flera FN-rapporter att även antalet extremt fattiga för första gången på 
flera decennier riskerar att öka igen på grund av Coronapandemin. Några andra 
konsekvenser av pandemin förväntas bli ytterligare ökat antal svältande, fler arbetslösa, 
färre elever som få undervisning, global låg konjunktur och ökad ojämlikhet mellan 
människor och länder. 
 

5. Internationellt samarbete är viktigare än någonsin. Världen står idag inför flera 
utmaningar som vi måste lösa tillsammans. Det handlar om bland annat 
Coronapandemin, klimatförändringarna, livsmedelsproduktionen, rent vatten åt alla och 
en jämlik teknisk utveckling. Samtidigt finns idag en svagare tilltro till delar av det 
internationella samarbetet hos vissa länder. Det är viktigt att vi arbetar för att motverka 
misstron och istället stärker vårt internationella samarbete genom att bidra med såväl 
kunskap som finansiella resurser. 
 

6. Under sommaren 2020 presenterade regeringen en proposition om hur Sverige ska 
arbeta med genomförandet av Agenda 2030. Propositionen föreslår bland annat att det 
ska beslutas om ett riksdagsbundet mål om att ”Sverige ska genomföra Agenda 2030 för 
en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling genom en samstämmig politik 
nationellt och internationellt. Genomförandet ska präglas av agendans princip att ingen 
ska lämnas utanför.” Propositionen kommer att debatteras och beslutas av Riksdagen 
under hösten 2020. 
 
 

 



 

 

7. Sverige i topp när det gäller genomförandet. 
Varje år publiceras ett index över hur det går med genomförandet av Agenda 2030 bland 
världens länder. 2020 ligger Sverige på första plats följt av Danmark och Finland. Enligt 
den rapporten har Sverige nått fyra av målen, mål 1, Ingen fattigdom, mål 3 God hälsa och 
välbefinnande, mål 5 God utbildning för alla, och mål 7 Hållbar energi för alla.  
 

8. Sverige har dock stora utmaningar inom två av målen. Mål 12, Hållbar konsumtion och 
produktion och mål 13 Bekämpa klimatförändringen. Dessutom ligger vi sämre till när 
det gäller hur vi påverkar andra länder genom vår livsstil. 
 

9. Den viktiga transformationen. När det nu är tio år kvar tills de globala målen ska ha nåtts 
av världens alla länder är det viktigare än någonsin att reflektera och förstå helheten av 
en hållbar utveckling. Vilka andra mål påverkas av det vi gör i dag? Hur påverkas 
människor och planeten på andra håll i världen av hur Sverige lever? Här är de 17 globala 
målen ett viktigt redskap. Ingen kan gör allt men alla kan göra något. 

 
10. Samarbeta. Med utgångspunkt i de globala målen kan du tillsammans med andra välja ett 

eller några delmål och skapa projekt för att bidra till dem. Beroende på vilket eller vilka 
delmål ni väljer kan ni kanske även samverka med kommunen, regionen eller ett företag.  
Var med och driv ert projekt genom Svenska FN-förbundets kampanj #intebarasnack för 
att sprida engagemang och visa att det går att göra skillnad! Läs mer om kampanjen här: 
https://fn.se/intebarasnack  
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