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MÅL 1:  
INGEN FATTIGDOM
Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt.

INGEN
FATTIGDOM

1.5  Till 2030 bygga upp motståndskraf
ten hos de fattiga och människor i utsatta 
situationer och minska deras utsatthet och 

sårbarhet för extrema klimatrelaterade händelser och 
andra ekonomiska, sociala och miljömässiga chocker 
och katastrofer.

1.A  Säkra en betydande resursmobilisering 
från en mängd olika källor, inklusive genom 
ökat utvecklingssamarbete, i syfte att ge 

utvecklingsländerna, i synnerhet de minst utvecklade 
länderna, tillräckliga och förutsebara medel för att 
genomföra program och politik för att avskaffa all 
form av fattigdom.

1.B  Upprätta sunda policyramverk på 
nationell, regional och internationell nivå på 
grundval av utvecklingsstrategier som stöd

jer de fattiga och tar hänsyn till jämställdhetsaspekter, 
för att stödja ökade investeringar i åtgärder för att 
avskaffa fattigdom.

1.1  Senast 2030 avskaffa den extrema fattig 
domen för alla människor överallt. Med   ex 
trem fattigdom avses för närvarande män 

niskor som lever på mindre än 1,25 USdollar per dag. *

1.2  Till 2030 minst halvera den andel män, 
kvinnor och barn i alla åldrar som lever i 
någon form av fattigdom enligt nationella 

definitioner.

1.3  Införa nationellt lämpliga system och 
åtgärder för socialt skydd för alla, inklusive 
grundskydd, och senast 2030 säker 

ställa att de omfattar en väsentlig andel  
av de fattiga och de utsatta.

1.4  Senast 2030 säkerställa att alla män 
och kvinnor, i synnerhet de fattiga och de 
utsatta, har lika rätt till ekonomiska resurser, 

tillgång till grundläggande tjänster, möjlighet att äga 
och kontrollera mark och andra former av egendom 
samt tillgång till arv, naturresurser, lämplig ny teknik 
och finansiella tjänster, inklusive mikrokrediter. 

Delmål med “a”, “b” eller “c” är metoder för att nå målet, inte egna delmål.
*  I februari 2018 är definitionen för extrem fattigdom människor som lever på under 1,90 US-dollar per dag.  

ALLA MÄNNISKOR SKA HA SAMMA MÖJLIGHETER
Mål 1 handlar om att minska antalet människor som 
lever i fattigdom. Den internationella gränsen för att 
leva i extrem fattigdom är i dagsläget 1,90 amerikanska 
dollar. Sedan 1990talet har vi sett fantastiska framsteg 
för att lyfta människor ur fattigdom. Den extrema 
fattigdomen har, enligt Världsbanken, minskat med 70 
procent mellan 19902015. Det har bidragit till att fler 
har råd att skicka sina barn till skolan, att alla i famil
jen kan äta sig mätta och att fler människor lever fris
ka liv. Pandemin har brutit den positiva utvecklingen 
och fattigdomen ökar igen för första gången på flera 
decennier.1 Fattigdom handlar om mer än bara in
komst. Det handlar även om brist på makt, inflytande, 
socialt skydd och säkerhet. Fram till år 2030 ska fler 
människor få samma möjlighet att leva sina liv i frihet 
och därmed få fler möjligheter. 

FN:S ARBETE FÖR ATT MINSKA FATTIGDOM
FN arbetar för att utrota fattigdom och ge människor 
verktyg för att själva förbättra sin ekonomiska situa
tion. FN:s utvecklingsprogram (UNDP) arbetar för  
att minska ojämlikheter och utanförskap och för att 
utrota fattigdom. De bistår länder med hjälp att ut
veckla sin institutionella kapacitet för att främja  
ekonomisk tillväxt. 

Världsbanken (World Bank Group) arbetar med fat
tigdomsbekämpning genom att förse länder med fi
nansiella och tekniska resurser. Dessa resurser och lån 
investeras sedan i bland annat utbildning, sjukvård 
och infrastruktur. 

SVERIGE
Fattigdomsbekämpning är ett övergripande mål för 
den svenska biståndspolitiken. Sverige har ett väl ut
1   https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/goal-01

byggt välfärdssystem, men även här lever människor i 
materiell fattigdom. 2019 beräknades cirka fyra pro
cent av Sveriges befolkning leva i social och materiell 
fattigdom.2

FN-FÖRBUNDET I TANZANIA  
SÄKRAR INKOMSTKÄLLAN
På ön Pemba utanför Tanzania driver FNförbundet i 
landet ett projekt för att minska fattigdom och stärka 
invånarnas rättigheter. Många av invånarna har låga 
inkomster, och på grund av utmaningar till följd av 
klimatförändringarna lever de i särskild utsatthet. 
Invånarna är beroende av försörjning som är knuten 
till jordbruk och turism, sektorer som drabbas särskilt 
hårt av miljöproblem. Projektet syftar till att stärka 
invånarnas rättigheter och möjligheter, och ger dem 
verktyg för att höja sin inkomst. Människor med olika 
socioekonomisk bakgrund, yrke, ålder och kön bjuds 
in för att genom ett aktivt deltagande hitta lösningar.  
2 www.scb.se/pressmeddelande/sverige-sticker-ut-i-statisti-
ken-om-risk-for-fattigdom

VAD KAN DU GÖRA?

Välj Fairtrade! Genom att välja Fairtrade-
certifierade produkter bidrar du till bättre 
arbetsvillkor och högre inkomst för personer 
som producerar varan. 

Bli månadsgivare! Bli månadsgivare till FN-
förbundets projekt.

Värna biståndsfinansieringen! Sverige har ett 
mål om att 1% av BNI ska gå till internationellt 
bistånd. Internationellt är rekommendationen 
att minst 0,7% av BNI ska gå till bistånd.


