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10.1  Till 2030 successivt uppnå och upp
rätthålla en inkomsttillväxt högre än det 
nationella genomsnittet för de 40 procent av 

befolkningen som har lägst inkomst.

10.2  Till 2030 möjliggöra och verka för att 
alla människor, oavsett ålder, kön, funktions
nedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion 

eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade 
i det sociala, ekonomiska och politiska livet.

10.3  Säkerställa lika möjligheter och minska 
förekomsten av ojämlika utfall, bland annat 
genom att avskaffa diskriminerande lagstift

ning, politik och praxis och främja lagstiftning, politik 
och åtgärder av lämpligt slag i detta hänseende.

10.4  Besluta om politik, särskilt finans, 
löne och socialskyddspolitik, och successivt 
uppnå ökad jämlikhet.

10.5  Förbättra regleringen och övervak
ningen av globala finansmarknader och 
finansinstitut samt stärka genomförandet  

av sådana regleringar.

10.6  Säkra stärkt representation och röst till 
utvecklingsländer i beslutsfattandet i globala 
internationella ekonomiska och finansiella 

institutioner i syfte att göra dessa mer effektiva, tro
värdiga, ansvarsskyldiga och legitima.

10.7  Underlätta en ordnad, säker, reglerad 
och ansvarsfull migration och rörlighet av 
personer, inklusive genom planerad och väl 

fungerande migrationspolitik.

10.A  Genomföra principen om särskild och 
differentierad behandling för utvecklings
länderna, i synnerhet de minst utvecklade 

länderna, i enlighet med Världshandelsorganisatio
nens avtal.

10.B  Uppmuntra offentligt utvecklings 
bistånd och finansiella flöden, inklusive ut
ländska direktinvesteringar, till de stater där 

behovet är som störst, i synnerhet de minst utvecklade 
länderna, afrikanska länder, små önationer under 
utveckling samt kustlösa utvecklingsländer, i enlighet 
med deras nationella planer och program.

10.C  Senast 2030 minska transaktionskost
naderna för migranters remitteringar till 
mindre än 3 procent samt avskaffa remitte

ringskorridorer där kostnaderna överstiger 5 procent.

MÅL 10:  
MINSKAD OJÄMLIKHET
Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

ALLA SKA HA SAMMA MÖJLIGHETER  
OCH BEHANDLAS LIKA
Mål 10 handlar om att minska ojämlikheter inom 
 samhällen och mellan länder. Trots framgångsrik 
fattigdoms bekämpning lever fortfarande många värl
den över i fattigdom. Förutom ekonomisk ojämlikhet 
ser vi även att ojämlikheter relaterade till kön, ålder, 
etnicitet, funktion och social status inte bara består 
utan ökar. Fattigdomsbekämpningen måste vara 
 inkluderande och resurserna måste fördelas jämnt, så 
att alla kan få en dräglig levnadsstandard och inklude
ras i det politiska, sociala och ekonomiska livet. Ojäm
likhet skapar grogrund för konflikter, sjukdomar och 
miljöförstöring. För att samhällen ska kunna utvecklas 
hållbart och rättvist krävs en jämnare fördelning av 
makt och resurser. Under pandemin har ojämlik till
gång till vaccin och digital infrastruktur inneburit 
 ytterligare klyftor mellan människor och länder.

FN:S ARBETE FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
FN har arbetat med mänskliga rättigheter sedan FN:s 
medlemsstater antog den allmänna förklaringen om 
de mänskliga rättigheterna 1948. Deklarationen slår 
fast att alla människor är födda fria och lika i värde 
och rättigheter. Dokumentets betydelse har ökat med 
åren och förklaringen utgör grunden för dagens om
fattande globala och regionala regelverk för att skydda 
människors rättigheter. De 30 artiklarna i den allmän
na förklaringen om de mänskliga rättigheterna har 
preciserats i en rad deklarationer och konventioner. 
Konventionerna är FN:s främsta redskap för att  
skydda de mänskliga rättigheterna. De behandlar 
bland annat kvinnors rättigheter, barns rättigheter, 
medborgerliga och politiska samt ekonomiska,  
sociala och kulturella rättigheter. 

SVERIGE 
Sverige är ett av världens mest jämlika länder, men 
samtidigt det OECDland där den ekonomiska ojäm
likheten har ökat allra mest sedan 1990talet.1 Ökande 
inkomstskillnader, bostads och arbetsmarknads
segregation är några utmaningar. Sverige har också 
fått återkommande kritik för att samernas rättigheter 
inte respekteras.

FN-FÖRBUNDET I ARMENIEN  
ARBETAR FÖR ALLAS RÄTTIGHETER
I Armenien driver FNförbundet ett projekt för att ge 
fler människor samma möjligheter och minska ojäm
likhet. Projektet riktar sig till olika grupper i samhället 
för att stärka deras rättigheter genom olika utbild
ningsinsatser. En medlem som tagit del av projektet 
menar att folk måste få bekanta sig med sina rättigheter 
eftersom många helt enkelt är ovetandes om att deras 
rättigheter kränks. De borde göras medvetna om vilka 
organ de kan klaga till om en kränkning har skett. 

1               https://www.oecd.org/sweden/OECD-Income-Inequality-Sweden.pdf

VAD KAN DU GÖRA? 

Bryt mönster som exkluderar människor!  
Våga vara normkritisk och ifrågasätt dina  
egna värderingar och varför du har dessa.

Bättre fördelning! Stöd en bättre fördelning 
av resurser såväl nationellt som globalt.


