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16.1  Avsevärt minska alla former av våld 
och dödligt våld överallt.

16.2  Eliminera övergrepp, utnyttjande, män
niskohandel och alla former av våld eller 
tortyr mot barn.

16.3  Främja rättssäkerheten på nationell 
och internationell nivå samt säkerställa lika 
tillgång till rättvisa för alla.

16.4  Till 2030 avsevärt minska de olagliga 
finansiella flödena och vapenflödena, öka 
möjligheterna att återvinna och återfå  

stulna tillgångar samt bekämpa alla former av org 
aniserad brottslighet.

16.5  Väsentligt minska alla former av  
korruption och mutor.

16.6  Bygga upp effektiva och transparenta 
institutioner med ansvarsutkrävande på alla 
nivåer.

16.7  Säkerställa ett lyhört, inkluderande, del
tagandebaserat och representativt besluts
fattande på alla nivåer.

16.8  Utvidga och stärka utvecklingsländer
nas deltagande i institutionerna för global 
styrning.

16.9  Senast 2030 tillhandahålla juridisk iden
titet för alla, inklusive födelseregistrering.

16.10  Säkerställa allmän tillgång till infor
mation och skydda grundläggande friheter, 
i enlighet med nationell lagstiftning och 

internationella avtal.

16.A  Stärka berörda nationella institutioner, 
bland annat genom internationellt sam 
arbete, i syfte att bygga upp kapacitet på alla 

nivåer, i synnerhet i utvecklingsländerna, för att före
bygga våld och bekämpa terrorism och brottslighet.

16.B  Verka för och genomdriva icke 
diskriminerande lagstiftning och politik  
för en hållbar utveckling.

MÅL 16:  
FREDLIGA OCH  
INKLUDERANDE SAMHÄLLEN
Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, 
tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva 
och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.

ALLA SKA FÅ LEVA ETT LIV I TRYGGHET
Mål 16 syftar till att främja fredliga, rättvisa och inklu
derande samhällen. Alla människor har rätt till frihet 
och möjlighet att påverka sina egna liv oberoende av 
etnicitet, kön eller sexuell läggning. Alla människor 
har rätt att leva i fred och säkerhet, utan rädsla för 
våld och förtyck. Alla människor har rätt till en egen 
juridisk identitet. För att uppnå mål 16 behöver vi 
samhällen där stater och civilsamhälle arbetar tillsam
mans för att minska våld och korruption och öka rätt
visan. Det är omöjligt att uppnå hållbar utveckling 
utan fred, liksom fred är omöjligt att uppnå utan  
hållbar utveckling.

FN:S ARBETE FÖR FRED OCH SÄKERHET 
FN arbetar för att upprätthålla internationell fred och 
säkerhet. Säkerhetsrådet är ett av FN:s huvudorgan och 
bär det främsta ansvaret för detta. Säkerhetsrådet är det 
enda FNorgan som kan anta bindande beslut som alla 
världens länder måste följa. Besluten kan handla om 
tillsättningen av medlare, fredsfrämjande FNinsatser i 
krigsdrabbade länder eller sanktioner mot länder eller 
individer som bedöms ansvariga för konflikter. 

FN:s kontor för narkotikakontroll och förebyggande av 
brott (UNODC) arbetar i hela världen för att stoppa 
illegala droger, brott och terrorism. De arbetar med att 
stärka medlemsländernas tekniska kapacitet för att 
motverka terrorism och andra brott. De arbetar även 
med att öka kunskapen om frågorna och ger stöd i 
utvecklingen av policy, nationella lagar och 
 implementering av internationella avtal.

SVERIGE  
Sverige är ett land som har haft fred länge, med stark 
tilltro till rättssystemet, låg korruption, högt val

deltagande och väl fungerande samhällsinstitutioner. 
Trots det har svenska regeringar fått internationell 
kritik för sin hantering av nationella minoritetsgrup
per. Likaså innebär Sveriges omfattande vapenexport 
en målkonflikt i den globala strävan efter fredliga 
samhällen.

FN-FÖRBUNDET I DEMOKRATISKA REPUBLIKEN 
KONGO STÄRKER KVINNORS RÖSTER  
Genom utbildningar ser FNförbundet i DR Kongo 
till att fler ungdomar och kvinnor känner till sina rät
tigheter och att de kan använda sina röster för att ska
pa skillnad. De driver projekt för att påverka besluts
fattare och se till att människor får göra sina röster 
hörda i olika processer. Projektet bidrar till att före
bygga och hitta lösningar på konflikter samtidigt som 
det stärker individer i samhället.   

VAD KAN DU GÖRA? 

Använd din rösträtt! Rösta i EU-, riksdags- 
region- och kommunalval om du har rösträtt. 

Delta i debatten! Påverka politiken på det 
sätt du tycker är rättvist och inkluderande.

Säg ifrån! Var tydlig med att du inte 
accepterar mobbning och trakasserier.

Var vänlig! Se det positiva i andra och visa 
empati.


