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17.1  Stärka den inhemska resursmobilise
ringen, inklusive genom internationellt stöd 
till utvecklingsländerna, för att förbättra 

den inhemska kapaciteten att ta upp skatter och andra 
intäkter.

17.2  De utvecklade länderna ska fullt ut 
fullfölja sina åtaganden i fråga om offentligt 
utvecklingsbistånd, inklusive många utveck

lade länders åtagande att nå målet att ge 0,7 procent 
av BNI till utvecklingsländer och 0,15–0,20 procent av 
BNI till de minst utvecklade länderna. De länder som 
ger offentligt utvecklingsbistånd uppmanas att över
väga att fastställa ett mål om att ge minst 0,20 procent 
av BNI till de minst utvecklade länderna.

17.3  Mobilisera additionella finansiella 
resurser till utvecklingsländerna från många 
olika källor.

17.4  Bistå utvecklingsländerna att uppnå en 
långsiktigt hållbar skuldsättning genom en 
samordnad politik som syftar till att, när så 

är lämpligt, främja skuldfinansiering, skuldlättnad och 
skuldomstrukturering samt åtgärda kraftigt skuld
tyngda fattiga länders utlandsskuld för att minska 
skuldbördan.

17.5  Anta och genomföra investerings 
främjande regleringar för de minst ut 
vecklade länderna.

TEKNOLOGI
17.6  Stärka nord–sydsamarbetet, syd–
sydsamarbetet och det regionala och  
internationella trepartssamarbetet kring  

och tillgången till vetenskap, teknik och innovation 
samt öka kunskapsutbytet på gemensamt överens

komna villkor, inklusive genom förbättrad sam 
ordning mellan befintliga mekanismer, i synnerhet  
på FNnivå, och genom en global mekanism för  
teknikfrämjande.

17.7  Främja utveckling, överföring och 
spridning av miljövänlig teknik till ut
vecklingsländerna på gynnsamma villkor, 

inklusive koncessions och förmånsvillkor, på villkor 
som överenskommits mellan parterna.

17.8  Senast 2017 fullt ut operationaliserat 
teknikbanken och mekanismen för kapaci
tetsuppbyggnad inom vetenskap, teknik och 

innovation för de minst utvecklade länderna samt öka 
användningen av gynnsam teknik, i synnerhet infor
mations och kommunikationsteknik.

KAPACITETSUPPBYGGNAD
17.9  Öka det internationella stödet för 
genomförande av effektiv och riktad kapa
citetsuppbyggnad i utvecklingsländerna till 

stöd för nationella planer för att genomföra alla målen 
för hållbar utveckling, inklusive genom samarbete 
nord–syd och syd–syd samt trepartssamarbete.

HANDEL
17.10  Främja ett universellt, regelbaserat, 
öppet, ickediskriminerande och rättvist 
multilateralt handelssystem inom ramen 

för Världshandelsorganisationen, inklusive genom att 
slutföra förhandlingarna enligt utvecklingsagendan 
från Doha.

17.11  Avsevärt öka utvecklingsländernas 
export, i synnerhet i syfte att fördubbla de 
minst utvecklade ländernas andel av den 

globala exporten till 2020.

MÅL 17:  
GENOMFÖRANDE  
OCH PARTNERSKAP
Stärka genomförandemedlen och revitalisera det  
globala partnerskapet för hållbar utveckling.

ALLA SKA SAMLAS FÖR EN HÅLLBAR VÄRLD
Mål 17 handlar om att alla världens länder måste  
uppnå ett partnerskap mellan regeringar, den privata 
sektorn och det civila samhället för att tillsammans 
stärka arbetet för hållbar utveckling. Partnerskapet 
måste bygga på gemensamma principer och värde
ringar som sätter människors och planetens behov i 
fokus på lokal, nationell och global nivå. Mål 17 hand
lar även om att mobilisera och omfördela resurser 
mellan världens rikaste och världens fattigaste länder 
samt om långsiktiga investeringar i bland annat  
hållbar energi och hållbara transporter.

FN:S ARBETE FÖR ÖKAT PARTNERSKAP  
Internationella valutafonden (IMF) arbetar för att 
säkerhetsställa och stabilisera internationella mone 
tära system. Genom stabila växelkurssystem och 
internationella betalningar möjliggörs handel mellan 
och i länder.  

Världshandelsorganisationen (WTO) arbetar för 
transparens inom handelspolitiska insatser. WTO 
skapar även regler för global handel mellan medlems
stater som tillhör organisationen. 

SVERIGE  
Sverige är ett av få länder som avsätter över 0,7 procent 
av bruttonationalinkomsten till utvecklingsbistånd. 
2021 avsattes 1 procent av BNI till bistånd. Samverkan 
sker också sedan länge mellan offentlig och privat sek
tor och mellan offentlig sektor och civilsamhället.

SVENSKA FN-FÖRBUNDET SAMLAR  
AKTÖRER FÖR EN BÄTTRE VÄRLD  
Svenska FNförbundet har ett viktigt uppdrag som 
medlemsrörelse att öka kunskapen och engagemanget 
runt om i landet för de globala målen. Vi arbetar för att 
samla olika aktörer för att bidra till att målen nås, både 
lokalt, nationellt och internationellt.

17.12  Se till att alla de minst utvecklade län
derna inom fastställda tidsramar bereds var
aktigt tull och kvotfritt marknadstillträde, i 

överensstämmelse med Världshandelsorganisationens 
beslut, inklusive genom att säkerställa att preferentiella 
ursprungsregler som gäller för import från de minst 
utvecklade länderna är genomblickbara och enkla, 
samt bidra till att underlätta marknadstillträde.

SYSTEMFRÅGOR
17.13  Öka den makroekonomiska stabili
teten i världen, bland annat genom politisk 
samordning och samstämmig politik.

17.14  Föra en mer samstämmig politik för 
hållbar utveckling.

17.15  Respektera varje lands politiska hand
lingsutrymme och ledarskap att fastställa 
och genomföra politik för fattigdomsutrot

ning och hållbar utveckling.

PARTNERSKAP MELLAN FLERA PARTER
17.16  Stärka det globala partnerskapet för 
hållbar utveckling och komplettera det 
med partnerskap mellan flera parter som 

mobiliserar och utbyter kunskap, expertis, teknik 
och finansiella resurser, för att bidra till att målen 
för hållbar utveckling nås i alla länder, i synnerhet 
utvecklingsländer.

17.17  Uppmuntra och främja effektiva 
offentliga och offentligprivata partnerskap 
samt partnerskap inom det civila samhället 

vilka bygger på erfarenheterna från andra partner
skap och deras finansieringsstrategier.

DATA, ÖVERVAKNING OCH ANSVARSSKYLDIGHET
17.18  Till 2020 öka stödet för kapacitets
uppbyggnad till utvecklingsländerna, 
inklusive de minst utvecklade länderna och 

små önationer under utveckling, för att avsevärt öka 
tillgången på aktuella och tillförlitliga uppgifter av 
hög kvalitet, uppdelade efter inkomst, kön, ålder, ras, 
etnicitet, migrationsstatus, funktionsnedsättning, geo
grafisk plats och andra nationellt relevanta aspekter.

17.19  Till 2030 bygga vidare på befintliga 
initiativ för att utveckla mått på framsteg 
som görs mot hållbar utveckling som kom

pletterar BNP samt stödja uppbyggnad av statistisk 
kapacitet i utvecklingsländerna

VAD KAN DU GÖRA? 

Engagera dig! Delta i arbetet med att 
genomföra Agenda 2030, dela med dig av 
din kunskap och dina åtaganden till andra.


