
Vad är de Globala Målen?

De Globala Målen antogs av världens stats- 
och regeringschefer vid FN:s toppmöte 
i New York, den 25 september 2015. 
Med sina 17 mål och 169 delmål är det 
den mest ambitiösa agenda för hållbar 
utveckling som någonsin har antagits. 
Fram till år 2030 ska den leda världen 
mot en fredlig och hållbar utveckling. 
I begreppet hållbar utveckling integreras 
tre dimensioner av hållbarhet: social, 
ekonomisk och miljömässig.

De Globala Målen tar över efter 
Milleniemålen som nådde sin deadline vid 
årsskiftet 2015/2016. Milleniemålen har 
visat oss att ambitiösa utvecklingsmål kan 
uppnås om viljan och resurserna finns. 
Den extrema fattigdomen har mer än 
halverats sedan 1990 och en ökad andel 
av  världens befolkning har fått tillgång 
till god utbildning och förbättrad hälsa, 
men många utmaningar kvarstår.

Att avskaffa all fattigdom överallt är 
den största globala utmaningen och ett 
absolut krav för att uppnå hållbar 
utveckling. Att minska ojämlikheter, 
säkra god utbildning för alla, säkerställa 
tillgång till rent vatten och sanitet, främja 
fred och skapa hållbar tillväxt, är också 
mål som är avgörande för vår framtid.  
Genom de Globala Målen kan  detta 
uppnås. I alla länder. För alla människor. 

En inkluderande agenda

Framtagandet av de 17 Globala Målen 
och Agenda 2030 har letts av FN:s 193 
medlemsstater. Processen har varit den 
mest  transparenta i FN:s historia och har 
genomförts tillsammans med represent-
anter från regeringar, privata sektorn, 
forskare och aktörer från civilsamhället. 

De Globala Målen förenar världens länder 
genom en universell agenda och kräver 
att alla länder - såväl rika som fattiga - 
agerar både nationellt och globalt för att 
nå de Globala Målen till år 2030.

Leave no one behind!

”Leave no one behind”, som FN:s general-
sekreterare Ban Ki-moon uttryckte det 
vid antagandet av agendan, är ledord 
för de Globala Målen och visar att alla är 
inkluderade. 

Med den nya agendan lovar världens 
ledare att ingen människa ska hamna på 
efterkälken i den hållbara utvecklingen. 
Alla ska med. Och för att nå de Globala 
Målen krävs att alla hjälper till - det gäller 
dig också!

Läs mer på:

www.globalamålen.se

Facebook: Globala Målen och Milleniemålen

GLOBALA MÅLEN
FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Empowered lives.
Resilient nations.



“Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen, 
och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna”

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon

Avskaffa all form av 
fattigdom överallt. 

Uppnå jämställdhet, och 
alla kvinnors och flickors 
egenmakt.

Avskaffa hunger, uppnå 
tryggad livsmedelsförsör-
jning, uppnå en bättre 
kosthållning och främja 
ett hållbart jordbruk.

Säkerställa att alla kan leva 
ett hälsosamt liv och verka 
för alla människors välbe-
finnande i alla åldrar.

Säkerställa en inklud-
erande och jämlik utbild-
ning av god kvalitet och 
främja livslångt lärande för 
alla.

Säkerställa tillgång till och 
hållbar vatten- och san-
itetsförvaltning för alla.

Säkerställa att alla har till-
gång till tillförlitlig, hållbar 
och modern energi till en 
överkomlig kostnad.

Verka för en inkluderande 
och långsiktigt hållbar 
ekonomisk tillväxt, full och 
produktiv sysselsättning 
med anständiga arbets-
villkor för alla.

Bygga upp en motstånd-
skraftig infrastruktur, 
verka för en inkluderande 
och hållbar industrialiser-
ing och främja innovation.

Minska ojämlikheten inom 
och mellan länder.

Städer och bosättningar 
ska vara inkluderande, 
säkra, motståndskraftiga 
och hållbara.

Främja hållbara konsum-
tions- och produktions-
mönster.

Vidta omedelbara åt-
gärder för att bekämpa 
klimatförändringarna och 
dess konsekvenser.

Bevara och nyttja haven 
och de marina resurserna 
på ett hållbart sätt i syfte 
att uppnå en hållbar ut-
veckling.

Skydda, återställa och främja 
ett hållbart nyttjande av 
landbaserade ekosystem 
och hejda förlusten av biolo-
gisk mångfald.

Främja fredliga och rättvisa 
samhällen för hållbar ut-
veckling, samt bygga upp 
effektiva och inkluderande 
institutioner på alla nivåer.

Stärka genomförandem-
edlen och återvitalisera 
det globala partnerskapet 
för hållbar utveckling.


