


















Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa 
klimatförändringarna och dess konsekvenser

Klimatmålet stödjer fattigdomsbekämpning och hållbar utveck-
ling och kan ge positiva synergieffekter och förutsättningar för 
att kunna bemöta flera av de utmaningar världen står inför idag. 
Livsmedelstrygghet, rent vatten, hållbart nyttjande av naturre-
surser och ekosystem, mänsklig säkerhet, jämställdhet, hälsa och 
ekonomisk tillväxt är några exempel. Behovet av anpassning till 
pågående och kommande klimatförändringar är mycket stort sär-
skilt för de minst utvecklade länderna och de mest sårbara be-
folkningsgrupperna. Åtgärder behövs för att minska riskerna för, 
och konsekvenserna av, naturkatastrofer.

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. En 
stor andel av de ökade utsläppen av växthusgaser i atmosfären 
kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil 
energi. Till följd av de ökade utsläppen riskerar vi att gå mot en 
genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader Cel-
sius, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havs-
försurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång och 
hälsa samt öka risken för väderrelaterade naturkatastrofer. Kli-
matpåverkan måste begränsas för att skapa förutsättningarna för 
fattigdomsbekämpning och en långsiktigt hållbar utveckling.

Bevara och nyttja haven och de marina 
resurserna på ett hållbart sätt i syfte att 
uppnå en hållbar utveckling

Många av havens fiskebestånd är överutnyttjade och en global 
ansträngning krävs för att främja återuppbyggnaden. För att säk-
ra långsiktigt hållbara fiskebestånd bör fisket baseras på maxi-
malt hållbart uttag och hänsyn tas till särskilda förutsättningar i 
specifika regioner och havsområden. En hållbar tillväxt visar på 
den potential haven har för global utveckling och fattigdomsbe-
kämpning. Vattenbruket har i det här avseendet en nyckelroll och 
är en del i att trygga livsmedelsförsörjningen – under förutsätt-
ning att det sker hållbart.

Det är viktigt att fortsatt utveckla åtgärder och förvaltningsverk-
tyg för att hantera kända påverkansfaktorer som föroreningar, 
utfiskning och utvinning av naturresurser. Skydd och restaurering 
av kust- och havsområden är nyckelåtgärder för att bevara bio-
logisk mångfald och fiskeresurser, men även för att stärka mot-
ståndskraften mot klimatförändringar. Nya ytterligare utmaningar 
för att säkra havens produktion av livsmedel är marint skräp som 
mikroplaster och havsförsurningen, som visar på vikten av att 
koppla ihop havsfrågorna med arbetet med klimatförändringar.
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