
De Globala målen 
för hållbar utveckling

Världens ledare har genom Agenda 2030  
förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå 
fyra fantastiska saker till år 2030.  

Att avskaffa e xtrem fattigdom.  
Att minska ojämlikheter.  

Att lösa klimatkrisen. 
Att främja fred och rättvisa.

Med sina 17 mål och 169 delmål är  Agenda 2030 
den mest ambitiösa överenskommelsen för 
hållbar utveckling som världens ledare någon-
sin har antagit. 

De Globala målen är integrerade och odelbara 
och balanserar de tre dimensionerna av hållbar 
utveckling: den ekonomiska, den sociala och 
den miljömässiga.

Alla behövs!

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 målen ska uppnås 
fram till år 2030. 

Det är inte FN som ansvarar för målens  
genomförande, utan respektive land. I Sverige 
har alla ministrar i regeringen ett ansvar för 
genomförandet, men agendan kräver att även  
näringslivet, akademin, civilsamhället och 
privatpersoner engagerar sig. 

För att vi ska lyckas måste alla bidra 
– även du! 

 

En inkluderande agenda
Framtagandet av de Globala målen har letts 
av FN:s 193 medlemsstater. Processen har  
varit den mest  transparenta i FN:s histo-
ria och har genomförts tillsammans med  
representanter från regeringar, näringslivet,  
forskare  och aktörer från civilsamhället. 

Över 10 miljoner människor gav sin röst 
genom My World 2015 inför antagandet 
av målen. Nu kan du göra din röst hörd 
och att säga ditt om de Globala målen i  
My World 2030. Gå in på globalamålen.se för 
mer information.

Principer för genomförande 

Arbetet med att genomföra de Globala målen 
följer tre viktiga principer:

• Målen är universella, vilket innebär 
att de gäller alla världens länder, och 
att alla länder harr ett gemensamt  
ansvar för genomförandet.

• Målen är integrerade och odelbara, 
vilket betyder att inget mål kan nås 
utan framgång inom ett annat –  
därför behövs alla mål för att agendan 
ska kunna uppnås.

• Ingen ska lämnas utanför! Det  
innebär att de Globala målen ska  
genomföras med särskild hänsyn till  
de människor och samhällen som har 
sämst förutsättningar, alla ska med i 
utvecklingen. 

Läs mer och hitta användbart material på:
www.globalamålen.se

GLOBALA MÅLEN
FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Empowered lives.

 

Resilient nations.

 



Vi är den första generationen som kan avskaffa fattigdomen, 
och den sista som kan stoppa klimatförändringarna.

Avskaffa all form av 
fattigdom överallt. 

Uppnå jämställdhet, och alla 
kvinnors och flickors egen-
makt.

Avskaffa hunger, uppnå 
tryggad livsmedelsförsörjn-
ing, uppnå en bättre ko-
sthållning och främja ett 
hållbart jordbruk.

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

Säkerställa en inkluderande 
och jämlik utbildning av god 
kvalitet och främja livslångt 
lärande för alla.

Säkerställa tillgång till och 
hållbar vatten- och sanitets-
förvaltning 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 motståndsk-
raftig infrastruktur, verka för 
en inkluderande och hållbar 
industrialisering och främja 
innovation.

Minska ojämlikheten inom 
och mellan länder.

Städer och bosättningar ska 
vara inkluderande, säkra, 
motståndskraftiga och håll-
bara.

Främja hållbara 
konsumtions- och 
produktionsmönster.

Vidta omedelbara åtgärder 
för att bekämpa klimatförän-
dringarna och dess kon-
sekvenser.

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

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.


