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DE GLOBALA MÅLEN OCH
BARNS RÄTTIGHETER

De globala målen

INGEN
FATTIGDOM

Avskaffa all form av fattigdom överallt.

INGEN
HUNGER

Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, uppnå en bättre kosthållning och främja ett hållbart jordbruk.

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt
liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Främja hållbara konsumtions- och
produktionsmönster.

GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

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

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Vidta omedelbara åtgärder för att
bekämpa klimatförändringarna och
dess konsekvenser.

JÄMSTÄLLDHET

Uppnå jämställdhet, och alla kvinnors
och flickors egenmakt.

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

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

Säkerställa tillgång till och hållbar vattenoch sanitet för alla.

Skydda, återställa och främja ett hållbart
nyttjande av landbaserade ekosystem,
hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av
biologisk mångfald.

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

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

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, se till att alla
har tillgång till rättvisa samt bygga upp
effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer.

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

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

Stärka genomförandemedlen och
vitalisera det globala partnerskapet
för hållbar utveckling.

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

Minska ojämlikheten inom och mellan
länder.

MINSKAD
OJÄMLIKHET

Minska ojämlikheten inom och mellan
länder.

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

Om de globala målen och Agenda 2030

17 nya mål

Finansiering

I september 2015 antogs de 17 globala målen för hållbar utveckling av alla världens stats- och regeringschefer. Målen ska bidra till en miljömässigt, ekonomiskt
och socialt hållbar utveckling och gäller i alla världens
länder. Det är respektive lands regering som har huvudansvaret för att landet ska nå målen. Men för att det ska
lyckas krävs att alla i samhället tar ansvar och bidrar.

Den beräknade kostnaden för att nå de globala målen
är flera tusen miljarder USD per år. Det är respektive
lands regering som har ansvar för att finansiera arbetet
med målen. För många fattiga länder krävs därför stora
ansträngningar för att öka landets egna resurser. Detta
kan till exempel ske genom effektivare skattesystem,
lån och pengar som migranter skickar till sina hemländer. Bistånd från de rikare länderna, investeringar från
företag och stöd från organisationer i civila samhället
spelar också en viktig roll för att stödja de fattigare länderna i deras strävan att uppnå målen.

Under de 17 målen finns 169 delmål och ett stort antal
indikatorer (sätt att mäta framsteg). Målen gäller från
januari 2016 fram till år 2030. Det som lyfts fram som
särskilt viktigt är:
• att få slut på fattigdom och hunger.
• att målen gäller för alla världens länder.
• att målen gäller alla människor då alla har samma
rättigheter utifrån parollen – ”leave no one behind”.
• att ökad jämställdhet nås och att kvinnors och
flickors rättigheter stärks.
• att ökad jämlikhet inom och mellan länder nås.
• att mest stöd ges till de fattigaste länderna och
länder i konflikt.
Tillsammans med de globala målen antogs även en politisk deklaration, en plan för finansiering och ett system
för hur målen ska följas upp. Alla dessa delar bildar tillsammans Agenda 2030, i vilken de globala målen alltså
är en del.

Arbetet med att ta fram målen
Arbetet med att ta fram de nya målen är det mest omfattande globala samråd som FN har åtagit sig. Målsättningen var att så många länder och relevanta aktörer
som möjligt skulle vara med och påverka prioriteringarna. FN gjorde också stora ansträngningar för att involvera den breda allmänheten. Särskilt fokus lades på att
lyssna på människor som lever i fattigdom, då de besitter bäst kunskap om vad som behövs för att deras livssituation ska förbättras.
Alla länder har möjlighet att sätta upp delmål och indikatorer utifrån det egna landets befintliga utvecklingsplaner
och förutsättningar på lokal, regional och nationell nivå.

Uppföljning
Med målen antogs också ett system för hur målen ska
följas upp. Varje år möts representanter från ländernas
regeringar i ett så kallat högnivåforum (High-level Political Forum) för att följa upp framstegen med målen.
Varje land ska ska några gånger under 15-årsperioden ta fram en rapport över framsteg och utmaningar i
arbetet. Processen med att ta fram dessa rapporter ska
vara så öppen och involvera så många människor som
möjligt. Varje år kommer ett antal länder att presentera
sin landrapport till högnivåforumet. Varje år kommer det
även att tas fram en övergripande rapport över hur det
går för målen på global nivå.

Nationella delegationen i Sverige
Det strategiska arbetet för att uppnå målen i Sverige
leds av en nationell delegation bestående av några
experter med olika bakgrund. För att samordna och
genomföra det operativa arbetet har regeringen tillsatt
ett kansli. Processen med att ta fram handlingsplaner
och att sammanställa rapporter över utvecklingen sker
med brett deltagande. Biståndsmyndigheten Sida har i
uppdrag att föra ut information till och öka kunskapen
om målen hos allmänheten i Sverige.

UNICEF Sveriges arbete med
målen i Sverige
Alla de 17 målen är lika viktiga. De är integrerade med varandra och utgör en helhet.
Det är viktigt att se målen som ett komplement till de FN-konventioner som mycket
arbete för mänskliga rättigheter i världen grundar sig på. De globala målen har
starka kopplingar till barnkonventionen och alla mål är viktiga för att stärka barns
rättigheter.
UNICEF Sveriges arbete med målen fokuserar på de områden som vi sedan tidigare prioriterar, till exempel tillämpningen av barnkonventionen och barns rätt till
delaktighet.
Följande fem mål är särskilt relevanta
för detta: mål 4, 10, 11, 16 och 17.

UNICEF Sverige arbetar för:
• att öka elevernas möjlighet till delaktighet och
inflytande i skolan.
• att alla barn ska ha en likvärdig och jämlik skola.
• att öka kunskapen om barns rättigheter bland
barn och vuxna i skolan.

Mål 10. Minskad ojämlikhet
inom och mellan länder
UNICEF Sverige arbetar för:
• att stärka barns rätt till information om och
delaktighet i frågor som rör dem.
• att alla barn som är i behov av stöd från samhälletv garanteras en rättssäker, individuell
prövning som utgår från barnets bästa.
• att barnkonventionen respekteras och tillämpas fullt ut, utan diskriminering, för alla barn
som har flytt till Sverige.
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Mål 4.
God utbildning för alla

Mål 11. Inkluderande
och hållbara städer
UNICEF Sverige arbetar för:
• att stärka arbetet vad gäller barnrättsfrågor på lokal nivå.
• att stödja kommuner i att nå ökad jämlikhet mellan alla barn.
• att tillvarata barn och ungas röster i lokalt beslutsfattande
för att nå ökad delaktighet och inflytande.

Mål 16. Fredliga och inkluderande
samhällen som är fria från våld
UNICEF Sverige arbetar för:
• att begreppet våld mot barn utgår från barnkonventionens definition och omfattar alla former av våld.
• att en särskild bestämmelse om våld mot barn
införs i svensk lag.
• att öka kunskapen bland barn, föräldrar och myndigheter om våld mot barn och agaförbudet.

Mål 17. Målens genomförande
och stärkt globalt samarbete
UNICEF Sverige arbetar för:
• att öka kunskapen och engagemanget för de globala målen hos alla, inte minst hos barn.
• att mer resurser och politisk vilja globalt ska satsas på de mål som direkt rör barns rättigheter.
Till exempel att minska barnadödligheten och att få bort barnarbete och våld mot barn.
• att barnrättsperspektivet ska bli starkare i det svenska internationella biståndet.
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UNICEFs internationella
arbete med målen
På internationell nivå betonar UNICEF att följande punkter är särskilt viktiga gällande
Agenda 2030:
• att stärka rättvise- och rättighetsperspektivet – för att målen ska kunna nås måste alla
människor inkluderas utifrån parollen, ”leave no one behind”.
• att öka kunskapen och delaktigheten – alla, inklusive barn och unga, ska veta mer om
målen och förstå att de själva är viktiga aktörer i arbetet med att uppnå dem.
• att öka investeringarna inom främst de samhällsområden som rör barn för att stärka
barns rättigheter.
• att öka jämställdheten så att pojkar och flickor ges samma möjligheter.
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UNICEF har identifierat att 48 av de 169 delmålen är direkt relevanta för att stärka
barns rättigheter. Det är områden som redan är i fokus för vårt arbete.
Här är några exempel på det vi gör för barnen runt om i världen:

Mål 1:
Fattigdom

Mål 3: Hälsa
Minska barna- och
mödradödligheten,
arbeta för att alla
barn vaccineras och
bekämpa smittsamma
sjukdomar.

Bryta socialt
utanförskap och
stärka sociala
skyddsnät.

Mål 4:
Utbildning

Mål 2:
Hunger och
undernäring

God utbildning från
förskola till och med
gymnasium och förbättra
läs- och skrivkunnighet.

Motverka och behandla
undernäring hos barn.

Mål 6:
Vatten, sanitet
och hygien

Mål 5:
Jämställdhet

Öka tillgången till rent
vatten, bra toaletter och
hygien, främst i skolor
och i sjukvården.

Motarbeta diskriminering, barnäktenskap
och våld mot flickor.

Mål 8:
Ekonomisk tillväxt
och arbete för alla
Minska arbetslösheten
hos unga och få bort
människohandel och
barnarbete.

Mål 10:
Ojämlikhet
Arbeta för deltagande
och inkludering för alla
barn samt stärkt skydd
för barn på flykt.

Mål 11:
Hållbara städer
och samhällen
Fler barnvänliga
offentliga platser och
grönområden.

Mål 13:
Klimatförändringarna
Utbildning och ökad
medvetenhet om
klimatförändringarna.

Mål 16
Fredliga och
inkluderande
samhällen
Minska våld, övergrepp
och utnyttjande av barn.

Mål 17
Globalt samarbete
Öka de rika ländernas
bistånd, globalt samarbete och kunskapsutbyte.
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Om UNICEF
Miljontals barn saknar livsviktiga saker som de har rätt till. Som till exempel rent
dricksvatten, grundläggande sjukvård, en skola att gå till, eller skydd mot konflikter
och övergrepp. För alla de här barnen finns UNICEF. Över hela världen kämpar vi i
regeringskorridorer, slumområden, flyktingläger och avlägsna byar för att alla barn
ska få den barndom de har rätt till. På uppdrag av FN gör vi vårt yttersta för att innehållet i barnkonventionen ska spridas, följas och respekteras.
Det går att förändra. Om vi hjälps åt.
UNICEF är helt beroende av frivilliga bidrag. Om vi ska kunna fortsätta det livsviktiga
arbetet för barnen behöver vi bli fler som hjälps åt.
Bli Världsförälder och ge 100 kr i månaden
Skänk en gåva på unicef.se eller via PG 90 20 01-7
Testamentera till UNICEFs arbete
Handla i gåvoshopen på unicef.se
Starta en egen insamling på unicef.se
Engagera dig i en frivilliggrupp
Välkommen till unicef.se

UNICEF Sverige
Box 8161, 104 20 Stockholm
Telefon 08-692 25 00
unicef.se

