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Preambulär  

§26. […]. Vi kommer likaså att öka 
takten i de framsteg som görs med att 
bekämpa malaria, hiv/aids, 
tuberkulos, hepatit, Ebola och andra 
smittsamma sjukdomar och 
epidemier, inbegripet att ta itu med 
en växande antibiotikaresistens och 
problemet med försummade 
sjukdomar som drabbar 
utvecklingsländer. […] 
 

Mål 1.  Avskaffa fattigdom i 
alla dess former överallt 

 
1.4 Senast 2030 säkerställa att alla 
män och kvinnor, i synnerhet de 
fattiga och de utsatta, har lika rätt till 
ekonomiska resurser, tillgång till 
grundläggande tjänster, möjlighet att 
äga och kontrollera mark och andra 
former av egendom samt tillgång till 
arv, naturresurser, lämplig ny teknik 
och finansiella tjänster, inklusive mik-
rokrediter. 
 
1.5 Till 2030 bygga upp mot-
ståndskraften hos de fattiga och 
människor i utsatta situationer och 
minska deras utsatthet och sårbarhet 
för extrema klimatrelaterade 
händelser och andra ekonomiska,  
sociala och miljömässiga chocker och 
katastrofer. 
 

1.b Upprätta sunda policy ramverk på 
nationell, regional och internationell 
nivå på grundval av 
utvecklingsstrategier som stödjer de 
fattiga och tar hänsyn till jäm-
ställdhetsaspekter, för att stödja 
ökade investeringar i åtgärder för att 
avskaffa fattigdom.        

 
Mål 2. Avskaffa hunger, 
uppnå tryggad 
livsmedelsförsörjning och 

förbättrad nutrition samt främja ett 
hållbart jordbruk 

 

2.3 Till 2030 fördubbla jordbrukets 

produktivitet och inkomster för 

småskaliga livsmedelsproducenter, i 

synnerhet kvinnor, ursprungsfolk, 

familjejordbrukare, boskapsskötande 

nomader samt fiskare, inklusive 

genom säker och lika tillgång till 

mark, andra produktionsresurser och 

insatsvaror, kunskap, finansiella 

tjänster och marknader samt 

möjligheter till förädling och 

sysselsättning utanför jordbruket. 

 

2.4 Senast 2030 uppnå hållbara 

system för livsmedelsproduktion 

samt införa motståndskraftiga 

jordbruksmetoder som ökar 

produktiviteten och produktionen, 

som bidrar till att upprätthålla 
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ekosystemen, som stärker förmågan 

till anpassning till klimatförändringar, 

extrema väderförhållanden, torka, 

översvämning och andra katastrofer 

och som successivt förbättrar mark- 

och jordkvaliteten. 

2.5 Senast 2020 upprätthålla den 

genetiska mångfalden av fröer, odlade 

växter, produktionsdjur och tamdjur 

samt deras besläktade vilda arter, 

bland annat med hjälp av välskötta 

och diversifierade frö- och 

växtbanker på nationell, regional och 

internationell nivå. Främja tillträde till 

samt rimlig och rättvis fördelning av 

de fördelar som uppstår vid använd-

ning av genetiska resurser och 

därmed förknippad traditionell 

kunskap, i enlighet med interna-

tionella avtal. 

2.b Korrigera och förhindra 

handelsbegränsningar och sned-

vridningar på världsmarknaderna för 

jordbruksprodukter, inklusive genom 

att parallellt avskaffa alla former av 

exportsubventioner inom jordbruket 

liksom alla exportåtgärder med 

motsvarande verkan, i enlighet med 

mandatet för Doharundan. 

Mål 3. Säkerställa 

hälsosamma liv och främja 

välbefinnande för alla i alla åldrar 

3.3 Senast 2030 utrota epidemierna av 

aids, tuberkulos, malaria och 

försummade tropiska sjukdomar samt 

bekämpa hepatit, vattenburna 

sjukdomar och andra smittsamma 

sjukdomar. 

Mål 5. Uppnå jämställdhet 

och alla kvinnors och 

flickors egenmakt 

 

5.5 Tillförsäkra kvinnor fullt och 

faktiskt deltagande och lika 

möjligheter till ledarskap på alla 

beslutsnivåer i det politiska, eko-

nomiska och offentliga livet. 

5.a Genomföra reformer för att ge 

kvinnor lika rätt till ekonomiska 

resurser, möjlighet att äga och 

kontrollera mark och andra former av 

egendom samt tillgång till finansiella 

tjänster, arv och naturresurser, i 

enlighet med nationell lagstiftning. 

5.b Öka användningen av gynnsam 

teknik, i synnerhet informations- och 

kommunikationsteknik, för att främja 

kvinnors egenmakt. 

Mål 9. Bygga 

motståndskraftig in-

frastruktur, verka för en 

inkluderande och hållbar 

industrialisering samt främja 

innovation 

 

9.5 forskningen och indu-

strisektorernas tekniska kapacitet i 

alla länder, i synnerhet utveck-

lingsländerna, bland annat genom att 

till 2030 uppmuntra innovation och 

väsentligt öka det antal personer som 

arbetar med forskning och utveckling 

per 1 miljon människor liksom de 

offentliga och privata utgifterna för 

forskning och utveckling. 

9.b Stödja inhemsk teknikutveckling, 

forskning och innovation i 

utvecklingsländerna, inklusive genom 
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att säkerställa en gynnsam policymiljö 

för exempelvis industriell 

diversifiering och förädling av 

råvaror. 

 

Mål 12. Säkerställa 

hållbara konsumtions- och 

produktions-mönster 

12.3 Till 2030, halvera det globala 

matsvinnet per person i butik- och 

konsumentledet, och minska 

matsvinnet längs hela livs-

medelskedjan, även förlusterna efter 

skörd 

 

Mål 13. Vidta omedelbara 

åtgärder för att bekämpa              

klimatförändringarna och dess 

konsekvenser 

 

Mål 14. Bevara och nyttja 

haven och de marina 

resurserna på ett hållbart 

sätt för en hållbar utveckling 

 

14.4 Senast 2020 införa en effektiv 

fångstreglering och stoppa överfiske, 

olagligt, orapporterat och oreglerat 

fiske liksom destruktiva fiskemetoder 

samt genomföra vetenskapligt 

baserade förvaltningsplaner i syfte att 

återställa fiskbestånden så snabbt 

som möjligt, åtminstone till de nivåer 

som kan producera maximalt hållbart 

uttag, fastställt utifrån deras 

biologiska egenskaper. 

14.7 Till 2030 öka den ekonomiska 

nyttan för små önationer under 

utveckling och de minst utvecklade 

länderna av ett hållbart nyttjande av 

marina resurser, bland annat genom 

en hållbar förvaltning av fiske, 

vattenbruk och turism. 

Mål 15. 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 

 

15.1 Till 2020 bevara, återställa och 

hållbart använda ekosystem på land 

och i sötvatten och deras 

ekosystemtjänster, särskilt skogar, 

våtmarker, berg och torra områden, i 

enlighet med de skyldigheter som 

anges i internationella 

överenskommelser. 

 

15.6 Främja en rimlig och rättvis 

fördelning av den nytta som uppstår 

vid användning av genetiska resurser 

samt lämpligt tillträde till sådana 

resurser, i enlighet med 

internationella avtal. 

15.9 Senast 2020 integrera 

ekosystemens och den biologiska 

mångfaldens värden i nationella och 

lokala planerings- och ut-

vecklingsprocesser, strategier för 

fattigdomsminskning samt räken-

skaper. 

Mål 16 Främja fredliga och 

inkluderande samhällen för 

hållbar utveckling, 

tillhandahålla tillgång till rättvisa för 

alla samt bygga upp effektiva och 

inkluderande institutioner med 

ansvarsutkrävande på alla nivåer 
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16.6 Bygga upp effektiva och 

transparanta institutioner med an-

svarsutkrävande på alla nivåer. 

 

16.7 Säkerställa ett lyhört, in-

kluderande, deltagandebaserat och 

representativt beslutsfattande på alla 

nivåer. 

Mål 17. Stärka 

genomförandemedlen och 

återvitalisera det globala 

partnerskapet för hållbar utveckling 

 

17.9 Öka det internationella stödet 

för genomförande av effektiv och 

riktad kapacitetsuppbyggnad 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. 

 

17.10 Främja ett universellt, re-

gelbaserat, öppet, icke-diskrimi-

nerande och rättvist multilateralt 

handelssystem inom ramen för 

Världshandelsorganisationen, 

inklusive genom att slutföra för-

handlingarna enligt utvecklingsa-

gendan från Doha. 

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 offentlig-

privata partnerskap samt partnerskap 

inom det civila samhället vilka bygger 

på erfarenheterna från andra 

partnerskap och deras 

finansieringsstrategier. 


