INGEN
FATTIGDOM

MÅL 1:
Målet är
att få slut
på all form
av fattigdom
överallt.

Slut på
fattigdomen!
Det betyder bland annat:
•Den extrema fattigdomen ska avskaffas och antalet personer som lever i fattigdom ska minskas med åtminstone hälften i varje land.
•Alla ska få grundtrygghet, lika rätt till omsorg och naturresurser.
Hur stöder Finland utvecklingsländer i att uppnå målen?
Finlands utvecklingsprojekt i Zambia har lyckats minska fattigdomen
under de senaste åren. Till exempel småbrukare har med hjälp av kredit
kunnat börja producera mera och mångsidigare: deras inkomster har
stigit med 64 procent jämfört med år 2009.
Diskutera:
a) Hur skiljer sig vardagen för rika och fattiga – älgen och musen?
b) Vad betyder fattigdom i Finland och i ett utvecklingsland?
c) Hur kan man minska fattigdomen?
Mer information:
www.maailma2030.fi,
http://formin.finland.fi/agenda2030
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JÄMSTÄLLDHET

MÅL 5:
Målet är att
uppnå jämställdhet
och stärka alla
kvinnors och flickors
rättigheter och
möjligheter.

Jämställdhet
åt alla!
Det betyder bland annat:
•Slut på barnäktenskap, diskriminering och våld mot kvinnor och flickor.
•Kvinnor får samma rättigheter som män när det gäller att äga och
ärva egendom och till exempel använda banktjänster.
Hur stöder Finland utvecklingsländer i att uppnå målen?
I Afghanistan har kvinnors ställning förbättrats genom att de får råd
givningstjänster och undervisning i att läsa. År 2015 fick över 120 000
kvinnor hälsorådgivning om graviditet och att föda barn tack vare Fin
lands utvecklingssamarbete. Färre mammor dör i samband med förloss
ningar när utbildad personal finns på plats för att hjälpa till. Kvinnor
som gått läskursen berättar att de inte längre blir lurade när de gör
affärer!
Diskutera:
a) Kan flickor och pojkar i Finland använda alla hattar som finns i hatt
butiken på bilden?
b) Hur påverkar det om du är pojke eller flicka vad du kan jobba med i
Finland och i andra delar av världen? c) Vad kan man göra för att jäms
tälldheten mellan män och kvinnor ska bli bättre?
Mer information:
www.maailma2030.fi,
http://formin.finland.fi/agenda2030



JÄMSTÄLLDHET

MÅL 8:
Hållbar ekonomisk
tillväxt, full
och produktiv
sysselsättning
och anständiga
arbetsvillkor för alla.

Arbete för alla!
Det innebär bland annat:
• Alla människor ska ha möjlighet att arbeta under goda förhållanden.
• Det ska bli ett slut på tvångsarbete, människohandel och
barnarbetskraft.
Hur hjälper Finland utvecklingsländer att uppnå målen?
I Kirgisien och Tadzjikistan stöder Finland sysselsättning, arbetshälsa,
arbetarskydd och ökad social trygghet. I ett projekt som inleddes 2015
stöds arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer för att de ska kunna
erbjuda sina medlemmar service och intressebevakning som gäller
arbetsförhållanden och löner. En tv-kampanj om nackdelarna med
informell ekonomi fick stor synlighet sommaren 2016. Den berättade
om vad konsekvenserna av svart arbete i värsta fall kan vara.
Diskutera:
a) Vilka olika yrken hittar du i myrstacken och
kommer de att behövas också i framtiden?
b) Vilka kan följderna vara av ungdomsarbetslöshet
i Finland och i utvecklingsländer?
c) Hur kan man hindra utnyttjande av barnarbetskraft?

Mer information:
www.maailma2030.fi,
http://formin.finland.fi/agenda2030




MÅL 10:
Minska ojämlikheten
inom och mellan länder.

Bort med
ojämlikheten!
Det innebär bland annat:
• Utvecklingsländernas synpunkter tas bättre i beaktande
när internationella beslut fattas.
• Var och en har lika rätt att påverka det samhälle vi lever i,
oberoende av kön, etnisk härkomst eller ekonomisk ställning.
Hur hjälper Finland utvecklingsländer att uppnå målen?
I Nepal har Finland hjälpt diskriminerade grupper av kvinnor att
delta i beslutsfattandet både på lokal och på nationell nivå. Under
2013–2016 utbildades före detta soldater och offer för inbördeskriget till
olika yrken och företagande. De fick gå på kurs i tre månader för att bli
sömmerskor, jordbrukare, mobiltelefonreparatörer eller kosmetologer.
Så gott som alla de 300 kvinnor som gick kurserna grundade ett företag.
Genom sina nya färdigheter har de fått uppskattning och blivit delaktiga
i beslutsfattandet i samhället.
Diskutera:
a) Hurudant är björnfamiljens liv jämfört
med fågelfamiljens?
b) Vad beror det på att det i vissa länder finns mer
ojämlikhet än i andra?
c) Vad kan vi göra åt ojämlikhet i Finland eller i utvecklingsländer?
Mer information:
www.maailma2030.fi,
http://formin.finland.fi/agenda2030




BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGEN

MÅL 13:
Målet är att
skyndsamt
arbeta mot
klimatförändringarna
och deras följder.

Hjälp klimatet!
Det betyder bland annat:
•Vi förbättrar alla länders förmåga att anpassa sig till klimatförändringarna och vi sprider kunskap om klimatförändringarna.
•Vi stoppar klimatets uppvärmning vid 1,5 grader, så som världens
länder kom överens om i klimatavtalet i Paris.
Hur stöder Finland utvecklingsländer i att uppnå målen?
Som en del av Finlands utvecklingssamarbete har skogarnas utbredning och olika trädarter kartlagts i Tanzania, Zambia, Vietnam, Peru
och Ecuador 2009–2016. Informationen behövs för att länder ska kunna
kämpa mot avskogningen och klimatförändringar.
Diskutera:
a) Vad har isbjörnen och flygplanet med klimatförändring att göra?
b) Hur kan du påverka klimatförändringen i din egen vardag?
c) Hur kan Finland kämpa mot klimatförändringen?
Mer information:
www.maailma2030.fi,
http://formin.finland.fi/agenda2030
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17 globala mål för
hållbar utveckling till 2030
INGEN
FATTIGDOM

Avskaffa all
form av fattig
dom överallt

BILLIG OCH
REN ENERGI

Se till att alla
får prisvärd, på
litlig, hållbar och
modern energi

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGEN

Skyndsamt
bekämpa
klimatför
ändringarna och
deras följder

INGEN
HUNGER

HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

Avskaffa
hunger, uppnå
matsäkerhet,
bättre näring
och hållbart
jordbruk

Trygga ett häl
sosamt liv och
välmående för
människor i alla
åldrar

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

Främja hållbar
ekonomisk
tillväxt, full och
produktiv sys
selsättning (att
alla får jobb) och
människovärdigt
arbete för alla

Bygga en hållbar
infrastruktur och
främja hållbar
industrialisering
och innovation

LIVET
I HAVEN

LIVET
PÅ LAND

Skydda haven
och havens na
turresurser och
främja en håll
bar användning
av dem

Skydda och åter
ställa ekosystem
på land, upp
muntra en håll
bar användning
av dem, stoppa
ökenspridning
och markförstö
ring och hindra
att den biologis
ka mångfalden
minskar

JÄMSTÄLLDHET

GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

Trygga en öppen,
rättvis utbildning
av god kvalitet
och ge alla
möjlighet till
livslångt lärande

Uppnå jämställd
het och förstärka
alla kvinnors
och flickors
rättigheter och
möjligheter

HÅLLBARA
STÄDER OCH
SAMHÄLLEN

MINSKAD
OJÄMLIKHET

Minska ojämlik
heter inom län
der och mellan
länder

Göra städer och
samhällen säkra
och hållbara

Se till att alla
får rent vatten
och sanitet (to
aletter) och att
de sköts på ett
hållbart sätt

HÅLLBAR
KONSUMTION
OCH PRODUKTION

Säkerställa håll
bar konsumtion
och produktion

GLOBALT
PARTNERSKAP
FÖR HÅLLBAR
UTVECKLING

FRED, RÄTTVISA
OCH GOD
FÖRVALTNING

Främja fredliga
samhällen, ga
rantera tillgång
till rättssystem
för alla och
bygga effektiva
och ansvariga
institutioner på
alla nivåer

RENT VATTEN
OCH SANITET

Stärka verkstäl
landet av hållbar
utveckling och
det globala
partnerskapet
för hållbar ut
veckling

FN:s millenniemålen (2000–2015) halverade den extrema fattigdomen, nio av tio
barn fick gå i skolan och över två miljarder människor fick tillgång till rent vatten.
I september 2015 medlemstaterna i FN kom överens om nya mål som ska styra
utvecklingen överallt i världen. Agenda 2030 menar att ingen ska lämnas efter i
utvecklingen! Vad borde vi göra för att lyckas?
Mer information:
www.maailma2030.fi, http://formin.finland.fi/agenda2030
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