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Definitioner av mål för hållbar utveckling

Mål 1: Ingen fattigdom
Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt.

Mål 2: Noll hunger
Stoppa hungern, uppnå matsäkerhet och förbättrad näring och främja ett
hållbart jordbruk.

Mål 3: God hälsa och välmående
Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

Mål 4: Kvalitetsutbildning
Säkerställa inkluderande och rättvis utbildning av hög kvalitet och främja
livslångt lärande för alla.

Mål 5: Jämställdhet och kvinnors egenmakt
Uppnå jämställdhet och stärk alla kvinnor och flickor.

Mål 6: Rent vatten och sanitet
Säkerställa tillgänglighet och hållbar hantering av vatten och sanitet för alla.

Mål 7: Prisvärd och ren energi
Säkerställa tillgång till prisvärd, pålitlig, hållbar och modern energi för al.
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Mål 8: Anständigt arbete och ekonomisk tillväxt
Främja hållbar, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv
sysselsättning och anständigt arbete för alla.

Mål 9: Industri, innovation och infrastruktur
Bygg en robust infrastruktur, främja inkluderande och hållbar industrialisering
och främja innovation.

Mål 10: Minskad ojämlikhet
Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

Mål 11: Hållbara städer och samhällen
Gör städer och mänskliga bosättningar inkluderande, säkra,
motståndskraftiga och hållbara.

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Mål 13: Klimatåtgärder
Vidta brådskande åtgärder för att bekämpa klimatförändringen och dess
effekter.

Mål 14: Livet under vattnet
Bevara och hållbart använda haven, haven och marina resurser för hållbar
utveckling.

Mål 15: Biologisk mångfald, skogar, ökenspridning
Skydda, återställ och främja hållbar användning av terrestra ekosystem,
hållbart förvalta skogar, bekämpa ökenspridning och stoppa och vända
markförstöring och stoppa förlusten av biologisk mångfald.
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Mål 16: Fred, rättvisa och starka institutioner
Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, ge tillgång
till rättvisa för alla och bygga effektiva, ansvarsfulla och inkluderande
institutioner på alla nivåer.

Mål 17: Partnerskap för målen
Stärka medlen för implementering och återuppliva det globala partnerskapet
för hållbar utveckling.


