GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

God utbildning
för alla:

RENT VATTEN
OCH SANITET

866 miljoner människor lever
utan rent vatten och 2,3 miljarder lever utan toalett.

Idag börjar nästan alla barn
i världen grundskolan,
problemet är att utbildningen
ofta är av dålig kvalitet.
Särskilt flickor avbryter ofta sin utbildning för
tidigt.

Finland har redan länge drivit utvecklingssamarbete inom vattensektorn för att förbättra vattenförsörjningen, saniteten och hygienen i hem,
skolor och hälsovårdscentraler. Nästan 6 miljoner
människor fick tillgång till sanitet 2014– 2017 tack
vare detta arbete. 660 000 elever fick vatten och
sanitet i skolan. Sammanlagt har redan 10 miljoner människor fått tillgång till rent vatten tack vare
Finlands utvecklingssamarbete. Finland har ett gott
anseende som expert inom utbildning och främjare
av jämlik undervisning för alla.

I Etiopien har Finland förbättrat förutsättningarna för barn med funktionsnedsättning att gå
i skola och understött en reform av utbildningssektorn som påverkar vardagen i mer än 30 000
skolor. I Moçambique har Finland arbetat för
barnens möjlighet att få undervisning på sitt
eget modersmål.

Jämställdhet:

JÄMSTÄLLDHET

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGEN

Det finns uppskattningsvis 225
miljoner kvinnor i världen som
vill använda preventivmedel,
men som inte har möjlighet till
det. Var fjärde mamma måste
föda utan barnmorska.
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Bekämpa klimatförändringen:
Klimatförändringen drabbar
världens fattigaste länder allra
värst.

Finland har skogskompetens som gagnar planeringen av en hållbar användning och kontroll av
skogar även globalt. Genom den privata sektorns
samarbete har Finland bland annat understött ren
energi. Finansieringsbolaget Finnfund är en av
finansiärerna för Afrikas största vindkraftspark.
Utvecklingssamarbetet inom jordbruk och vattensektorn stöder småbrukares anpassning till förändrade förhållanden.

Med stöd av Finlands bilaterala utvecklingssamarbete fick 1,5 miljoner kvinnor tjänster för
sexuell och reproduktiv hälsa 2015–2017. EU:s
stöd gav 56 miljoner kvinnor preventivmedel
2014–2016. Finland ger också kraftfullt stöd till
FN:s jämställdhetsorganisation UN Women och
civilsamhällesorganisationers arbete för kvinnors
och flickors ställning.
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Vad är Agenda 2030?

Målen följs upp

Avsikten med Agenda 2030 och de globala målen
får hållbar utveckling är att avskaffa den extrema
fattigdomen och trygga en välmående miljö i hela
världen. Det finns 17 globala mål och 169 delmål.
FN:s medlemsländer enades om målen 2015.
Målen styr arbetet för hållbar utveckling fram
till 2030.

FN följer hur de globala målen för hållbar utveckling genomförs med hjälp av över 200 globala mätare, och dessutom har staterna sina egna nationella
indikatorer. Finland var ett av de första länderna
som utarbetade nationella målsättningar, åtgärder
och ett system för uppföljning och utvärdering.
Varje år samlas FN-länderna till ett politiskt högnivåforum för att utvärdera framstegen.

Hållbar utveckling

1. Avskaffa all form av fattigdom överallt.
2. Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart
jordbruk.
3. Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande
för alla i alla åldrar.
4. Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning
av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

FN:s generalsekreterare har utnämnt en internationell forskarpanel till stöd för utvärderingen. Panelens första rapport utkom 2019. Global Sustainable
Development Report pekade särskilt ut ojämlikhet,
klimatförändringar och miljöproblem som hinder
för en hållbar utveckling. Forskarna lade också fram
lösningsmodeller som alla länder bör iaktta för att
främja de nödvändiga förändringarna i de globala
systemen.

Hållbar utveckling är samhällelig förändring
som tryggar förutsättningarna för ett gott liv
för nuvarande och kommande generationer.
Miljön, människan och ekonomin ska alla
beaktas likvärdigt i beslutsfattandet och
verksamheten.

Tre dimensioner:
1)
2)
3)

De 17 globala målen för hållbar
utveckling:

Ekologisk hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet
Social hållbarhet

5. Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors
egenmakt.
6. Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning
av vatten och sanitet för alla.
7. Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig,
tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.
8. Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med
anständiga arbetsvillkor för alla.
9. Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för
en inkluderande och hållbar industrialisering samt
främja innovation.

Läs mer:

10. Minska ojämlikheter inom och mellan länder.

Utrikesministeriet: um.fi/agenda2030/sv
Utrikesministeriet: maailma2030.fi/sv (för skolor)
Statsrådets kansli: kestavakehitys.fi/sv
Samhälleligt åtagande för hållbar utveckling:
sitoumus2050.fi

Vad gör Finland?
Det är staterna som har det primära ansvaret för
att genomföra Agenda 2030, men för att målen ska
nås behövs också insatser av städer och kommuner,
företag, organisationer och enskilda medborgare.
Den grundläggande principen är att ingen lämnas
efter i utvecklingen.

11. Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra,
motståndskraftiga och hållbara.
12. Säkerställa hållbara konsumtions- och
produktionsmönster.
13. Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa
klimatförändringarna och dess konsekvenser.
14. Bevara och nyttja haven och de marina resurserna
på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling.
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.

I Finland satsar vi till exempel på hållbar konsumtion och produktion och på minskad ojämlikhet.
Ute i världen arbetar Finland för målen i synnerhet
med hjälp av sin utvecklingspolitik. Andra centrala
områden är klimatpolitiken, utrikes- och säkerhetspolitiken, handelspolitiken och EU:s verksamhet.
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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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17. Stärka genomförandemedlen och revitalisera det
globala partnerskapet för hållbar utveckling.

