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Agenda 2030 är en allmän ram för alla länder som ska bidra till att till 2030 utrota fattigdom
och uppnå hållbar utveckling. Den innehåller 17 mål för hållbar utveckling och antas i dag
vid ett särskilt FN-toppmöte i New York.

Agenda 2030 för hållbar utveckling som ska antas idag av FN innehåller en global ram för att till 2030
utrota fattigdom och uppnå hållbar utveckling. Ramen bygger på millennieutvecklingsmålen som
antogs år 2000. Agenda 2030 är det första globala avtalet som innehåller ett allmänt, övergripande
handlingsprogram. Agendan omfattar 17 mål för hållbar utveckling och 169 närbesläktade mål, som
mobiliserar alla länder och deltagare så att de kan uppnå målen och påverka inrikespolitiken. Agenda
2030 omfattar också FN:s Addis Ababa-handlingsplan som antogs i juli och som anger vilka medel som
behövs för att genomföra Agenda 2030, exempelvis inhemska resurser, privat finansiering och
offentligt utvecklingsbistånd.

 

EU har från början varit ledande i att bidra till denna process. EU är besluten att förverkliga agendan,
både inom EU (t.ex. genom kommande EU-initiativ som strategin för en cirkulär ekonomi som ska ge
mer hållbar produktion och konsumtion) och genom EU:s utrikespolitik genom att stödja insatser i
andra länder, särskilt i dem där behoven är som störst.

 

– Detta avtal är historiskt och ett stort steg framåt för åtgärder världen över för hållbar utveckling. Det
glädjer mig att EU från början har varit fast besluten att nå ett ambitiöst resultat, med en allmän
agenda för alla länder, rika som fattiga; en agenda som helt och hållet omfattar de ekonomiska,
sociala och miljömässiga dimensionerna av hållbarhet. Resultatet är en milstolpe som förenar hela
världen kring gemensamma mål för en mer hållbar framtid. Vi är fast beslutna att genomföra Agenda
2030 och vi kommer att anpassa vår inrikes- och utrikespolitik så att EU tar sin del av ansvaret, säger
kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans, som ansvarar för hållbar utveckling och
som leder kommissionens delegation på kommissionsordförande Junckers vägnar.

 

FN:s toppmöte där Agenda 2030 ska antas äger rum vid FN:s högkvarter i New York den 25–27
september och fler än 150 stats- och regeringschefer kommer att delta. Europeiska kommissionen
företräds av Frans Timmermans, förste vice ordförande, Federica Mogherini, den höga representanten
för utrikes frågor och säkerhetspolitik/kommissionens vice ordförande och Neven Mimica,
kommissionsledamot med ansvar för internationellt samarbete och utveckling.

 

Bakgrund

Millennieutvecklingsmålen

Millennieutvecklingsmålen har visat att man genom att ställa upp mål kan nå framsteg utan motstycke
och uppnå imponerande resultat. Målen har varit en ledstjärna för EU:s utvecklingspolitik i 15 år och
EU har gjort stora insatser för att uppnå dem. EU och dess medlemsstater är tillsammans med stor
marginal världens största biståndsgivare och gav 58 miljarder euro i bistånd under 2014.

 

Agenda 2030

Agenda 2030 (Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development) överenskoms
informellt och enhälligt i FN i augusti i år. Därefter hänsköts den till toppmötet för att antas av
generalförsamlingen. Addis Abeba-handlingsplanen som antogs i juli är också en integrerad del av
Agenda 2030 genom att den anger vilka verktyg, strategier och resurser som behövs för att agendan
ska kunna genomföras.

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
http://www.un.org/en/index.html
http://www.un.org/millenniumgoals/
http://www.un.org/esa/ffd/ffd3/wp-content/uploads/sites/2/2015/07/Addis-Ababa-Action-Agenda-Draft-Outcome-Document-7-July-2015.pdf


 

Antagandet av Agenda 2030 utgör kulmen på ett treårigt samarbete (som tidigare kallades
”utvecklingsagenda för tiden efter 2015”) där det civila samhället och andra intressenter deltog i en
helt ny omfattning. Agendan är en fortsättning på millennieutvecklingsmålen, FN:s Rio +20-konferens
om hållbar utveckling, samt konferenser om utvecklingsfinansiering. Den kommer också att bidra till de
pågående förhandlingarna om ett nytt globalt klimatavtal som ska ingås i Paris i december.

 

Agenda 2030 kommer att omdefiniera hur det internationella samfundet samarbetar i fråga om ett
globalt åtagande om en annorlunda framtid för människor och jorden – en framtid som leder in på en
väg mot hållbar utveckling. Medan millennieutvecklingsmålen var riktade mot utvecklingsländer, är
Agenda 2030 det första övergripande avtalet som fastställer en allmän, övergripande agenda som
kommer att påverka alla länder, även inrikespolitiken.

 

De 17 nya målen för hållbar utveckling och 169 närbesläktade mål balanserar de tre dimensionerna av
hållbar utveckling, nämligen miljömässiga, sociala och ekonomiska, som omfattar områden som
fattigdom, ojämlikhet, livsmedelstrygghet, hälsa, hållbar konsumtion och produktion, tillväxt,
sysselsättning, infrastruktur, hållbar förvaltning av naturtillgångar, klimatförändringar samt
jämställdhet, fredliga samhällen för alla, tillgång till rättslig prövning och ansvarsskyldiga institutioner.

 

Den nya uppsättningen mål gör att världen fortsätter att uppfylla de tidigare millennieutvecklingsmålen
och Rio-åtagandena, samtidigt som man täcker in mål för flera andra områden.
Millennieutvecklingsmålen har uppnåtts mer eller mindre väl världen över, och inte alla mål har
uppnåtts. De geopolitiska förändringarna under de senaste 15 åren har lett till insikten att det är
lämpligare med en mer allmän uppsättning mål, vilket kräver integrerade lösningar. Den nya agendan
är mycket bredare och omfattar alla länder. Den togs fram i en unik process med deltagande från
människor världen över.

Eftersom den är en allmän överenskommelse, behövs det åtgärder från alla länder för att genomföra
den. Den kommer att stödjas genom ett globalt partnerskap som mobiliserar insatser från regeringar
och intressenter på alla nivåer. Agendan kommer att få en kraftfull mekanism för uppföljning och
granskning så att man kan kontrollera dess framsteg och garantera ansvarsskyldighet gentemot
medborgarna. En viktig nyhet i Agenda 2030 är att det erkänns att arbete för hållbar utveckling kräver
parallella framsteg på tre fronter, där ekonomiska, sociala och miljömässiga frågor åtgärdas
tillsammans och integrerat.

Alla resurser – både inhemska och internationella, offentliga och privata – kommer att behövas för att
genomförandet ska lyckas. Alla länder kommer att behöva bidra med sin skäliga andel, med beaktande
av deras utvecklingsnivåer, nationella särart och kapaciteter. Nationellt egenansvar och nationell
ansvarighet kommer att vara av central betydelse för att uppnå målen i agendan.

 

Läs mer:
Factsheet on Millennium Development Goals (MDGs) – What has the EU achieved?

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5712_en.htm

 

Factsheet on Sustainable Development Goals and the Post-2015 Agenda:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5709_en.htm

 

Brochure on the EU's contribution to the Millennium Development Goals (key results from European
Commission programmes):

EN: http://ec.europa.eu/europeaid/eus-contribution-millennium-development-goals-key-results-
european-commission-programmes-0_en

FR: http://ec.europa.eu/europeaid/contribution-de-lue-aux-objectifs-du-millenaire-pour-le-
developpement-principaux-resultats-des-0_fr

ES: http://ec.europa.eu/europeaid/la-contribucion-de-la-ue-los-objetivos-de-desarrollo-del-milenio-
algunos-resultados-clave-de-los_es

DE: http://ec.europa.eu/europeaid/eu-beitrag-zu-den-millenniumsentwicklungszielen-wesentliche-

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5712_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5709_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/eus-contribution-millennium-development-goals-key-results-european-commission-programmes-0_en
http://ec.europa.eu/europeaid/eus-contribution-millennium-development-goals-key-results-european-commission-programmes-0_en
http://ec.europa.eu/europeaid/contribution-de-lue-aux-objectifs-du-millenaire-pour-le-developpement-principaux-resultats-des-0_fr
http://ec.europa.eu/europeaid/contribution-de-lue-aux-objectifs-du-millenaire-pour-le-developpement-principaux-resultats-des-0_fr
http://ec.europa.eu/europeaid/la-contribucion-de-la-ue-los-objetivos-de-desarrollo-del-milenio-algunos-resultados-clave-de-los_es
http://ec.europa.eu/europeaid/la-contribucion-de-la-ue-los-objetivos-de-desarrollo-del-milenio-algunos-resultados-clave-de-los_es
http://ec.europa.eu/europeaid/eu-beitrag-zu-den-millenniumsentwicklungszielen-wesentliche-ergebnisse-von-programmen-der_de
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ergebnisse-von-programmen-der_de

 

Brochure on Financing Global Sustainable Development after 2015: Illustrations of key EU
contributions:

https://ec.europa.eu/europeaid/financing-global-sustainable-development-after-2015-illustrations-key-
eu-contributions_en

 

Förste vice ordföranden Frans Timmermans webbplats:

http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/timmermans_en

 

EU-kommissionär Neven Mimicas webbplats:

http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/mimica_en

 

Agenda 2030 för hållbar utveckling:

http://www.undp.org/content/undp/en/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda.html

Presskontakter:
Sharon ZARB (+ 32 2 29 92256)
Alexandre POLACK (+32 2 299 06 77)

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post

Attachments
mdg_-poster-2015_en.pdf
Post-2015 Development_infograph_final.pdf
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