VIKTIG INFORMATION TILL SVERIGES INVÅNARE

TILLSAMMANS

Så når vi de
globala
hållbarhetsmålen
till 2030
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Till Sveriges invånare
Den här broschyren har alla hushåll i Sverige fått
på uppdrag av regeringen 2016. Broschyren ska
hjälpa oss att TILLSAMMANS uppnå de globala
hållbarhetsmålen till år 2030. De mål som världens
länder, 193 stycken, tagit fram tillsammans och
sedan antog i september 2015.
Många människor, speciellt unga, kan känna oro
för att vi i Sverige inte kommer att uppfylla
Generationsmålet och Sveriges Miljömål.
Regeringen, riksdagen, myndigheter, landsting och
regioner, kommuner, företag och organisationer
behöver din hjälp om vi ska lyckas uppnå målen vi
satte upp 1999 och de globala hållbarhetsmålen till
2030. Med gemensamma krafter kan vi förändra
världen till en bättre plats.
SPARA BROSCHYREN
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OMTANKE
Vi kan inte fortsätta leva som vi gjort. Vi behöver
tänka om och börja bry oss om varandra och om
planeten. TILLSAMMANS har vi modet att bygga
en ny kultur där omtanke har en given plats, och
handlingskraft att ändra vanor som på lång sikt är
ohållbara och destruktiva.
UTBILDA DIG
Lär dig mer om de globala hållbarhetsmålen. Vilka
mål brinner du mer för, vilka mål kan du börja
jobba med direkt och vilka mål kräver längre
omställning? Det är inte svårare än att böja sig ner
och plocka upp skräp som någon kastat på
stranden. Och att berätta för alla att från och med
nu tar vi hand om vår planet och varandra. För om
vi ska lyckas med den här planen måste vi börja
prata med varandra, inspirera varandra och sprida
goda exempel och nyheter.
ENGAGERA DIG
Målen är många men det är vi också. Vi är 10
miljoner invånare i Sverige och 7,5 miljarder i hela
världen. Grunden är att vi nu ska börja jobba
TILLSAMMANS där vi bor, där vi arbetar och i
organisationer. Alla måste börja dra åt samma håll.
För målen handlar om allt från att göra det bättre
för de som lever i låginkomstländer, i
katastrofområden till inkludering och anständiga
förhållande på skolor och arbetsplatser i Sverige.
3

MOD
Det krävs mod att förändra sig. Att inse att det man
har, det man har gjort och det man bestämt inte
har blivit så bra för alla eller i det långa
perspektivet. Nu är tiden inne för att se över vad
som behöver förändras och förbättras.
OBESLUTSAMHET
Det kan kännas jobbigt att inte veta om man kan
resa med flyg som idag i framtiden och att behöva
ändra sina vanor och beteenden. Men syftet med
målen är inte att begränsa våra liv utan att skapa
nya värden som bygger på medansvar och
gemenskap.
ÖKAD MEDVETENHET
De senaste decennierna har präglats av en vilja att
utveckla och skapa tillväxt istället för att förvalta.
Det har bidragit till att dagens livsstil inte längre är
hållbar. Vi glömde att förvalta det som fungerade
bra och långsiktigt för planeten, och att förvalta
respekt för den demokratiska idén och för
varandra. Samtidigt måste vi komma ihåg att trots
att vi tänker olika kan vi ändå arbeta mot samma
mål.
SÖK OCH ANVÄND FAKTA
Se upp för intriger och för intrigmakare, och se upp
så du inte själv blir en. Alla har rätt till egna åsikter
men fakta drunknar lätt när åsikterna blir många.
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Bild 1 Lydiga människor är farliga förebilder
Efter andra världskriget sökte man fakta om vad som gjorde att människor kunde
börja utrota varandra. En stor grupp forskare studerade 22 ledande nazisterna som
anklagades för brott mot mänskligheten i rättprocesserna i Nürnberg. 1985 släppte
forskarna sina slutsatser: Det enda gemensamma drag de fann var att de åtalade
hade lätt för att anpassa sina åsikter efter vem som styrde över dem istället för att lita
på sin egen inre värdekompass.
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HANDLINGSKRAFT
Man kan dela in saker i sånt som är lätt och svårt
och sånt som är viktigt och oviktigt. Speciellt när
tiden är en väsentlig faktor är det viktigt att vara
överens om vad som behöver göras nu och vad
som kan vänta.
De globala
hållbarhetsmålen

Viktigt

Oviktig
Lätt

Svårt

Bild 1 I en graf med två axlar där den ena går från lätt till svårt och den andra från
oviktigt till viktigt hamnar de mål som vi ska uppfylla tillsammans till år 2030 längst
upp i högra hörnet. För att ändra invanda beteenden är jättesvårt.

INTRESSEKONFLIKTER
När större förändringar står för dörren finns alltid
en risk för korruption. För förändringar gynnar en
del och missgynnar andra. Det kan också finnas
personer som har egenintressen i besluten och
som sitter på dubbla stolar. Därför är det viktigt att
hålla i minnet att där makten finns - där finns också
lobbyisterna. Opportunister som vill skaffa sig
fördelar.
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INSPIRATION
Det behövs ingen magi för att förvandla vår värld, vi bär redan
all den kraft vi behöver inom oss – vi har kraften att föreställa
oss något bättre.
- J.K Rowling ur boken ”Väldigt bra liv”

De globala målen delas in i sociala, ekologiska och
ekonomiska mål och de är odelbara. Det innebär
att alla mål hänger ihop. Vi måste arbeta med alla
mål så att de uppfylls överallt. Men eftersom vi är
så många så kan du välja ut några som du vill
engagera dig mer i. Trots att vi inte lyckades uppnå
alla Millenniummål till 2015 så har många
människor fått det så mycket bättre sen basåret
1990. Och arbetet fortsätter även med dessa mål,
tex. sjukvård för alla och färre dödsfall bland
mödrar och barn under fem år.
Vet du när allt kommer att bli bra?
När människor, vanligt folk, slutar tycka att Förenta Nationerna
är lika abstrakt som en Picassotavla är märklig och upptäcker
att det är deras organisation.
- Dag Hammarskjöld, FNs generalsekreterare 1953-1961

Man kan kalla Milleniummålen och de globala
hållbarhetsmålen för hjärtats mål. De handlar om
ett globalt ansvar och om ett globalt vi. Därför är
det så viktigt med positiva nyheter, för när värmen
och kärleken flyttar in flyttar rädslan och ilskan ut.
Och tvärt om, när rädslan och ilskan flyttar in flyttar
värmen och kärleken ut.
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SAMMANFATTNING OM OLIKA MÅL
SVERIGES MILJÖMÅL
Det finns 16 nationella miljökvalitetsmål, varav 15
miljökvalitetsmål antogs 1999 av Sveriges riksdag.
Det 17:e målet är generationsmålet. De flesta mål
ska vara uppfyllda till år 2020.
MILLENIUMMÅLEN
De 8 milleniummålen togs fram på initiativ av FNs
generalsekreterare Kofi Annan efter FNs
millennietoppmöt i New York i september 2000.
Målen skulle vara uppfyllda till 2015.
I mötet i New York antogs Millenniedeklarationen
som ett uttryck för 147 stats- och regeringschefers
och 191 nationers oro för framtiden. Mötet var den
dittills största samlingen av världens ledare. Alla
mål handlade om att utjämna orättvisorna i världen
utom mål 7 som handlade om en hållbar värld. Mål
7 var det enda målet som inte hade någon positiv
utveckling alls från basåret 1990 till 2015. Tvärt
om.
DE GLOBALA HÅLLBARHETSMÅLEN
Med dessa 17 mål vill alla länder och regeringar i
världen tillsammans uppnå en hållbar framtid.
Målen ska vara uppfyllda till år 2030. FN
administrerar målen och i Sverige är det Statistiska
Centralbyrån som följer upp dem.
Broshyren är framtagen av nostress.nu 2019.
nostress.nu vill bidra till ökat samhällsengagemang och minskad stress i samhället.
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