
Globala målen
Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå
fyra fantastiska saker till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och
rättvisa samt att lösa klimatkrisen.* År 2020 är starten på ett decennium av ökad ambitionsnivå och fler åtgärder, ett så kallat ”Decade
of Action”.

Fattigdom handlar inte bara om pengar. Fattigdom innebär
även brist på frihet, inflytande, hälsa, utbildning och säkerhet.
Idag lever 1,3 miljarder människor i fattigdom och av dessa är
hälften under 18 år. Brist på mat, sjukvård, säkerhet och rent
vatten dödar tusentals människor varje dag, men det blir bättre
och sedan 1990 har den extrema fattigdomen halverats.

Mål 1 handlar om att avskaffa fattigdom i alla dess former och
att ge alla människor i världen chans till ett värdigt och tryggt
liv.*

Hållbarhetsveckan
Hållbarhetsveckan är ett årligt event som syftar till att öka kunskaperna om
de globala målen, informera om Båstads kommuns arbete med hållbarhets-
frågor och inspirera individer, föreningar och företag att genom såväl stora
som små insatser bidra till en mer hållbar framtid.

Det här kan Du göra:
Handla i, eller lämna in kläder och saker
till secondhandbutiker där överskottet går
till bistånd.
Köp en majblomma eller stöd andra in-
samlingar till betrodda organisationer.
Organisera eller delta i en 
utbildning om entreprenörskap. 

Avskaffa all form av fattigdom överallt.

Det här gör kommunen:
Den lokala nivån är viktig eftersom den är
närmast invånarna och kan ha stor påverkan på
deras liv, såväl i Sverige som i andra länder.
Kommunernas ansvar för det sociala stödet och
omsorgen innebär att de som lever i störst
ekonomisk utsatthet kan få hjälp att ta sig ur den.
För att nå målet krävs koordinerade och
långsiktiga insatser på lokal och regional nivå.
Kommuner, men också regioner, kan bäst
identifiera vilka människor, inte minst barn, som
lever i fattigdom och satsa resurser som hjälper
dem att ta sig ur den. Samverkan med civil-
samhället är en viktig del i det arbetet.**

Här på Gulstad leker många barn. I Sverige har de
flesta familjer pengar att leva för, men inte alla.
Det finns barn som är fattiga även här. Visste du att?

Av det totala antalet hushåll i Båstads
kommun som mottog ekonomiskt bistånd
under 2019 var 18,43 procent hushåll som
bestod av en ensamstående kvinna med
barn. Sett till hela Sverige var motsvarande
andel 14,79 procent.***

Globala målen: världens plan för alla barn

* https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/
** Glokala Sverige (2020) Arbetsbok - Agenda 2030. SKR och Svenska FN-förbundet

*** Statistiska Centralbyrån 2019
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