
Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

Globala målen: världens plan för alla barn

Det här kan Du göra:
Säg hej till alla du möter under en dag.
Anordna ett språkcafé i din kommun.
Anmäl dig som stödfamilj.
Bidra till en schysst stämning på nätet.
Respektera människor som lever på ett
annat sätt än du.

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”.

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.

Grunden för ett hållbart samhälle är en rättvis fördelning av
resurser och såväl ekonomiskt, socialt och politiskt
inflytande i samhället. Globala målens ledord är Leave No One
Behind och mål 10 belyser vikten av att verka för ett samhälle
där ingen lämnas utanför i utvecklingen.

Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika
rättigheter och möjligheter oberoende av t.ex. kön, etnicitet,
religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning. Även
om många länder har haft en positiv ekonomisk utveckling
med minskad fattigdom under de senaste decennierna, så har
klyftorna ökat både inom och mellan länder. Jämlikhet
minskar risken för konflikter och främjar alla människors
möjlighet att delta i och påverka samhällsutvecklingen.*

Det här gör kommunen:
Kommunerna har genom sitt ansvar för skola,
omsorg och socialt stöd goda möjligheter att
motverka ojämlikhet mellan olika individer och
grupper av barn och vuxna. Att gå klart skolan är
en av flera viktiga faktorer för minskad ojämlikhet.
Det kommunala utjämningssystemet ska ge
likvärdiga förutsättningar för välfärd oavsett var i
landet man bor. Trots detta finns det utmaningar i
att erbjuda en likvärdig offentlig service i
kommunerna på grund av varierande förutsätt-
ningar. Bostads- och samhällsplanering samt
kultur och fritidsaktiviteter är andra viktiga
områden i arbetet för att motverka ojämlikhet. **

Här på Bjäredalen drivs både ett café och ett
tvätteri inom ramen för daglig verksamhet enligt
LSS, lagen om stöd och service till vissa funktions-
hindrade. LSS är en rättighetslag. I rätten till ett
gott och självständigt liv ingår att man ska ha
möjlighet att arbeta, studera eller ha någon annan
meningsfull sysselsättning. Man ska också kunna
vara med i samhällslivet och till exempel kunna ta
del av kultur- och fritidsutbud på samma villkor
som alla andra.

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