
Främja fredliga och inkluderande samhällen 
för hållbar utveckling.

Visste du att?
Hela 88,9 procent av de röstberättigade i Båstads
kommun röstade i riksdagsvalet 2018. I Sverige var
motsvarande andel 87,2 procent.***

Globala målen: världens plan för alla barn
Det här kan Du göra:

Rösta när det är val. 
Engagera dig i någon av kommunens ideella 
organisationer eller ett politiskt parti. 
Håll koll på nyheterna för att få koll på vad 
som händer i världen och i din närhet. 

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.

Det här gör kommunen:
Det är i kommunerna som medborgarna
i Sverige och det offentliga samhället
möts. Att kommunernas verksamheter
fungerar rättssäkert och motverkar
korruption bidrar till att skapa tillit till
samhällets institutioner. Demokrati och
medborgarnas delaktighet är grund-
läggande i den kommunala strukturen
och i det svenska politiska systemet.**

Här bredvid kan du höra Thomas
Andersson (L), kommunfullmäktiges
ordförande, prata om demokrati ur ett
lokalt perspektiv.

Fredliga samhällen och frihet från våld utgör både ett mål och
ett medel för hållbar utveckling. Inkluderande, ansvarsfulla
och rättvisa institutioner är grunden för en god
samhällsstyrning fri från konflikter, korruption och våld. Alla
människor är lika inför lagen och ska ha lika tillgång till
rättvisa och möjligheter att utöva inflytande och ansvars-
utkrävande över beslutsfattande.

Inga varaktiga framsteg kan nås i en kontext präglad av
konflikt och våld. Länder som är drabbade av krig och
utdragna konflikter är de som har svårast att lyfta sin
befolkning ur fattigdom. Att stärka rättsstatsprincipen och
främja mänskliga rättigheter är nyckeln till fredliga,
inkluderande och hållbara samhällen.*

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

*** Statistiska Centralbyrån
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