
Stärka genomförandemedlen och revitalisera 
det globala partnerskapet för hållbar 

utveckling.

Globala målen: världens plan för alla barn Det här kan Du göra:
Lär känna dina grannar. 
Gör saker tillsammans. 
Följ nyhetsrapporteringen.
Är du företagare? - samarbeta med en ideell 
organisation.

Visste du att:
För att nå en hållbar utveckling behöver vi fria
medier och ett fritt civilsamhälle. Genom att
säkra tillgången till trovärdiga källor och
tillförlitliga uppgifter kan utvecklingen i
världen röra sig framåt. Fria medier är ett
viktigt verktyg för demokratin eftersom de
sprider kunskap, nyheter och information som
påverkar dig och alla runt omkring dig. Därför
står den här stolpen utanför en lokal tidnings-
redaktion.

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:
Kommuner samverkar, trots sin rätt till
självbestämmande, med varandra, med närings-
livet, akademin, civilsamhället och medborg-
arna. Krav på samverkan med olika grupper
finns också inbyggd i viss lagstiftning. Av stor
vikt är flernivåstyre, det vill säga att lokal,
regional, nationell och internationell politisk
nivå samspelar. För att klara av välfärds-
uppdraget är kommuner beroende av bred
samverkan.**

Båstads kommun deltar i många olika nätverk
och sammanhang på alla nivåer. Vi samarbetar
och samverkar också med universitet och
högskolor i flera projekt.

Världen är idag mer sammankopplad än någonsin tidigare och
Globala målen kan bara förverkligas genom partnerskap och
samarbete. Genomförandet av målen kräver global solidaritet,
kapacitetsutveckling och mobilisering av ekonomiska resurser
för att säkerställa att inget land eller någon grupp lämnas
utanför i utvecklingen.

Utbyte av kunskap, expertis, teknik och finansiella resurser är
samtliga viktiga komponenter för att de globala målen ska nås,
i synnerhet för att tillgodose behoven hos de fattigaste och
mest sårbara länderna. Mål 17 utgör en verktygslåda för hur
Globala målen ska kunna bli verklighet.*

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

Sjung för sjutton!

The New Divison, Världens plan, https://www.thenewdivision.world/varldens-plan
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