Agenda 2030 och globala mål för hållbar utveckling
Av totalt 17 globala mål och 169 delmål så bidrar vår verksamhet till måluppfyllelsen av 11 mål och 30 delmål.

1.5 Till 2030 bygga upp motståndskraften hos
de fattiga och människor i utsatta situationer
och minska deras utsatthet och sårbarhet för
extrema klimatrelaterade händelser och andra
ekonomiska, sociala och miljömässiga chocker
och katastrofer.
11.1 Senast 2030 säkerställa tillgång för alla
till fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga
bostäder och grundläggande tjänster samt
rusta upp slumområden.
11.2 Senast 2030 tillhandahålla tillgång till
säkra, ekonomiskt överkomliga, tillgängliga
och hållbara transportsystem för alla. Förbättra
trafiksäkerheten, särskilt genom att bygga ut
kollektivtrafiken, med särskild uppmärksamhet
på behoven hos människor i utsatta situationer,
kvinnor, barn, personer med funktionsnedsättning samt äldre personer.
11.3 Till 2030 verka för en inkluderande och
hållbar urbanisering samt förbättra kapaciteten
för deltagandebaserad, integrerad och hållbar
planering och förvaltning av bosättningar i alla
länder.
11.5 Till 2030 väsentligt minska antalet dödsfall
och antalet människor som drabbas av katastrofer, inklusive vattenrelaterade katastrofer.
Även tillse att de direkta ekonomiska förlusterna till följd av sådana katastrofer, i form av
lägre global BNP, minskar väsentligt. Särskilt
fokus bör ligga på att skydda de fattiga och
människor i utsatta situationer.
11.6 Till 2030 minska städernas negativa
miljöpåverkan per person, bland annat genom
att ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet
samt hantering av kommunalt och annat avfall.
11.7 Senast 2030 tillhandahålla universell
tillgång till säkra, inkluderande och tillgängliga
grönområden och offentliga platser, i synnerhet
för kvinnor och barn, äldre personer och personer med funktionsnedsättning.
11.a Främja positiva ekonomiska, sociala och
miljömässiga kopplingar mellan stadsområden,
stadsnära områden och landsbygdsområden
genom att stärka den nationella och regionala
utvecklingsplaneringen.
11.b Till 2020 väsentligen öka det antal städer
och samhällen som antar och genomför
integrerade strategier och planer för inkludering, resurseffektivitet, begränsning av och
anpassning till klimatförändringarna och motståndskraft mot katastrofer samt utveckla och
genomföra, i linje med Sendai-ramverket för
katastrofriskreducering 2015–2030, en samlad
katastrofriskhantering på alla nivåer.

16.7 Säkerställa ett lyhört, inkluderande, deltagandebaserat och representativt beslutsfattande på alla nivåer.

9.1 Bygga ut tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig infrastruktur av hög kvalitet, inklusive
regional och gränsöverskridande infrastruktur,
för att stödja ekonomisk utveckling och människors välbefinnande, med fokus på ekonomiskt
överkomlig och rättvis tillgång för alla.
9.4 Till 2030 rusta upp infrastrukturen och
anpassa industrin för att göra dem hållbara,
med effektivare resursanvändning och fler rena
och miljövänliga tekniker och industriprocesser.
Alla länder vidtar åtgärder i enlighet med sina
respektive förutsättningar.

17.14 Föra en mer samstämmig politik för
hållbar utveckling.
17.17 Uppmuntra och främja effektiva offentliga och offentlig-privata partnerskap samt partnerskap inom det civila samhället vilka bygger
på erfarenheterna från andra partnerskap och
deras finansieringsstrategier.
17.18 Till 2020 öka stödet för kapacitetsuppbyggnad till utvecklingsländerna, inklusive de
minst utvecklade länderna och små önationer
under utveckling, för att avsevärt öka tillgången på aktuella och tillförlitliga uppgifter av hög
kvalitet, uppdelade efter inkomst, kön, ålder,
ras, etnicitet, migrationsstatus, funktionsnedsättning, geografisk plats och andra nationellt
relevanta aspekter.

12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning
och ett effektivt nyttjande av naturresurser.
12.4 Senast 2020 uppnå miljövänlig hantering
av kemikalier och alla typer av avfall under
hela deras livscykel, i enlighet med överenskomna internationella ramverket, samt
avsevärt minska utsläppen av dem i luft, vatten
och mark i syfte att minimera deras negativa
konsekvenser för människors hälsa och miljön.
12.5 Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska,
återanvända och återvinna avfall.
12.8 Senast 2030 säkerställa att människor
överallt har den information och medvetenhet
som behövs för en hållbar utveckling och
livsstilar i harmoni med naturen.
12.a Stödja utvecklingsländerna att stärka
sin vetenskapliga och tekniska kapacitet att
utvecklas i riktning mot mer hållbarar konsumtions- och produktionsmönster.

3.9 Till 2030 väsentligt minska antalet dödsoch sjukdomsfall till följd av skadliga kemikalier
samt föroreningar och kontaminering av luft,
vatten och mark.

14.1 Till 2025 förebygga och avsevärt minska
alla slags föroreningar i havet, i synnerhet
från landbaserad verksamhet, inklusive marint
skräp och tillförsel av näringsämnen.
14.2 Senast 2020 förvalta och skydda marina
och kustnära ekosystem på ett hållbart sätt för
att undvika betydande negativa konsekvenser,
bland annat genom att stärka deras motståndskraft, samt vidta åtgärder för att återställa dem i
syfte att uppnå friska och produktiva hav.

6.3 Till 2030 förbättra vattenkvaliteten genom
att minska föroreningar, stoppa dumpning och
minimera utsläpp av farliga kemikalier och
material, halvera andelen obehandlat avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen och en
säker återanvändning globalt.
6.6 Senast 2020 skydda och återställa de
vattenrelaterade ekosystemen, däribland berg,
skogar, våtmarker, floder, akviferer och sjöar.

13.1 Stärka motståndskraften mot och förmågan till anpassning till klimatrelaterade faror
och naturkatastrofer i alla länder.
13.2 Integrera klimatåtgärder i politik, strategier och planering på nationell nivå.
13.3 Förbättra utbildningen, medvetenheten
och den mänskliga och institutionella kapaciteten vad gäller begränsning av klimatförändringarna, klimatanpassning, begränsning av
klimatförändringarnas konsekvenser samt tidig
varning.
13.b Främja mekanismer för att höja förmågan till effektiv klimatrelaterad planering och
förvaltning i de minst utvecklade länderna,
med särskilt fokus på kvinnor, ungdomar samt
lokala och marginaliserade samhällen.

15.9 Senast 2020 integrera ekosystemens och
den biologiska mångfaldens värden i nationella
och lokala planerings- och utvecklingsprocesser, strategier för fattigdomsminskning samt
räkenskaper.
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