Mål och delmål

Stor inverkan
nationellt
(ja/nej)

Verksamhet inom
myndigheten som avses
samt om den bedöms
vara tillräcklig (ja/nej)

Verksamhet inom
myndigheten som avses
samt om den bedöms
vara tillräcklig (ja/nej)

Kommentar

Ja

ja

Mål 1 innebär en tydlig ambitionsökning när det gäller fattigdomsminskning samt sätter
tydligt fokus på att fattigdom är multidimensionellt. Minskad fattigdom är det övergripande
målet för svenskt utvecklingssamarbete. Det är anledningen till att vi har bistånd. Det är
sålunda i fokus för det mesta av Sidas verksamhet. Sida har en ambition om att stärka
arbetet för minskad fattigdom ytterligare, bland annat genom förstärkt fattigdomsanalys,
men detta påverkar inte bedömningen att myndigheten gör tillräckligt i relation till målet.
Sida och Sverige är en av de givare som lyfts fram internationellt för att ha ett starkt
fattigdomsfokus. Sida ligger även långt fram vad gäller tillämpningen av ett
multidimensionellt perspektiv på fattigdom.

ja

ja

Stor inverkan
internationellt
(ja/nej)

Mål 1. Ingen fattigdom

1.1 Senast 2030 avskaffa den extrema fattigdomen för alla människor
överallt. Med extrem fattigdom avses för närvarande människor som lever
på mindre än 1,25 US-dollar per dag.

1.2 Till 2030 minst halvera den andel män, kvinnor och barn i alla åldrar
som lever i någon form av fattigdom enligt nationella definitioner.

ja

Sida har sedan 2002 tillämpat ett multidimensionellt perspektiv på fattigdom, vilket syns i
genomslaget på detta delmål. Under 2016 pågår ett arbete inom Sida att se över hur vi
bättre kan förstå och mäta multidimensionell fattigdom i olika nationella kontexter. Detta
arbete innefattar även samarbete med andra givare bland annat Världsbanken och
Commissionen on Global Poverty.

Nej

nej

Sida har påbörjat en satsning på mer stöd till stociala trygghetssystem. Enligt en nygjord
intern studie finns det utrymme att ytterligare utöka detta stöd och att jobba än mer
strategiskt med sociala trygghetssystem. De stöd Sida har gett har överlag gett positiva
effekter i levnadsstandard på relativt kort tid för de hushåll som berörts.

ja

ja

ja

nej

Skrivelsen till regeringen om Sidas arbete med sårbarhet och motståndskraft konstaterar att
Sida behöver stärka sitt arbete på detta område. Bland annat behöver länken mellan
humanitärt stöd och långsiktigt utvecklingssamarbete stärkas.

ja

nej

Sida jobbar innovativt för att katalytiserar ytterligare kapitalströmmar genom exempelvis
garantier och näringslivssamverkan. Sida har också visst stöd till skatteadministration. Detta
är dock ett högpriortierat område och stödet förväntas dubbleras till 2020 (dock från
relativt låga nivåer).

ja

ja

ja
1.3 Införa nationellt lämpliga system och åtgärder för socialt skydd för alla,
inklusive grundskydd, och senast 2030 säkerställa att de omfattar en
väsentlig andel av de fattiga och de utsatta.

1.4 Senast 2030 säkerställa att alla män och kvinnor, i synnerhet de fattiga
och de utsatta, har lika rätt till ekonomiska resurser, tillgång till
grundläggande tjänster, möjlighet att äga och kontrollera mark och andra
former av egendom samt tillgång till arv, naturresurser, lämplig ny teknik
och finansiella tjänster, inklusive mikrokrediter.
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.
1.a Säkra en betydande resursmobilisering från en mängd olika källor,
inklusive genom ökat utvecklingssamarbete, i syfte att ge
utvecklingsländerna, i synnerhet de minst utvecklade länderna, tillräckliga
och förutsebara medel för att genomföra program och politik för att
avskaffa all form av fattigdom.
1.b Upprätta sunda policy-ramverk på nationell, regional och internationell
nivå på grundval av utvecklingsstrategier som stödjer de fattiga och tar
hänsyn till jämställdhetsaspekter, för att stödja ökade investeringar i
åtgärder för att avskaffa fattigdom.
Mål 2. Ingen hunger

Mål 2 är ett av de mest ambitiösa målen i agenda 2030 och uppfyllelsen av målet är en
förutsättning för uppfyllandet av flera andra mål. Det är också ett av de mål som mest
konkret påverkar alla jordens länder ekonomiskt, socialt och politiskt. Sida stödjer många
insatser som faller under detta mål även om ingen samlad strategisk ansats är formulerad.

Nej

Ja

2.1 Senast 2030 avskaffa hunger och garantera alla människor, i synnerhet
de fattiga och människor i utsatta situationer, inklusive små barn, tillgång
till tillräckligt med säker och näringsrik mat året om.
Nej
2.2 Senast 2030 avskaffa alla former av undernäring, bland annat genom att
senast 2025 nå de internationellt överenskomna målen i fråga om
tillväxthämning och undervikt bland barn under fem år, samt tillgodose
tonårsflickors, gravida och ammande kvinnors samt äldre personers
näringsbehov.
2.3 Till 2030 fördubbla jordbrukets produktivitet och inkomster för
småskaliga livsmedelsproducenter, i synnerhet kvinnor, ursprungsfolk,
familjejordbrukare, boskapsskötande nomader samt fiskare, inklusive
genom säker och lika tillgång till mark, andra produktionsresurser och
insatsvaror, kunskap, finansiella tjänster och marknader samt möjligheter
till förädling och sysselsättning utanför jordbruket.

Ja

Sida har inte någon övergripande livsmedels-/hungerstrategi eller koordinerad ansats men
arbetar mot detta mål inom flera områden. Delmålen 2.1 - 2.5 hänger intimt samman med
varann. Frågan om nutrition och näringsrik mat har inte varit prioriterat i regeringens
styrning av myndigheten.
Nutrition och näringsintag (livsmedelsproduktion, mänsklig hälsa) har inte varit prioriterat.

Nej

Ja
Fokus i Sidas verksamhet har varit att utveckla lantbrukets kommersialisering. Till viss del
har också rätten till mark och naturresurser uppmärksammats i Sidas verksamhet.
Sysselsättning inom lantbruket liksom lantbrukets produktivitet och värdeförädling har
erhållit lägre prioritet.

Ja

Ja

2.4 Senast 2030 uppnå hållbara system för livsmedelsproduktion samt
införa motståndskraftiga jordbruksmetoder som ökar produktiviteten och
produktionen, som bidrar till att upprätthålla ekosystemen, som stärker
förmågan till anpassning till klimatförändringar, extrema väderförhållanden,
torka, översvämning och andra katastrofer och som successivt förbättrar
mark- och jordkvaliteten.

Verksamhet bedrivs i relevanta regioner, det är dock ett område som fortsatt är en stor
utmaning för samtliga regioner som omfattas av det svenska utvecklingssamarbetet, då
omställning till hållbara system hittills gått långsamt och trögt.

Ja

Ja

2.5 Senast 2020 upprätthålla den genetiska mångfalden av fröer, odlade
växter, produktionsdjur och tamdjur samt deras besläktade vilda arter,
bland annat med hjälp av välskötta och diversifierade frö- och växtbanker
på nationell, regional och internationell nivå. Främja tillträde till samt rimlig
och rättvis fördelning av de fördelar som uppstår vid användning av
genetiska resurser och därmed förknippad traditionell kunskap, i enlighet
med internationella avtal.

Sida har givit omfattande stöd under lång tid, främst genom stöd till forskning till detta
område. Verksamheten finns inte i många strategier, men de som omfattas har stor
betydelse.

Ja

Ja

2.a Öka investeringarna, bland annat genom stärkt internationellt
samarbete, i infrastruktur på landsbygden, forsknings- och
rådgivningstjänster för jordbruket, teknikutveckling samt genbanker för
växter och husdjur i syfte att öka jordbrukets produktionskapacitet i
utvecklingsländerna, i synnerhet de minst utvecklade länderna.

Viktigt mål med verksamhet i huvudsak relevanta regioner. Dock sällan ett strategiskt fokus
utan ofta verksamhet på lägre nivå utan koordinerad ansats. Vikande givarintresse generellt
men med stark svensk resursbas.

Nej

Ja

2.b Korrigera och förhindra handelsbegränsningar och snedvridningar på
världsmarknaderna för jordbruksprodukter, inklusive genom att parallellt
avskaffa alla former av exportsubventioner inom jordbruket liksom alla
exportåtgärder med motsvarande verkan, i enlighet med mandatet för
Doharundan.

Främst en handelspolitisk fråga som främst hanteras av UD och Jordbruksdepartementet.
Sida skulle ev kunna bidra med expertkunskap inom området i högre grad. Stöd utgår till
insatser för att möjliggöra/öka handel med jordbruksvaror ex standardisering och SPS
(Sanitära och Fytosanitära frågor).

Nej

Ja

2.c Vidta åtgärder för att säkerställa väl fungerande marknader och
derivatmarknader för jordbruksråvaror. Underlätta tillgången till aktuell
marknadsinformation, inklusive om livsmedelsreserver, i syfte att bidra till
att begränsa extrema svängningar i livsmedelspriser

Sidas verksamhet har haft tydligt fokus på inkluderande marknadsutveckling. Dock har
dessa ansatser ofta haft lokalt fokus och en strategisk ansats har saknats för att lösa de
utmaningar som ofta är av politisk och nationell eller högre nivå.

Nej

Ja

Mål 3. Hälsa och välbefinnande

Ja

Mål 3 om hälsa och välbefinnande är brett och har kopplingar till i princip alla andra mål.
Sverige och Sida har en lång tradition av och kompetens kring hälsosystemstärkande och
SRHR, båda centrala för uppfyllandet av mål 3 (och andra mål). Såväl globalt som på
landnivå efterfrågas Sveriges och Sidas bidrag och röst i dessa frågor- inte minst för att vi
kan driva de svåra motvindsfrågorna, som få andra länder och aktörer vill eller kan.

Ja

Ja

Målet om mödrahälsa var det milleniemål som var längst ifrån målet 2015. Delmål 3.1 tar
därför vid där millenniemålen slutade. I princip alla strategier där Sverige har
hälsosamarbete har fokus på mödrahälsa. Sveriges fokuserar på alla delar av sexuell och
reproduktiv hälsa och rättigheter som avgörande för att minska mödradödligheten.

Ja

Ja

Delmål 3.2 tar vid där det fjärde millenniemålet slutade. Att minska barndödlighet är del av
flertalet samarbetsstrategier och är en tydlig prioritet inom hälsobiståndet genom Sida.

Ja

Sida finansierar en del insatser med fokus på hiv, men i övrigt inga sjukdomsspecifika
insatser. Givet kapcitet och resurser är detta tillräckligt. Istället prioriteras SRHR och
hälsosystemsstärkande. Visst forskingsstöd innefattar tuberulos, malaria samt försummade
tropiska sjukdomar.

Nej

Nej

Icke-smittsamma sjukdomar står idag för cirka 70 % av den globala dödligheten och cirka 80
% återfinns i låg- och medelinkomstländer. Dessa länder har nu att hantera både de
traditionella infektionssjukdomarna och de nyare icke-smittsamma sjukdomarna. Mental
ohälsa är också ett ökande problem globalt. Även om de senare inte är högsta prioritet i
svenskt hälsobistånd bör Sida bli bättre rustat för att hantera dessa utmaningar och
regeringen bör överväga tydligare styrning på detta område.

Nej

Ja

Detta är inte prioriterat i strategier eller på annat sätt inom biståndet.

Nej

Ja

Sida hade en hel del stöd kring trafiksäkerhet längre tillbaka i tiden. Har inte varit en
prioritering inom biståndet under de senaste åren.

Ja

Delmål 3.7 innefattar endast sexuell och reproduktiv hälsa, och saknar de
rättighetsaspekter som den svenska regeringen tydligt driver. Detta är en stark politisk
prioritering som uttrycks genom att SRHR återfinns i flertalet samarbetsstrategier.
Förväntade resultat kring SRHR finns i samarbetsstrategier formulerade antingen under
området hälsa eller området jämställdhet.

Nej

Nej

Delmål 3.8 ska ses både som ett mål och som ett medel. I den internationella debatten ses
allmän hälso- och sjukvård (universal health coverage), även som en indikator för hur starkt
hälsosystemet i ett land är. Sverige som välfärdsstat med en historiskt jämlik sjukvård har
goda erfarenheter att dela med sig av och det finns en stark efterfrågan på detta i våra
samarbetsländer. Sverige bör ta en mer aktiv roll.

Nej

Ja

har inte varit prio.

Nej

Ja

Tobaksfrågor har inte varit prio inom biståndet.

Ja

Ja

Mandatet för Forskning avser endast den första delen av detta mål. Begränsat inflytande
när det gäller TRIPS

Ja

Ja

En del av samarbetstrategierna fokuserar på hälsofinansiering och hälso- och
sjukvårdspersonal. Sida har en lång tradition av stöd till barnmorskor och vi har där fått
internationellt erkännande för sådant stöd. Frågan om inhemsk finansiering och
ansvarstagande för hälso- och sjukvården är central varför både UD och Sida lyfter dessa
frågor både inom ramen för de multilaterala organisationerna och i dialogen på landnivå.

Nej

Ja

ja
3.1 Till 2030 minska mödradödligheten i världen till mindre än 70 dödsfall
per 100 000 förlossningar med levande barn.

3.2 Senast 2030 säkerställa att inga spädbarn eller barn under fem år dör av
orsaker som hade kunnat förebyggas. Alla länder bör sträva efter att minska
den neonatala dödligheten till högst tolv dödsfall per 1 000 levande födda
och dödligheten bland barn under fem år till högst 25 dödsfall per 1 000
levande födda.
3.3 Senast 2030 utrota epidemierna av aids, tuberkulos, malaria och
försummade tropiska sjukdomar samt bekämpa hepatit, vattenburna
sjukdomar och andra smittsamma sjukdomar.

Ja
3.4 Till 2030 genom förebyggande insatser och behandling minska det antal
människor som dör i förtid av icke smittsamma sjukdomar med en tredjedel
samt främja psykisk hälsa och välbefinnande.

3.5 Stärka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk,
inklusive narkotikamissbruk och skadligt alkoholbruk.
3.6 Till 2020 halvera antalet dödsfall och skador i trafikolyckor i världen.
3.7 Senast 2030 säkerställa att alla har tillgång till sexuell och reproduktiv
hälsovård, inklusive familjeplanering, information och utbildning, och att
reproduktiv hälsa integreras i nationella strategier och program.

Ja
3.8 Åstadkomma allmän hälso- och sjukvård för alla, som även skyddar mot
ekonomisk risk, tillgång till grundläggande hälso- och sjukvård av god
kvalitet liksom tillgång till säkra, effektiva och ekonomiskt överkomliga
grundläggande läkemedel och vaccin av god kvalitet.

3.9 Till 2030 väsentligt minska antalet döds- och sjukdomsfall till följd av
skadliga kemikalier samt föroreningar och kontaminering av luft, vatten och
mark.
3.a Stärka genomförandet av Världshälsoorganisationens ramkonvention
om tobakskontroll i alla länder, där så är lämpligt.
3.b Stödja forskning om och utveckling av vaccin och läkemedel mot de
smittsamma och icke-smittsamma sjukdomar som i första hand drabbar
utvecklingsländer. Sörja för tillgång till ekonomiskt överkomliga
grundläggande läkemedel och vaccin, i enlighet med Doha-deklarationen
om TRIPS-avtalet och folkhälsa, i vilken det bekräftas att
utvecklingsländerna har rätt att fullt ut utnyttja den flexibilitet som avtalet
om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter erbjuder för att skydda
folkhälsan och, framför allt, säkerställa att alla har tillgång till läkemedel.
3.c Väsentligt stärka finansieringen av hälso- och sjukvården liksom
insatserna för att rekrytera, utveckla, utbilda och behålla hälso- och
sjukvårdspersonal i utvecklingsländerna, särskilt i de minst utvecklade
länderna och små önationer under utveckling.

3.d Stärka alla länders, i synnerhet utvecklingsländernas, kapacitet när det
gäller tidig varning, riskreducering och hantering av nationella och globala
hälsorisker.
Mål 4. God utbildning för alla

Nej

Ja

4.1 Senast 2030 säkerställa att alla flickor och pojkar fullbordar avgiftsfri
och likvärdig grundskole- och gymnasieutbildning av god kvalitet som leder
till relevanta och ändamålsenliga kunskaper.
4.2 Senast 2030 säkerställa att alla flickor och pojkar har tillgång till förskola
av god kvalitet som ger omvårdnad och förbereder dem för att börja
grundskolan.
4.3 Senast 2030 säkerställa alla kvinnor och män lika tillgång till
yrkesutbildning och eftergymnasial utbildning, inklusive högskoleutbildning,
av god kvalitet till en överkomlig kostnad.

Sverige betraktas som en viktig partner till flera internationella organisationerinom
utbildningsområdet, främst inom Global Partnership for Education, Unesco, UNGEI, EU samt
inom det nordiska samarbetet. Utbildning har dock inte prioriterats i regeringens styrning
under senare år, vilket gör att det svenska utvecklingssamarbetet inte har så stor inverkan
på Mål 4 som helhet. Vissa delmål är dock väl täckta och Sidas bedömning är att
myndigheten gör tillräckligt.
Sverige har under många år haft en central roll relaterat till detta delmål och haft
betydande inverkan internationellt, men har under senare år inte prioriterat detta i lika hög
grad.

Nej

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Internationellt spelar Sidas arbete med forskning och högre utbildning en viktig roll.
Yrkesutbildning har en potential utifrån Sidas tidigare erfarenheter inom området, men inte
haft särskilt hög prioritering.

4.4 Till 2030 väsentligen öka det antal ungdomar och vuxna som har
relevanta färdigheter, däribland r tekniska färdigheter och yrkeskunnande,
för sysselsättning, anständigt arbete och entreprenörskap.

Sidas finansierar insatser på området i ett relativt stort antal strategier. Insatserna är dock i
många fall blygsamma och det är endast med viss tvekan Sida anger att vi har stor inverkan
internationellt.
Ja

4.5 Senast 2030 avskaffa skillnaderna mellan könen inom
utbildningsområdet och säkerställa lika tillgång till utbildning och
yrkesutbildning på alla nivåer för utsatta personer, inklusive personer med
funktionsnedsättning, ursprungsfolk och barn som lever under utsatta
förhållanden.
4.6 Senast 2030 säkerställa att alla ungdomar och en väsentlig andel av alla
vuxna – både män och kvinnor – lär sig läsa, skriva och räkna.

Ja
Sida spelar en viktig roll globalt sett avseende jämställdhet. Utbildning för barn med
funktionshinder kan dock stärkas i framtiden.

Ja

Ja

Nej

Ja

Betoningen för Sidas del har varit att få barn att lära sig läsa, skriva och räkna.

4.7 Senast 2030 säkerställa att alla studerande får de kunskaper och
färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling, bland annat
genom utbildning för hållbar utveckling och hållbara livsstilar, mänskliga
rättigheter, jämställdhet, främjande av en kultur av fred, icke-våld och
globalt medborgarskap samt värdesättande av kulturell mångfald och
kulturens bidrag till hållbar utveckling.
4.a Bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för barn och
personer med funktionsnedsättning, samt tar hänsyn till
jämställdhetsaspekter och därmed erbjuder en trygg, fredlig, inkluderande
och ändamålsenlig lärandemiljö för alla.
4.b Till 2020 väsentligen öka antalet stipendier i världen som kan sökas av
personer från utvecklingsländer, i synnerhet de minst utvecklade länderna,
små önationer under utveckling och afrikanska länder, för studier inom
högre utbildning, inklusive yrkesutbildning samt informations- och
kommunikationstekniska, tekniska, ingenjörsvetenskapliga och
naturvetenskapliga program, i utvecklade länder och andra
utvecklingsländer.
4.c Till 2030 väsentligen öka tillgången på utbildade lärare, bland annat
genom internationellt samarbete kring lärarutbildning i
utvecklingsländerna, särskilt de minst utvecklade länderna och små
önationer under utveckling.

Lyfter frågor kring utbildning för hållbar utveckling och har genom åren finansierat flera
viktiga insatser kopplat till Education for Sustainable Development. Utbildning för
demokrati och mänskliga rättigheter, utbildningens roll för fred och konfliktlösning kan
dock utvecklas.

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

NEJ

Ja

Mål 5. Jämställdhet

Ja

Nej

Jämställdhet är en av de tydligaste prioriteringarna i det svenska utvecklingssamarbetet.
Sverige och Sida är internationellt erkända för arbetet för jämställdhet. Myndigheten har
dock en väldigt hög ambition och anser att arbetet behöver stärkas ytterligare från en
väldigt hög nivå. Jämfört med andra länder gör Sida betydande insatser för att målet ska
kunna nås och myndighen har en målsättning att vara världledande. Trots att vi anger att vi
gör tillräckligt på delmålnivå väljer vi därför att bedöma att verksamheten inte är tillräcklig
på övergripande nivå. Det ska också ses som att myndigheten i många fall vill gå längre än
vad delmålen anger.

Ja

Nej

Delmålet är tydligt prioriterat i Sidas hela verksamhet. Det har hög prioritet i samtliga
strategier, men givet regeringens krav på ambitionshöjning och myndighetens egna
målsättningar är verksamheten inte tillräcklig.

Ja

Nej

Våld har längre prioriterats och resurssatts under lång tid vilket ger ett tydligt utfall.
Människohandel har inte proriterats i regeringens strategier.

Nej

Ja

Verksamhet bedrivs i relevanta länder. Delmålet relaterat till delmål 5.2 (våld). Eftersom
specifika former av våld särskilt identifieras inom detta delmål, är vår bedömning att
ambitionsnivån är rimlig och att Sida gör tillräckligt. Frågan drivs inte tydligt av Sida i globala
forum.

Nej

Ja

Ja

Nej

Frågan lyfts inte i strategier och addresseras inte i förhållande till övriga jämställdhetsmål.
Ett undantag är arbetet med män och pojkar. Frågan drivs dock av Sida i globala forum.
Detta är en profilfråga som är stark i praktiskt taget alla strategier. Politiskt deltagande är
särskilt starkt, inklusive inom fred och säkerhet. Svagast på lokal nivå och inom miljö och
klimat. Sverige kan göra ännu mer.

Ja

Nej

SRHR-frågorna är tydligt prioriterade av regeringen och finns med i många strategier. Det är
en svensk profilfråga som drivs starkt på såväl lokal nivå som i globala forum. Få andra
aktörer, Sverige har en stor komparatv fördel. Delmålet saknar de sexuella rättigheterna
som Sverige driver starkt.

Nej

Nej

Analysen av Sidas jämställdhetsportfölj visar att frågan inte prioriterats, varför detta lyfts
som ett prioriterat område i Sidas handlingsplan för jämställdhet.

Ja

Ja

Inte prioriterat i bilaterala strategier, med några undantag. Ökande och strategisk påverkan
i globala forum.

Ja

Ja

Sedan 1960 har antalet diskriminerande lagar halverats, men mycket återstår. Detta är en
profilfråga för Sverige och Sida har goda resultat på området och en komparativ fördel.

Ja

Ja

Det svenska stödet till insatser för rent vatten och sanitet är betydande. Sverige har också
ett stort inflytande i det normativa arbetet med vatten- och sanitetsfrågor och påverkar
internationella dialoger på ett påtagligt sätt. Inom vissa delmål är inte verksamheten lika
stark, men den övergripande bedömningen är att Sida gör tillräckligt utifrån styrning och
mandat.

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

5.1 Avskaffa alla former av diskriminering av alla kvinnor och flickor överallt.

5.2 Avskaffa alla former av våld mot alla kvinnor och flickor i det offentliga
och privata rummet, inklusive människohandel, sexuellt utnyttjande och
andra typer av exploatering.

5.3 Avskaffa alla skadliga sedvänjor, såsom barnäktenskap, tidiga äktenskap
och tvångsäktenskap samt kvinnlig könsstympning.

5.4 Erkänna och värdesätta obetalt omsorgs- och hushållsarbete genom att
tillhandahålla offentliga tjänster, infrastruktur och socialt skydd samt
genom att främja delat ansvar inom hushållet och familjen, i enlighet med
vad som är nationellt lämpligt.
5.5 Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till
ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga
livet.
5.6 Säkerställa allmän tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och
reproduktiva rättigheter i enlighet med överenskommelserna i
handlingsprogrammet från den internationella konferensen om befolkning
och utveckling, Pekingplattformen samt slutdokumenten från respektive
översynskonferenser.

5.a Genomföra reformer för att ge kvinnor lika rätt till ekonomiska resurser,
möjlighet att äga och kontrollera mark och andra former av egendom samt
tillgång till finansiella tjänster, arv och naturresurser, i enlighet med
nationell lagstiftning.
5.b Öka användningen av gynnsam teknik, i synnerhet informations- och
kommunikationsteknik, för att främja kvinnors egenmakt.
5.c Anta och stärka välgrundad politik och genomförbar lagstiftning för att
främja jämställdhet och öka alla kvinnors och flickors egenmakt på alla
nivåer.
Mål 6. Rent vatten och sanitet

6.1 Senast 2030 uppnå allmän och rättvis tillgång till säkert och ekonomiskt
överkomligt dricksvatten för alla.

Regeringen har prioriterat vatten och sanitet frågor innom några bilaterala strategier, samt
i de globalla stragier med fokus på sanitet. Sida är en viktig aktör internationellt.

6.2 Senast 2030 säkerställa att alla har tillgång till fullgod och rättvis sanitet
och hygien och att ingen behöver uträtta sina behov utomhus. Särskild
uppmärksamhet bör ägnas åt behoven hos kvinnor och flickor samt
människor i utsatta situationer.
Sida stöder ett flertal viktiga insatser med fokus WASH (Water, Sanitation and Hygiene) för
just kvinnor och flickor. Sida stöder även högnivåinitiativet Sanitation and Water for All.

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.
6.4 Till 2030 väsentligt effektivisera vattenanvändningen inom alla sektorer
samt säkerställa hållbara uttag och en hållbar försörjning med sötvatten för
att angripa vattenbristen och väsentligt minska det antal människor som
lider av vattenbrist.
6.5 Senast 2030 genomföra en integrerad förvaltning av vattenresurser på
alla nivåer, när så är lämpligt genom gränsöverskridande samarbete.

Sida stödjer några regionala och globala program som fokuserar på att bygga kapacitet för
integrerad förvaltning av vattenresurser och med ett särskilt fokus på gränsöverskridande
samarbete.

6.6 Senast 2020 skydda och återställa de vattenrelaterade ekosystemen,
däribland berg, skogar, våtmarker, floder, akviferer och sjöar.
6.a Till 2030 utöka det internationella samarbetet och stödet för
kapacitetsuppbyggnad till utvecklingsländerna inom vatten- och
sanitetsrelaterade verksamheter och program, inklusive genom tekniker för
vatteninsamling, avsaltning, vatteneffektivitet, rening av avloppsvatten,
återvinning och återanvändning.
6.b Stödja och stärka lokalsamhällenas deltagande i arbetet med att
förbättra vatten- och sanitetshanteringen.

Nej

Ja

Ja

Ja

Stöd till normativa organisationer, till exempelUN-Water, SIWI, SEI, GWP och WB WSP/WGP
genom bilaterala insatser bidrar till exempelvis rening av avloppsvatten, återvinning och
återandvändning och avsaltning.

Ja

Ja

Genom Sidas stöd till UNICEF, Världsbanken, WSSCC/UNOPS får det svenska stödet stort
genomslag i relation till detta mål.

Nej

Ja

Ökad tillgång till hållbara energitjänster har under lång tid varit en prioriterad verksamhet i
ett fåtal av Sidas samarbetsländer. Under senaste året har antalet strategier som möjliggör
samarbeten inom energiområdet ökat och är delvis i en identifieringsfas och under
upparbetande.

Nej

Nej

Nej

Ja

Under senaste året har antalet strategier som möjliggör samarbeten inom energiområdet
ökat och är delvis i en identifieringsfas och under upparbetande. Sida behöver stärka
arbetet för att till fullo leverera resultat på området i linje med regeringens styrning.
Sidas verksamhet är främst inriktad på att öka generering från förnybara energikällor. Detta
gäller särskilt i Afrikasamarbetet.

Nej

Ja

Ökad energieffektivitet är ett starkt fokus för Sidas samarbeten i Östeuropa.

Nej

Ja

I det bilaterala forskningssamarbetet ingår ofta energiforskning. Dock mycket begränsat på
global och regional nivå. Med nya finansieringsinstrument som utvecklingslån och garantier
främjas investeringar i energiinfrastruktur.

Nej

Ja

I ett flertal minst utvecklade länder i Afrika innefattar verksamheten att öka tillgången till
moderna och hållbara energitjänster. Små önationer har inte innefattats av Sidas
energisamarbeten.

Ja

Nej

Den sammantagna inverkan av verksamheten är stor men det finns utrymme att göra mer.
Mål 8 är mycket betydelsefullt för att minska fattigdom. Målet relaterar till statsministerns
Global Deal-initiativ i flera avseenden, bland annat genom stöd till ILO, men även till
samverkan med svenska näringslivsaktörer (till exempel genom Swedish Leadership for
Sustainable Development). Sida ser potential att utveckla arbetet inom detta område
ytterligare. Arbete för att stimulera ekonomisk tillväxt finns i många strategier och är
betydelsefullt. Sida anser att Sverige i hög grad bör fokusera på inkluderande tillväxt, vilket
relaterar till Mål 10 (inte minst delmål 10.1)

Nej

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Nej

Viktig grundförutsättning för inkluderande tillväxt, förutsatt att de finasiella tjänsterna är
inkluderande, det vill säga att de når de stora grrupperna av fattiga. Sverige kan öka stödet
till den här typen av verksamhet ytterligare.

Ja

Ja

Målet är att öka stödet till Aid for Trade, vilket endast ett fåtal strategier gör i någon mån.
Sveriges stöd har varit oförändrat (kring 2 miljarder kronor om året) åtminstone de senaste
10 åren, mätt i antal utbetalade kronor. Sverige är däremot en av de största givarna till EIF
och vår WTO-ambassadör i Geneve är ordförande i EIF:s Steering Committee. Sida bidrar
med expertis i olika sammnhang inom Sverige och internationellt.

Nej

Ja

Mål 7. Hållbar energi för alla

7.1 Senast 2030 säkerställa allmän tillgång till ekonomiskt överkomliga,
tillförlitliga och moderna energitjänster.

7.2 Till 2030 väsentligen öka andelen förnybar energi i den globala
energimixen.
7.3 Till 2030 fördubbla den globala förbättringstakten vad gäller
energieffektivitet.
7.a Till 2030 stärka det internationella samarbetet för att underlätta tillgång
till forskning och teknik inom ren energi, inklusive förnybar energi,
energieffektivitet samt avancerad och renare fossilbränslebaserad teknik,
samt främja investeringar i energiinfrastruktur och ren energiteknik.
7.b Till 2030 bygga ut infrastrukturen och uppgradera tekniken för att
leverera moderna och hållbara energitjänster till alla i utvecklingsländerna, i
synnerhet de minst utvecklade länderna och små önationer under
utveckling.
Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

8.1 Upprätthålla ekonomisk tillväxt per capita i enlighet med nationella
förhållanden och i synnerhet en BNP-tillväxt på minst 7 procent per år i de
minst utvecklade länderna.

8.2 Uppnå högre ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk
uppgradering och innovation, bland annat genom att fokusera på sektorer
med högt förädlingsvärde och hög arbetsintensitet.

8.3 Främja utvecklingsinriktad politik som stödjer produktiv verksamhet,
skapande av anständiga arbetstillfällen, företagande, kreativitet och
innovation samt uppmuntra att mikroföretag liksom små och medelstora
företag växer och blir en del av den formella ekonomin, bland annat genom
tillgång till finansiella tjänster.
8.4 Fram till 2030 successivt förbättra den globala resurseffektiviteten i
konsumtionen och produktionen samt sträva efter att bryta sambandet
mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring, i enlighet med det tioåriga
ramverket för hållbar konsumtion och produktion, med de utvecklade
länderna i täten.
8.5 Senast 2030 uppnå full och produktiv sysselsättning med anständiga
arbetsvillkor för alla kvinnor och män, inklusive ungdomar och personer
med funktionsnedsättning, samt lika lön för likvärdigt arbete.

Detta delmål har mycket hög ambitionsnivå, men är centralt för att uppnå mål 8 och mål 1.
Sida stödjer verksamhet i relation till detta mål i ett stort antal strategier och anser att
Sverige har goda förutsättningar att utveckla arbetet med detta mål ytterligare.

8.6 Till 2020 väsentligt minska den andel ungdomar som varken arbetar
eller studerar.

8.7 Vidta omedelbara och effektiva åtgärder för att avskaffa tvångsarbete,
modernt slaveri och människohandel och säkra att de värsta formerna av
barnarbete, inklusive rekrytering och användning av barnsoldater, förbjuds
och upphör. Avskaffa alla former av barnarbete senast 2025.

8.8 Skydda arbetstagarnas rättigheter och främja en trygg och säker
arbetsmiljö för alla arbetstagare, inklusive arbetskraftsinvandrare, i
synnerhet kvinnliga migranter, och människor i otrygga anställningar.

Delmålet är framträdande i många nya strategier. Sida ökar nu kapaciteten och antalet
insatser i relation till målet. När detta är gjort förväntas verksamheten vara tillräckliga.

8.9 Senast 2030 utarbeta och genomföra politik för hållbar turism som
skapar arbetstillfällen och främjar lokal kultur och lokala produkter.
8.10 Stärka de inhemska finansinstitutens kapacitet att främja och utöka
tillgången till bank- och försäkringstjänster samt finansiella tjänster för alla.
8.a Öka det handelsrelaterade stödet (Aid for Trade) till
utvecklingsländerna, i synnerhet de minst utvecklade länderna, bland annat
genom det förstärkta integrerade ramverket för handelsrelaterat tekniskt
bistånd till de minst utvecklade länderna (Enhanced Integrated Framework
for Trade-related technical Assistance to Least Developed Countries).

8.b Senast 2020 utarbeta och börja tillämpa en global strategi för
ungdomssysselsättning samt genomföra Internationella
Arbetsorganisationens globala sysselsättningspakt.

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Inriktningen på stöd till fysisk infrastruktur är begränsat i styrningen från regeringen. Inom
arbetet med att hitta metoder för att mobilisera ytterligare kapital till hållbara investeringar
finns dock ett fokus på just infrastruktur i olika former. Det finns stora möjligheter för
biståndet, till exempel genom garantiinstrumentet, att verka för ökade investeringar i
infrastruktur. Det kan också innebära samarbeten med en rad andra aktörer och på så sätt
stimulera partnerskap och bredare engagemang för hållbarhetsfrågor över lag. Initiativet
Sustainable Development Investment Partnership är ett exempel på det - ett samarbete
som är initierat av Sida, World Economic Forum, USAID och OECD, men som även omfattar
en rad investerare och myndigheter i såväl nord som syd.

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Frågan förtjänar högre prioritet och ett mer strategiskt förhållningssätt.

Ja

Ja

Frågan hänger nära samman med mål 2 och mål 8 och här kan Sida göra mer, så finansella
tjänster är en förutsättning för ekonomisk tillväxt över huvudtaget.

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Nej

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.
9.2 Verka för en inkluderande och hållbar industrialisering. Till 2030
avsevärt öka industrins andel av sysselsättning och BNP, i enlighet med
nationella förhållanden, och fördubbla denna andel i de minst utvecklade
länderna.
9.3 Öka tillgången för småskaliga industriföretag och andra företag, i
synnerhet i utvecklingsländerna, till finansiella tjänster, inklusive
överkomliga krediter, samt deras integrering i värdekedjor och marknader.
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.
9.5 Förbättra den vetenskapliga forskningen och industrisektorernas
tekniska kapacitet i alla länder, i synnerhet utvecklingsländerna, bland
annat genom att till 2030 uppmuntra innovation och väsentligt öka det
antal personer som arbetar med forskning och utveckling per 1 miljon
människor liksom de offentliga och privata utgifterna för forskning och
utveckling.
9.a Främja utbyggnad av hållbar och motståndskraftig infrastruktur i
utvecklingsländerna genom ökat finansiellt, teknologiskt och tekniskt stöd
till afrikanska länder, de minst utvecklade länderna, kustlösa
utvecklingsländer och små önationer under utveckling.

Stöd till fysisk infrastruktur är begränsat, medan behövet är enormt och otillräckligt stött
internationellet, men om Sverige ska satsa på det måste det prioriteras politiskt.

9.b Stödja inhemsk teknikutveckling, forskning och innovation i
utvecklingsländerna, inklusive genom att säkerställa en gynnsam policymiljö
för exempelvis industriell diversifiering och förädling av råvaror.
9.c Väsentligt öka tillgången till informations- och kommunikationsteknik
samt eftersträva allmän och ekonomiskt överkomlig tillgång till internet i de
minst utvecklade länderna senast 2020.

Mål 10: Minskad ojämlikhet

Ja

Nej

10.1 Till 2030 successivt uppnå och upprätthålla en inkomsttillväxt högre än
det nationella genomsnittet för de 40 procent av befolkningen som har
lägst inkomst.

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

N/A

N/A

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Nej

10.2 Till 2030 möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett ålder,
kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk
eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska
livet.

10.3 Säkerställa lika möjligheter och minska förekomsten av ojämlika utfall,
bland annat genom att avskaffa diskriminerande lagstiftning, politik och
praxis och främja lagstiftning, politik och åtgärder av lämpligt slag i detta
hänseende.
10.4 Besluta om politik, särskilt finans-, löne- och socialskyddspolitik, och
successivt uppnå ökad jämlikhet.
10.5 Förbättra regleringen och övervakningen av globala finansmarknader
och finansinstitut samt stärka genomförandet av sådana regleringar.
10.6 Säkra stärkt representation och röst till utvecklingsländer i
beslutsfattandet i globala internationella ekonomiska och finansiella
institutioner i syfte att göra dessa mer effektiva, trovärdiga, ansvarsskyldiga
och legitima.
10.7 Underlätta en ordnad, säker, reglerad och ansvarsfull migration och
rörlighet av personer, inklusive genom planerad och väl fungerande
migrationspolitik.
10.a Genomföra principen om särskild och differentierad behandling för
utvecklingsländerna, i synnerhet de minst utvecklade länderna, i enlighet
med Världshandelsorganisationens avtal.

Rättighetsperspektivet, inklusive principen icke-diskriminering, är en utgångspunkt för
Sveriges utvecklingssamarbete. Sida ger stöd till ett stort antal organisationer och initiativ
som syftar till att främja icke-diskriminerande policy, lagstiftning, politik och praxis.

Nej

Ja

Ja

Ja

Sida uppmuntrar direktinvesteringar, till exempel genom att ges stöd till insatser som
förbättrar investeringsklimat. Ett exempel på samarbeten som syftar till att stimulera
investeringar är Initiativet Sustainable Development Investment Partnership.

Nej

Ja

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

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.

Delmål 10.1 är de facto ekonomisk fattigdomsminskning som riktar sig till de fattigaste och
borde därför ha hög prioritet. Sida anser att Sverige har värdefulla erfarenheter av att skapa
inkluderande tillväxt. Myndighetens egen analys gör gällande att och att detta arbete kunde
bli mer framträdande inom utvecklingssamarbetet.
Sveriges utvecklingssamarbete tar sin utgångspunkt i och präglas av fattiga människors
perspektiv på utveckling och av ett rättighetsperspektiv, inklusive principerna om ickediskriminering, deltagande, öppenhet och insyn samt ansvarsutkrävande/tagande. Dessa
båda perspektiv analyseras och integreras genomgående i svenskt utvecklingssamarbete.

Sverige följer vad som överenskoms inom EU och WTO. EU som gemenskap har stort
genomslag då det är en viktig marknad. Sida bidrar med expertis v.g. handel och
utvecklingsländer.

10.b Uppmuntra offentligt utvecklingsbistånd och finansiella flöden,
inklusive utländska direktinvesteringar, till de stater där behovet är som
störst, i synnerhet de minst utvecklade länderna, afrikanska länder, små
önationer under utveckling samt kustlösa utvecklingsländer, i enlighet med
deras nationella planer och program.
10.c Senast 2030 minska transaktionskostnaderna för migranters
remitteringar till mindre än 3 procent samt avskaffa remitteringskorridorer
där kostnaderna överstiger 5 procent.

Mål 10 är ett mål med många dimensioner. Eftersom Sveriges utvecklingssamarbete tar sin
utgångspunkt i och genomsyras av fattiga människors perspektiv på utveckling och av ett
rättighetsperspektiv är de aspekter som lyfts inom ojämlikhetsmålet högst relevanta. Sida
anser att Sverige har värdefulla erfarenheter som ytterligare bör tas tillvara internationellt i
förhållande till Mål 10.

Sida stödjer verksamhet i relation till Mål 11 i ett fåtal strategier. Givet att alltfler
människor bor i städer och att urbaniseringen fortsätter finns skäl att ta ett större grepp om
vissa delmål, som Sida bedömer kan få stor effekt på andra mål, bland annat Mål 1 och Mål
13. Resiliensarbetet inom Sida blir allt starkare och arbetet behöver utvecklas ytterligare,
vilket kan få effekt på några delmål. Men givet regeringens styrning bedömer Sida att
myndighetens verksamhet på området är tillräcklig.
Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

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.

Begränsat stöd via organisationer bidrar till detta delmål, men Sida anser att
utvecklingssamarbetet för ha en större roll för att bidra till detta mål.

11.4 Stärka insatserna för att skydda och trygga världens kultur- och
naturarv.
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.

Nej

Nej

Nej

Ja
Det övergripande arbete med resiliens-frågor gör att Sida bedömer att verksamheten har
stor inverkan på delmålet.

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.

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Avfallshantering är ett viktigt verksamhetsområde i flera länder i Östeuropa.

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.

Det övergripande arbete med resiliens-frågor gör att Sida bedömer att verksamheten har
stor inverkan på delmålet. Sida anser dock att myndigheten bör göra mer i relation till
Sendai-ramverket och ytterligare stärka resiliensarbetet.

11.c Stödja de minst utvecklade länderna, inklusive genom finansiellt och
tekniskt bistånd, att bygga hållbara och motståndskraftiga byggnader av
lokala material.

Ja

Nej

Nej

Ja

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Mål 12 är representerat i flera strategier, men inte med särskilt omfattande stöd. I vissa fall
är insatserna på global nivå, men de flesta sker på bilateral nivå. Sida bidrar framför allt till
mål 12.2 som är kopplat till förvaltning av naturresurser. På senare tid har Sida i hög grad
engagerat svenska företag i hållbarhetsarbetet, vilket bidragit till att flera företag stärkt sin
hållbarhetsrapportering och börjat inkludera referenser till Agenda 2030 i rapporteringen.
Nej

12.1 Genomföra det tioåriga ramverket för hållbara konsumtions- och
produktionsmönster. Alla länder vidtar åtgärder, med de utvecklade
länderna i täten och med hänsyn tagen till utvecklingsländernas utveckling
och förutsättningar.
12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av
naturresurser.

Ja
Sida ger indirekt stöd genom till exempel SEI, WWR och UNEP som arbetar med ramverket.

Nej

Ja
Detta område är en stor utmaning för Sidas samtliga regioner då omställning till hållbara
system hittills gått långsamt och trögt. Sida och Sverige omfattande kunskap och erfarenhet
i dessa frågor.

12.3 Till 2030, halvera det globala matsvinnet per person i butik- och
konsumentledet, och minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även
förlusterna efter skörd.
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.

Ja

Ja

Nej

Ja
Sida arbetar sedan länge med kemikaliefrågorna, bland annat tillsammans med
Kemikalieinspektionen.

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

12.5 Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att
förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.
12.6 Uppmuntra företag, särskilt stora och multinationella företag, att
införa hållbara metoder och att integrera hållbarhetsinformation i sin
Ja
rapporteringscykel.
12.7 Främja hållbara offentliga upphandlingsmetoder, i enlighet med
nationell politik och nationella prioriteringar.
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.
12.b Utveckla och genomföra verktyg för att övervaka hur en hållbar
utveckling påverkar en hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar
lokal kultur och lokala produkter.
12.c Rationalisera ineffektiva subventioner av fossila bränslen som
uppmuntrar till slösaktig konsumtion genom att undanröja snedvridningar
på marknaden, i enlighet med nationella förhållanden. Detta kan till
exempel omfatta att omstrukturera beskattningen och avveckla eventuella
skadliga subventioner för att avspegla deras effekter på miljön. En sådan
politik måste ta full hänsyn till utvecklingsländernas särskilda behov och
förhållanden och minimera eventuella negativa effekter på deras utveckling
på ett sätt som skyddar de fattiga och de berörda samhällena.

Via bl.a SIWI, IUCN och WWF ger Sida stöd för att minska miljöpåverkan och införa hållbara
produktionsmetoder.

Ja

Mål 13: Bekämpa klimatförändringen

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.a Fullfölja det åtagande som de utvecklade länder som är parter i
Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändringar gjort gällande,
en målsättning att till 2020 gemensamt mobilisera 100 miljarder US-dollar
årligen från alla typer av källor för att tillgodose utvecklingsländernas behov
vad gäller meningsfulla begränsningsåtgärder och insyn i genomförandet
samt så snart som möjligt finansiera och operationalisera den gröna
klimatfonden fullt ut.

Integration av miljö och klimat åtgärder sker numera på alla nivåer av Sidas arbete. Det gör
att verksamheten har stor inverkan på delmålet. Men Sida och regeringen har hög ambition
med arbetet med miljö och klimat och vill förstärka förmågan att arbeta proaktivt med
frågorna.
Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Nej

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.

Mål 14: Hav och marina resurser

Som ett resultat av regeringens styrning finansierar Sida endast ett fåtal insatser inom detta
mål, de flesta genom internationella organisationer. Det gör att verksamheten inte har stor
inverkan på målet, men att den ändå bedöms som tillräcklig.
Nej

Ja

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.
14.3 Minimera och åtgärda havsförsurningens konsekvenser, bland annat
genom ökat vetenskapligt samarbete på alla nivåer.
14.4 Senast 2020 införa en effektiv fångstreglering och stoppa överfiske,
olagligt, orapporterat och oreglerat fiske liksom destruktiva fiskemetoder
samt genomföra vetenskapligt baserade förvaltningsplaner i syfte att
återställa fiskbestånden så snabbt som möjligt, åtminstone till de nivåer
som kan producera maximalt hållbart uttag, fastställt utifrån deras
biologiska egenskaper.

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

14.5 Senast 2020 skydda minst 10 procent av kust- och havsområdena, i
överensstämmelse med nationell och internationell rätt och på grundval av
bästa tillgängliga vetenskapliga rön.
14.6 Senast 2020 förbjuda vissa former av fiskesubventioner som bidrar till
överkapacitet och överfiske, avskaffa subventioner som bidrar till olagligt,
orapporterat och oreglerat fiske och avstå från att införa nya sådana
subventioner, med erkännande av att en ändamålsenlig och effektiv särskild
och differentierad behandling av utvecklingsländerna och de minst
utvecklade länderna bör vara en integrerad del av förhandlingarna om
fiskesubventioner i Världshandelsorganisationen.
14.7 Till 2030 öka den ekonomiska nyttan för små önationer under
utveckling och de minst utvecklade länderna av ett hållbart nyttjande av
marina resurser, bland annat genom en hållbar förvaltning av fiske,
vattenbruk och turism.
14.a Öka den vetenskapliga kunskapen, utveckla forskningskapaciteten och
överföra havsteknik, med hänsyn tagen till den mellanstatliga
oceanografiska kommissionens kriterier och riktlinjer för överföring av
havsteknik (Criteria and Guidelines on the Transfer of Marine Technology), i
syfte att skapa friskare hav och öka den marina biologiska mångfaldens
bidrag till utvecklingen i utvecklingsländerna, i synnerhet i små önationer
under utveckling och de minst utvecklade länderna.
14.b Säkerställa tillträde för småskaliga icke-industriella fiskare till marina
resurser och marknader.
14.c Stärka bevarandet och hållbart nyttjande av haven och havsresurserna
genom att genomföra internationell rätt, såsom den kommer till uttryck i
Förenta Nationernas havsrättskonvention (UNCLOS), som utgör den
rättsliga ramen för bevarande och hållbart nyttjande av hav och
havsresurser, vilket erinras om i punkt 158 i slutdokumentet The Future We
Want från Förenta Nationernas konferens om hållbar utveckling (Rio+20).

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

Mål 15 är endast representerat i ett fåtal strategier. Det är framför allt de tre första
delmålen som är prioriterade i regeringens styrning i relation till detta mål. Ett av delmålen,
15a, handlar om att mobiliseria kapital. Det är en generell prioritering för Sida, som
troligtvis även får effekt på detta delmål.
Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Ja

15.1 Till 2020 bevara, återställa och hållbart använda ekosystem på land och
i sötvatten och deras ekosystemtjänster, särskilt skogar, våtmarker, berg
och torra områden, i enlighet med de skyldigheter som anges i
internationella överenskommelser.
15.2 Till 2020 främja genomförandet av hållbart brukande av alla typer av
skogar, stoppa avskogningen, återställa utarmade skogar och kraftigt öka
nybeskogningen och återbeskogningen i hela världen.
15.3 Till 2030 bekämpa ökenspridning, återställa förstörd mark och jord,
inklusive mark som drabbats av ökenspridning, torka och översvämningar,
samt sträva efter att uppnå en värld utan nettoförstöring av mark.
15.4 Senast 2030 säkerställa att bevara bergsekosystemen, inklusive deras
biologiska mångfald, i syfte att öka deras förmåga att producera nytta som
behövs för en hållbar utveckling.
15.5 Vidta omedelbara och betydande åtgärder för att minska förstörelsen
av naturliga livsmiljöer, hejda förlusten av biologisk mångfald och senast
2020 skydda och förebygga utrotning av hotade arter.
15.6 Främja en rimlig och rättvis fördelning av den nytta som uppstår vid
användning av genetiska resurser samt lämpligt tillträde till sådana
resurser, i enlighet med internationella avtal.
15.7 Vidta omedelbara åtgärder för att stoppa tjuvjakt på och handel med
skyddade djur- och växtarter och inrikta åtgärderna på både utbudet av och
efterfrågan på olagliga produkter från vilda djur och växter.

15.8 Senast 2020 införa åtgärder för att förhindra införseln av invasiva
främmande arter och avsevärt minska deras påverkan på land- och
vattenekosystem samt kontrollera eller utrota prioriterade arter.
15.9 Senast 2020 integrera ekosystemens och den biologiska mångfaldens
värden i nationella och lokala planerings- och utvecklingsprocesser,
strategier för fattigdomsminskning samt räkenskaper.

15.a Mobilisera och väsentligt öka de finansiella resurserna från alla källor
för att bevara och hållbart nyttja den biologiska mångfalden och
ekosystemen.
15.b Mobilisera betydande resurser från alla källor och på alla nivåer för att
finansiera hållbart brukande av skogar och ge utvecklingsländerna lämpliga
incitament att utveckla ett sådant bruk, inklusive för bevarande och
återbeskogning.
15.c Öka det globala stödet till insatser för att bekämpa tjuvjakt på och
illegal handel med skyddade arter, inklusive genom att öka möjligheterna
till en hållbar försörjning i lokalsamhällena.

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Ja

Mål 16 är mycket ambitiös och sammanför många olika delar av bistånd; fred och säkerhet ,
offentlig förvaltning , anti-korruption, rättsstatens principer, ojämlikhet och ickediskriminering , tillgång till information och grundläggande friheter (men inte uttryckligen
demokrati). En dryg tredjedel av Sidas utbetalningarna faller inom ramen för Mål 16 vilket
samtidigt ger stora möjligheter för Sida att på ett konstruktivt sätt möta utmaningen med
att svara upp mot ambitionerna som uttrycks i delmålen. För att möta utmaningarna för
Mål 16 krävs ett sammanhållet stöd till såväl rättighetsbärare som till staten i dess roll som
ansvarstagare, på alla nivåer.

ja

Ja

Sida/Sverige är en mycket tongivande aktör internationellt i sitt tydliga fokus på
förebyggande av sexuellt och könsrelaterat våld. Därför har Sida svarat att verksamheten
har stor på delmålen, även om inte inverkan kan bedömas vara lika stor internationellt i
minskandet av alllt dödligt våld. Delmålet är centralt för globala strategin mänsklig
säkerhet, men är ej lika artikulerat i andra strategier, varför detta delmål (med undantag för
området sexuellt och könsrelaterat våld) inte är ett område där Sida har särskilt många
riktade insatser.

Ja

Ja

Sidas ger relativt omfattande stöd till skydd av barn, med betoning på skydd för barn mot
övergrepp, utnyttjande och våld. Vad gäller människohandel lyfts det bland annat i globala
strategin för mänsklig säkerhet, men är ingen betydande del av Sidas verksamhet.

Ja

Ja

Sverige lyfter fram rättsstatens principer och dess nära koppling till de mänskliga
rättigheterna och demokrati. Sidas stöd inom delmålet är främst inriktat mot tillgång till
rättvisa och i betydligt lägre grad kanaliserat direkt till rättssektorn.

Ja
16.1 Avsevärt minska alla former av våld och dödligt våld överallt.

16.2 Eliminera övergrepp, utnyttjande, människohandel och alla former av
våld eller tortyr mot barn.

16.3 Främja rättssäkerheten på nationell och internationell nivå samt
säkerställa lika tillgång till rättvisa för alla.

16.4 Till 2030 avsevärt minska de olagliga finansiella flödena och
vapenflödena, öka möjligheterna att återvinna och återfå stulna tillgångar
samt bekämpa alla former av organiserad brottslighet.

Det här är inget område som finns tydligt artikulerat i någon av de strategier som styr Sidas
verksamhet. Sverige är ett bland en grupp länder som konsekvent förespråkar transparenta
och effektiva internationella institutioner, men det kan inte sägas att Sida eller Sverige
spelar ett ledande roll i frågorna. Sida har bidragit till förstärkning av skattemyndigheter
och -system i många år, inte minst tillsammans med Skatteverket. Inom området kontroll av
små och lätta vapen ges riktade mindre stöd.
Nej

Ja

Ja

ja

Sverige är ett bland en grupp länder som konsekvent förespråkar transparenta,
ansvarsutkrävande och effektiva offentliga och internationella institutioner.

Nej

Sidas direkta stöd till offentliga institutitoner baserat på demokratiska principer utgör idag
cirka 25 procent av volymen inom stödet till demokrati, mänskliga rättigheter och offentlig
förvaltning (inklusive rättssektorn). Givet de ingångar som Agenda 2030 och Mål 16 ger för
att jobba direkt mot offentliga institutioner (även 16.3, 16.5, 16.7, 16.9 samt 16.10) skulle
Sverige kunna göra mer för att möta ambitionen i Mål 16, inte minst med avseende på subnationella intitutioner.

ja

ja

Mål 16 är inte formulerat uttryckligen i termer av demokrati, och svenska regeringen är
tydlig med att när det gäller demokorati och mänskliga rättigheter så har Sverige högre
ambitioner än vad som ryms inom Agenda 2030 - Mål 16.7 är ett bra exempel på detta.
Samtidigt innebär Sveriges höga ambition att arbeta utifrån ett rättighetsperspektiv,
tillsammans med starkt stöd till det civila samhällets aktörer att stora delar av Mål 16.7
uppfylls. Det direkta stödet till representativa folkvalda institutioner, framförallt på subnationell nivå är dock otillräckligt.

nej

Ja

Ja

Ja

Sverige bidrar till delmål 16.9 framförallt genom stödet till UNICEF.

Nej

Skrivningar som stärker medborgares möjligheter, inklusive civila aktörer och medier, vad
gäller öppen och transparent Access to Information-arbete återfinns i flera strategier.
Däremot finns inte lika stark verksamhet för att säkerställa just detta till exempel när det
gäller stöd till civila aktörer, demokratiska institutioner eller förvaltningar.
Omvärldssituationen gör att stöd till yttrandefrihet samt civilsamhället är svårt och vi ser
att stöd till rätten till information då kan ge betydelsefulla effekter. Sverige tillhör de stater
och aktörer som mest konsekvent arbetar med frågan. Den sammanvägda bedömningen är
ändå att vi har ett mervärde inom området som gör att vi kan höja ambitionen ytterligare.

Nej

Förebyggande är det centrala perspektivet för Sida. Sida har fokus på förebyggande av våld i
sin verksamhet relaterad till mänsklig säkerhet. Sida har dock inte ett tydligt mandat i
bekämpandet av terrorism och brottslighet - när Sidas verksamhet tangerar dessa globala
utmaningar är även här förebyggandeperspektivet helt centralt. Det finns flera exempel på
Sida-stöd till nationella polismyndigheter för att adressera exempelvis könsrelaterat våld
eller stöd till konfliktlösningsmekanismer på nationell och lokal nivå. .

ja

Ja

Rättighetsperspektivet, inklusive principen icke-diskriminering, är en utgångspunkt för
Sveriges utvecklingssamarbete. Sida ger stöd till ett stort antal organisationer och initiativ
som syftar till icke-diskriminerande policy och lagstiftning. Detta är en integreringsfråga
som Sida behöver fortsätta arbeta med för att stärka kunskapen och kapaciteten internt
likväl som hos partners.

Ja

Nej

Ja

Nej

N/A

N/A

Ja

Nej

16.5 Väsentligt minska alla former av korruption och mutor.

16.6 Bygga upp effektiva och transparenta institutioner med
ansvarsutkrävande på alla nivåer.

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

16.8 Utvidga och stärka utvecklingsländernas deltagande i institutionerna
för global styrning.
16.9 Senast 2030 tillhandahålla juridisk identitet för alla, inklusive
födelseregistrering.
16.10 Säkerställa allmän tillgång till information och skydda grundläggande
friheter, i enlighet med nationell lagstiftning och internationella avtal.

ja
16.a Stärka berörda nationella institutioner, bland annat genom
internationellt samarbete, i syfte att bygga upp kapacitet på alla nivåer, i
synnerhet i utvecklingsländerna, för att förebygga våld och bekämpa
terrorism och brottslighet.

ja
16.b Verka för och genomdriva icke-diskriminerande lagstiftning och politik
för en hållbar utveckling.

Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap
Finansiering
17.1 Stärka den inhemska resursmobiliseringen, inklusive genom
internationellt stöd till utvecklingsländerna, för att förbättra den inhemska
kapaciteten att ta upp skatter och andra intäkter.

17.2 De utvecklade länderna ska fullt ut fullfölja sina åtaganden i fråga om
offentligt utvecklingsbistånd, inklusive många utvecklade länders åtagande
att nå målet att ge 0,7 procent av BNI till utvecklingsländer och 0,15–0,20
procent av BNI till de minst utvecklade länderna. De länder som ger
offentligt utvecklingsbistånd uppmanas att överväga att fastställa ett mål
om att ge minst 0,20 procent av BNI till de minst utvecklade länderna.

17.3 Mobilisera additionella finansiella resurser till utvecklingsländerna från
många olika källor.

17.4 Bistå utvecklingsländerna att uppnå en långsiktigt hållbar skuldsättning
genom en samordnad politik som syftar till att, när så är lämpligt, främja
skuldfinansiering, skuldlättnad och skuldomstrukturering samt åtgärda
kraftigt skuldtyngda fattiga länders utlandsskuld för att minska
skuldbördan.
17.5 Anta och genomföra investeringsfrämjande regleringar för de minst
utvecklade länderna.

Nej

Ja

N/A

N/A

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Teknologi
17.6 Stärka nord–syd-samarbetet, syd–syd-samarbetet och det regionala
och internationella trepartssamarbetet kring och tillgången till vetenskap,
teknik och innovation samt öka kunskapsutbytet på gemensamt
överenskomna villkor, inklusive genom förbättrad samordning mellan
befintliga mekanismer, i synnerhet på FN-nivå, och genom en global
mekanism för teknikfrämjande.
17.7 Främja utveckling, överföring och spridning av miljövänlig teknik till
utvecklingsländerna på gynnsamma villkor, inklusive koncessions- och
förmånsvillkor, på villkor som överenskommits mellan parterna.
17.8 Senast 2017 fullt ut operationaliserat teknikbanken och mekanismen
för kapacitetsuppbyggnad inom vetenskap, teknik och innovation för de
minst utvecklade länderna samt öka användningen av gynnsam teknik, i
synnerhet informations- och kommunikationsteknik.

Kapacitetsuppbyggnad
17.9 Öka det internationella stödet för genomförande av effektiv och riktad
kapacitetsuppbyggnad i utvecklingsländerna till stöd för nationella planer
för att genomföra alla målen för hållbar utveckling, inklusive genom
samarbete nord–syd och syd–syd samt trepartssamarbete.

Handel
17.10 Främja ett universellt, regelbaserat, öppet, icke-diskriminerande och
rättvist multilateralt handelssystem inom ramen för
Världshandelsorganisationen, inklusive genom att slutföra förhandlingarna
enligt utvecklingsagendan från Doha.
17.11 Avsevärt öka utvecklingsländernas export, i synnerhet i syfte att
fördubbla de minst utvecklade ländernas andel av den globala exporten till
2020.

Ja

Sverige bidrar med WTO-realterat stöd till utvecklingsländer. Som medlem i EU stödjer
Sverige bevarandet av det multilaterala handelssystemet och driver frågor av vikt för
utvecklingsländer. Det är dock svårt för Sverige att få genomslag i utvecklingsrelaterade
frågor om inte majoriteten av EUs medlemsländer är av samma åsikt.

Nej

Ja

Sveriges ger mycket begränsat stöd till importfrämjande från utvecklingsländer, vilket
tidigare varit en prioriterad fråga. Open Trade Gate Sweden på Kommerskollegium
tillhandahåller marknadsinformation.

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

17.12 Se till att alla de minst utvecklade länderna inom fastställda tidsramar
bereds varaktigt tull- och kvotfritt marknadstillträde, i överensstämmelse
med Världshandelsorganisationens beslut, inklusive genom att säkerställa
att preferentiella ursprungsregler som gäller för import från de minst
utvecklade länderna är genomblickbara och enkla, samt bidra till att
underlätta marknadstillträde.

Systemfrågor
Politisk och institutionell samstämmighet
17.13 Öka den makroekonomiska stabiliteten i världen, bland annat genom
politisk samordning och samstämmig politik.

17.14 Föra en mer samstämmig politik för hållbar utveckling.

Ja

Ja

17.15 Respektera varje lands politiska handlingsutrymme och ledarskap att
fastställa och genomföra politik för fattigdomsutrotning och hållbar
utveckling.
Partnerskap mellan flera parter
17.16 Stärka det globala partnerskapet för hållbar utveckling och
komplettera det med partnerskap mellan flera parter som mobiliserar och
utbyter kunskap, expertis, teknik och finansiella resurser, för att bidra till
att målen för hållbar utveckling nås i alla länder, i synnerhet
utvecklingsländer.
Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

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.

Data, övervakning och ansvarsskyldighet
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.
17.19 Till 2030 bygga vidare på befintliga initiativ för att utveckla mått på
framsteg som görs mot hållbar utveckling som kompletterar BNP samt
stödja uppbyggnad av statistisk kapacitet i utvecklingsländerna.

