Metodbeskrivning
Metodik för allokering av verksamhet till mål och
delmål

I första hand har de olika verksamheterna allokerats på delmål. Om detta inte varit möjligt har det generella huvudmålet använts.
Flikarna för de specifika målen 1-17 omfattar endast forskning och samverkan med omgivande samhälle. Utbildningssatsningar och aktiviteter
presenteras i särskild flik istället. Orsaken till detta ställningstagande är att det är sällan som en utbildningsaktivitet kan hänföras till något eller
några mål, utan oftast berör dessa satsningar en bred "palett" av mål, kanske t.o.m. en majoritet av målen.

Metodik för Utbildningsaktiviteter
Hantering av frågan om Tillräcklig verksamhet

Metodik för hur urvalet av Stor inverkan har
genomförts

Frågan om verksamheten är tillräcklig är, mer eller mindre, omöjlig för ett universitet att svara på, på grund av forskningens natur och roll.
Forskningen ingår i ett internationellt sammanhang. En svensk forskningsenhet bidrar efter bästa förmåga till den internationella eller nationella
kunskapsuppbyggnaden. En etablerad framgångsrik konstellation strävar, i princip, alltid efter att utvidga verksamheten, för att kunna bidra
ännu bättre till den gemensamma "kunskapsmassan". En duktig mindre gruppering strävar naturligtvis också efter att expandera. I det normala
fallet behövs det/kommer det att behövas betydligt mer kunskap. Att vi då skulle svara att verksamheten är tillräcklig är inte rimligt.
Vi svarar därför nej i samtliga fall.
Frågan huruvida en viss verksamhet har Stor inverkan eller ej, är svårt att avgöra. Forskning, utbildning och samverkan har utan tvivel en stor
sammantagen inverkan, kanske en helt avgörande roll för mänsklighetens framtid. På vilket sätt denna inverkan yttrar sig varierar dock kraftigt.
Det händer att man kan knyta ihop en forskargrupps resultat med en avgörande händelse (en ny typ av solcell, ett nyupptäckt problem, ...).
Vanligare är dock att inverkan från universiteten är mer långsiktig och "diffus". Tack vare universitetens insatser, fattar politiker och
konsumenter klokare och mer välgrundade beslut, internationella förhandlingar baseras på relevanta underlag, osv. Det är alltså en svår uppgift
att avgöra om en viss forskningsverksamhet har en Stor inverkan eller ej. Efter en inledande förstudie, har vi kommit fram till följande kriterier:
*) För att den sista delen av begreppet skall vara uppfyllt (dvs. hainverkan ), måste verksamheten både ha en högkvalitativ forskningsbas och
interagera med samhället utanför universitetet. Rena grundforskande enheter har inte tagits med, även om forskningen på sikt skulle kunna ha
en mycket stor potential.
*) För att första delen av begreppet skall vara uppfyllt (dvs. haStor inverkan), krävs att verksamheten kommer upp i en viss ”volym”. Något
undantag har gjorts om det har kunnat påvisas en väl dokumenterad interaktion med relevanta samhällsprocesser.
*) Verksamheterna har delats in i Mycket stor inverkan och Stor inverkan . I Mall för redovisning, räknas naturligtvis båda kategorierna som
Stor inverkan.
De praktiska kriterierna var:
Mycket stor inverkan : Enheten är odiskutabelt bland de två ledande i landet.
Stor inverkan : Enheten är odiskutabelt ”topp fem” i Sverige.

Utbildningsaktiviteter
Utbildning generellt, såväl som utbildning för hållbar utveckling, spelar en mycket viktig roll för genomförandet av
hållbarhetsmålen. Det handlar om en utbildning som lyfter sambanden mellan ekonomi, miljö och sociala faktorer och
belyser sambandet mellan värderingar och beteenden och en nödvändig omställning mot en mer hållbar värld. I det längr
perspektivet är det därför av vikt att få in hållbarhet i alla utbildningar för att på så sätt integrera hållbarhet i samhället i
framtiden: nu utbildas framtidens beslutsfattare och medborgare. Som en del i detta arbete satsar GU på flera aktiviteter:
*) Verktygslådan för hållbar utveckling är en interaktiv, webbaserad handbok för lärare att använda i arbetet med
integrering av hållbar utveckling i kurser och utbildningsprogram.

*) Lärande för hållbar utveckling har varit ett viktigt tema för GU. Universitetens lärarutbildningar omfattar moment som
handlar om Hållbar utveckling. UNESCO-prof Pramling-Samuelsson har framgångsrikt drivit frågor om Early
Childhood education, både på EU- och FN-nivå. Gästprofessor Arjen Wals utvecklar former för livslångt lärande för
Hållbar utveckling.
*) Inom Handelshögskolan vid GU pågår ett omfattande förändringsarbete, för en ökad integrering av
hållbarhetsperspektiv i alla utbildningar.
*) CASE - ett internationellt utvecklingsprojekt inom ramen för EU-programmet “Erasmus Plus – Knowledge
Alliances”, som handlar om nya för lärande och undervisning, samt ett stärkt samarbete mellan högre utbildning och
företag för mer hållbar socioekonomisk utveckling.
*) Hållbarhetsmärkning av kurser och program syftar till att följa upp det universitetsgemensamma målet om att öka
integreringen av hållbar utveckling i utbildningen. Ett annat syfte med märkningen är att synliggöra för studenter vilka
kurser och program, som behandlar frågeställningar kring hållbarhet. Kurser och program märks som
hållbarhetsfokuserade eller hållbarhetsrelaterade i enlighet med tio fastslagna kriterier.
*) GU har många kandidat- och mastersprogram som är relevanta för genomförandet av Agenda 2030. Några exempel är
två kandidatprogram inom miljövetenskap (ett natur- och ett samhällsvetenskapligt) och kandidater inom Globala studier
och Folkhälsovetenskap. Mastersprogram finns inom bland annat Global hälsa, Folkhälsovetenskap,
Atmosfärsvetenskap, Ekotoxikologi, Mänskliga rättigheter och Globala studier.
*) GU har många kandidat- och mastersprogram som är relevanta för genomförandet av Agenda 2030. Några exempel är
två kandidatprogram inom miljövetenskap (ett natur- och ett samhällsvetenskapligt) och kandidater inom Globala studier
och Folkhälsovetenskap. Mastersprogram finns inom bland annat Global hälsa, Folkhälsovetenskap,
Atmosfärsvetenskap, Ekotoxikologi, Mänskliga rättigheter och Globala studier.
*) På forskarutbildningsnivå finns också flera initiativ: ämnesövergripande forskarskolor inom områdena Miljö och
Hälsa och Marin miljövetenskap, en nationell ämnesintegrerande doktorandkurs med titeln Sustainability Opportunities
Exploring Sustainability at the Cross-roads of Science and Society, samt forskarutbildningsämnen vid ett flertal
fakulteter som möjliggör gränsöverskridande avhandlingsämnen.
*) Studentdagen Hållbarhet är en universitetsgemensam inspirationsdag för studenter som ska inspirera till engagemang
för hållbar utveckling såväl i utbildning som i vardag. Dessutom arrangerar Handelshögskolan tre hållbarhetsdagar som
är obligatoriska för alla programstudenter som ett komplement till den hållbarhetsundervisning som ges inom
programmens olika kurser. Hösten 2016 kommer studenterna för första gången själva att arrangera en egen
universitetsgemensam hållbarhetsdag.
*) Fler och fler fakulteter vid GU har studentorganisationer som engagerar sig i hållbarhetsfrågor. Dessa samlas under
paraplyet Gothenburg Students for Sustainability Alliance (GSSA, gruppen inkluderar även Chalmers Students for
Sustainability, CSS).
*) GU har nyligen anställt två studenter som hållbarhetskoordinatorer, vars uppdrag blir att bidra till framtagandet av
GU:s nya Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2017-2019, arbeta med att integrera hållbarhet i universitets
utbildningar, stötta studentinitiativ inom hållbarhetsområdet samt utveckla kommunikationen kring hållbarhetsfrågor till
studenter.
*) GU har ett givande och långtgående samarbete med Miljöbron, som är en organisation som knyter ihop näringsliv och
studenter inom miljöområdet.
*) GU har under många år varit engagerade i Universeums verksamhet (ett science center med starkt fokus mot hållbar
utveckling)
*) Utbildningssatsningarna inom hållbar utveckling är mycket väl förankrade såväl i universitetets ledning som i
styrdokument, vilket borgar för en långsiktighet.
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Internationell
Verksamhet inom myndigheten som avses samt om
den bedöms vara tillräcklig (ja/nej)
GU svarar ej tillräcklig i alla fallen! Förklaring ovan
under rubriken Metodbeskrivning

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

Ja

EfD Environment for Development ‐ ett internationellt
forskarnätverk med bas vid GU; Miljöekonomi och
Policygruppen ‐ en expertenhet; Research Training
Partnership programme ‐ ett program för att utbilda
PhD i utvecklingsländer; GCGD ‐ Gothenburg Centre of
Globalization and Development;
Utvecklingsgeografi ‐ en forskningsmiljö;
Global studies ‐ en forskningsmiljö;

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

EfD Environment for Development ‐ ett internationellt
forskarnätverk med bas vid GU; Miljöekonomi och
Policygruppen ‐ en expertenhet; Research Training
Partnership programme ‐ ett program för att utbilda
PhD i utvecklingsländer; GCGD ‐ Gothenburg Centre of
Globalization and Development;
Utvecklingsgeografi ‐ en forskningsmiljö;
Global
studies ‐ en forskningsmiljö

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

Ja

GCGD ‐ Gothenburg Centre of Globalization and
Development;

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.

Ja

EfD Environment for Development ‐ ett internationellt
forskarnätverk med bas vid GU; Miljöekonomi och
Policygruppen ‐ en expertenhet; Research Training
Partnership programme ‐ ett program för att utbilda
PhD i utvecklingsländer; GCGD ‐ Gothenburg Centre of
Globalization and Development;
Utvecklingsgeografi ‐ en forskningsmiljö;
Global studies ‐ en forskningsmiljö;
Focali/Siani ‐ nätverk delvis belägna vid GU;

Nationell
Verksamhet
inom myndigheten som avses samt om
den bedöms vara tillräcklig (ja/nej)
GU svarar ej tillräcklig i alla fallen!
Förklaring ovan under rubriken
Metodbeskrivning

Mål 1
1 Avskaffa fattigdom i alla dess former

Kommentarer

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.

Ja

EfD Environment for Development ‐ ett internationellt
forskarnätverk med bas vid GU; Miljöekonomi och
Policygruppen ‐ en expertenhet; Research Training
Partnership programme ‐ ett program för att utbilda
PhD i utvecklingsländer; GCGD ‐ Gothenburg Centre of
Globalization and Development;
Utvecklingsgeografi ‐ en forskningsmiljö;
Global studies ‐ en forskningsmiljö;
Focali/Siani ‐ nätverk delvis belägna vid GU;

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.

Ja

EfD Environment for Development ‐ ett internationellt
forskarnätverk med bas vid GU; Miljöekonomi och
Policygruppen ‐ en expertenhet;

Quality of Governance ‐ ett institut inom Ja
GU;

Quality of Governance ‐ ett institut inom GU;
EfD
Environment for Development ‐ ett internationellt
forskarnätverk med bas vid GU; Miljöekonomi och
Policygruppen ‐ en expertenhet; GCGD ‐ Gothenburg
Centre of Globalization and Development;
Focali/Siani ‐ nätverk delvis belägna vid GU;

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.

Ja

EfD Environment for Development ‐ ett internationellt
forskarnätverk med bas vid GU; Miljöekonomi och
Policygruppen ‐ en expertenhet;
Focali/Siani ‐ nätverk delvis belägna vid GU;

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 värdeskapande och
sysselsättning utanför jordbruket

Ja

EfD Environment for Development ‐ ett internationellt
forskarnätverk med bas vid GU; Utvecklingsgeografi ‐
en forskningsmiljö; Miljöekonomi och Policygruppen ‐
en expertenhet;
Focali/Siani ‐ nätverk delvis belägna vid GU;

Ja

SWEMARC ‐ Nationellt centrum för marin
vattenbruksforskning; EfD Environment for
Development ‐ ett internationellt forskarnätverk med
bas vid GU; Miljöekonomi och Policygruppen ‐ en
expertenhet; Focali/Siani ‐ nätverk delvis belägna vid
GU;

1.b Upprätta sunda policyramverk på nationell, regional och
Ja
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
Mål 2. Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och
förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk

2.4 Senast 2030 uppnå hållbara system för livsmedelsproduktion Ja
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.

SWEMARC ‐ Nationellt centrum för
marin vattenbruksforskning

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.

2.a Öka investeringarna, bland annat genom stärkt internationellt Ja
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.

SWEMARC (Nationellt centrum för
marin vattenbruksforskning)

Ja

SWEMARC (Nationellt centrum för marin
vattenbruksforskning);
EfD Environment for Development ‐ ett internationellt
forskarnätverk med bas vid GU; Miljöekonomi och
Policygruppen ‐ en expertenhet;
Focali/Siani ‐ nätverk delvis belägna vid GU;

Mål 3
Mål 3. Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för
alla i alla åldrar

Ja

AgeCap ‐ Centre for Ageing and Health ‐ Ja
Studies on Capability in Ageing;
CARe
‐ Centrum för
antibiotikaresistensforskning;

AgeCap ‐ Centre for Ageing and Health ‐ Studies on
Capability in Ageing;
CARe ‐
Centrum för antibiotikaresistensforskning;

3.3 Senast 2030 utrota epidemierna av aids, tuberkulos, malaria
och försummade tropiska sjukdomar samt bekämpa hepatit,
vattenburna sjukdomar och andra smittsamma sjukdomar.

Ja

MIVAC ‐ Mucosal Immunity and
Ja
Vaccines ‐ en centrumbildning;
Infektionssjukdomar ‐ en forskningsmiljö

MIVAC Mucosal Immunity and Vaccines ‐ en
centrumbildning;
Infektionssjukdomar ‐
en forskningsmiljö;
GCGD ‐ Gothenburg Centre
of Globalization and Development;
CARe ‐ Centrum för antibiotikaresistensforskning;

Agecap arbetar med åldrandets
problematik och möjligheter.
CARe arbetar med antibiotika‐
resitens‐problematiken, som
egentligen bara är omnämnd i
texten till målen, eftersom
man troligen glömde av denna
fråga, och fick ta med den när
målen redan vara formulerade.

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

GPCC Centrum för Personcentrerad
Ja
Vård;
Sahlgrenska Cancer Center;
GPGRC Göteborg Pediatric Growth
Research Center;
EpiLife ‐ en centrumbildning;
Krefting Research Centre;
CELAM Centrum för etik, juridik och
mental hälsa;
Psykiatricentrum ‐ en forskningsmiljö;
Infektionssjukdomar ‐ en
forskningsmiljö;
Socialmedicin ‐
en forskningsmiljö; Botaniska
analysgruppen ‐ en centrumbildning;
Praktisk filosofi ‐ en forskningsmiljö; PIP
(Prevention and Intervention in
Developmental Psychopathology) ‐ en
forskningsmiljö

GPCC ‐ Centrum för Personcentrerad Vård; Sahlgrenska
Cancer Center;
GPGRC Göteborg
Pediatric Growth Research Center;
EpiLife ‐ en centrumbildning;
Krefting Research Centre;
Infektionssjukdomar ‐ en forskningsmiljö; Socialmedicin
‐ en forskningsmiljö;
Botaniska
analysgruppen ‐ en centrumbildning;

3.5 Stärka insatserna för att förebygga och behandla
drogmissbruk, inklusive narkotikamissbruk och skadligt
alkoholbruk.

Socialmedicin ‐ en forskningsmiljö; CERA Ja
‐ Centrum för forskning och utbildning
kring riskbruk, missbruk och beroende;
PIP Prevention and Intervention in
Developmental Psychopathology

Socialmedicin ‐ en forskningsmiljö; CERA Centrum för
forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och
beroende; PIP Prevention and Intervention in
Developmental Psychopathology

Ja

3.7 Senast 2030 säkerställa att alla har tillgång till sexuell och
Ja
reproduktiv hälsovård, inklusive familjeplanering, information och
utbildning, och att reproduktiv hälsa integreras i nationella
strategier och program.

Praktisk filosofi ‐ en forskningsmiljö;

3.8 Åstadkomma allmän hälso‐ och sjukvård för alla, som även
Ja
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.

Praktisk filosofi ‐ en forskningsmiljö;

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

Arbets och miljömedicin ‐ en
Ja
forskningsmiljö;
GAC
Göteborgs Luft‐ och Klimatcentrum;
FRAM Framtidens kemiska riskanalyser
och styrning ‐ en centrumbildning;

Ja

Arbets och miljömedicin ‐ en forskningsmiljö; GAC
Göteborgs Luft‐ och Klimatcentrum;
FRAM
Framtidens kemiska riskanalyser och styrning ‐ en
centrumbildning;

Mål 4
Mål 4. Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god Ja
kvalitet och främja livslångt lärande för alla
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.

Ja

BUKL (Barn, ungdom, kultur och
lärande) ‐ en forskningsmiljö;
Universitetsbiblioteket
Early Childhood Education ‐ en
forskningsmiljö

Ja

Early Childhood Education ‐ en forskningsmiljö

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

Ja

Jamiya ‐ ett internationellt nätverk

Ja

Jamiya ‐ ett internationellt nätverk

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.

Ja

Lärande och utbildning för hållbar
utveckling ‐ forskningsmiljö;
Obs!! Se även ovan under rubriken
Utbildningsaktiviteter , för mer
information om GU:s
utbildningsaktiviteter relaterade till
Agenda 2030

Ja

Lärande och utbildning för hållbar utveckling ‐
forskningsmiljö;
EfD (Environment for Development) ‐ ett internationellt
forskarnätverk med bas vid GU;
Miljöekonomi och Policygruppen ‐ en expertenhet;
Obs!! Se även ovan under rubriken
Utbildningsaktiviteter, för mer information om GU:s
utbildningsaktiviteter relaterade till Agenda 2030

Ja

Research Training Partnership programme ‐ ett
program för att utbilda PhD i utvecklingsländer;
EfD (Environment for Development) ‐ ett internationellt
forskarnätverk med bas vid GU;
Miljöekonomi och Policygruppen ‐ en expertenhet;

Ja

V‐DEM ‐ Varianter på Demokrati ‐ ett institut med bas
vid GU;

Ja

Segerstedtinstitutet ‐ ett nationellt resurscentrum;

5.5 Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika
möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska,
ekonomiska och offentliga livet.

Ja

V‐DEM ‐ Varianter på Demokrati ‐ ett institut med bas
vid GU;

5.b Öka användningen av gynnsam teknik, i synnerhet
informations‐ och kommunikationsteknik, för att främja kvinnors
egenmakt.

Ja

V‐DEM ‐ Varianter på Demokrati ‐ ett institut med bas
vid GU;

5.c Anta och stärka välgrundad politik och genomförbar
lagstiftning för att främja jämställdhet och öka alla kvinnors och
flickors egenmakt på alla nivåer.

Ja

V‐DEM ‐ Varianter på Demokrati ‐ ett institut med bas
vid GU;

Ja

Global studies ‐ en forskningsmiljö;

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, informations‐ och kommunikationstekniska, tekniska,
ingenjörsvetenskapliga och naturvetenskapliga program, i
utvecklade länder och andra
utvecklingsländer.ingenjörsvetenskapliga och naturvetenskapliga
program, i utvecklade länder och andra utvecklingsländer.

Mål 5
Mål 5. Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt

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

Ja

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

GIG ‐ Centrum för genusforskning
Universitetsbiblioteket
Segerstedtinstitutet ‐ ett nationellt
resurscentrum;

Mål 6
Mål 6. Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av
vatten och sanitet för alla

Studier av vattenrelaterade
konflikter

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.

Ja

6.4 Till 2030 väsentligt effektivisera vattenanvändningen inom alla Ja
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.

SWEMARC ‐ Nationellt centrum för
Ja
marin vattenbruksforskning;
FRAM Framtidens kemiska riskanalyser
och styrning ‐ en centrumbildning;

SWEMARC ‐ Nationellt centrum för marin
vattenbruksforskning;
FRAM Framtidens kemiska riskanalyser och styrning ‐
en centrumbildning;

SWEMARC ‐ Nationellt centrum för
marin vattenbruksforskning

Ja

SWEMARC ‐ Nationellt centrum för marin
vattenbruksforskning

Ja

EfD ‐ Environment for Development ‐ ett internationellt
forskarnätverk med bas vid GU; Miljöekonomi och
Policygruppen ‐ en expertenhet;

6.5 Senast 2030 genomföra en integrerad förvaltning av
vattenresurser på alla nivåer, när så är lämpligt genom
gränsöverskridande samarbete.
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.

EfD Environment for Development ‐ ett internationellt
forskarnätverk med bas vid GU;

Mål 7
Mål 7. Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig,
hållbar och modern energi för alla
7.1 Senast 2030 säkerställa allmän tillgång till ekonomiskt
överkomliga, tillförlitliga och moderna energitjänster.

Ja

GAME ‐ ett nätverk mellan akademin
och olika samhällsaktörer

7.2 Till 2030 väsentligen öka andelen förnybar energi i den globala Ja
energimixen.

GAME ‐ ett nätverk mellan akademin
och olika samhällsaktörer

7.3 Till 2030 fördubbla den globala förbättringstakten vad gäller
energieffektivitet.

Mistra Urban Futures ‐ en
Ja
centrumbildning;
GAME
‐ ett nätverk mellan akademin och olika
samhällsaktörer

EfD Environment for Development ‐ ett internationellt
forskarnätverk med bas vid GU; Mistra Urban Futures ‐
en centrumbildning

Ja

EfD Environment for Development ‐ ett internationellt
forskarnätverk med bas vid GU; Mistra Urban Futures ‐
en centrumbildning

Ja

EfD Environment for Development ‐ ett internationellt
forskarnätverk med bas vid GU

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.

Ja

Ja

EfD (Environment for Development) ‐ ett internationellt
forskarnätverk med bas vid GU;

Mål 8
Mål 8. Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk
tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga
arbetsvillkor för alla
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.

8.3 Främja utvecklingsinriktad politik som stöder produktiv
Ja
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.

SWEMARC ‐ Nationellt centrum för
Ja
marin vattenbruksforskning; CGHRM ‐
Centrum för global Human Resource
Management; CBIS ‐ Centre for Business
in Society

8.4 Fram till 2030 successivt förbättra den globala
Ja
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.

CBIS ‐ Centre for Business in Society;
GAME ‐ ett nätverk mellan akademin
och olika samhällsaktörer

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.

Ja

CGHRM ‐ Centrum för global Human
Ja
Resource Management;
CBIS ‐
Centre for Business in Society

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.

Ja

Arbets och miljömedicin ‐ en
forskningsmiljö

8.9 Senast 2030 utarbeta och genomföra politik för hållbar turism Ja
som skapar arbetstillfällen och främjar lokal kultur och lokala
produkter.

Ja

SWEMARC ‐ Nationellt centrum för marin
vattenbruksforskning;
CGHRM ‐ Centrum för global Human Resource
Management;
CBIS ‐ Centre for Business in Society;
EfD Environment for Development ‐ ett internationellt
forskarnätverk med bas vid GU
CBIS ‐ Centre for Business in Society;
EfD Environment for Development ‐ ett internationellt
forskarnätverk med bas vid GU

CGHRM ‐ Centrum för global Human Resource
Management;
CBIS ‐
Centre for Business in Society

Utvecklingsgeografi ‐ en forskningsmiljö; Ja
Centrum för turism

Utvecklingsgeografi ‐ en forskningsmiljö;

9.1 Bygga ut tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig infrastruktur Ja
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.

URBSEC ‐ ett forskarnätverk

Ja

URBSEC ‐ ett forskarnätverk

9.2 Verka för en inkluderande och hållbar industrialisering. Till
Ja
2030 avsevärt öka industrins andel av sysselsättning och BNP, i
enlighet med nationella förhållanden, och fördubbla denna andel i
de minst utvecklade länderna.

Institutet för innovation och
entreprenörskap;
CBIS
Centre for Business in Society; GU
Ventures

Ja

Institutet för innovation och entreprenörskap; CBIS
Centre for Business in Society;

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.

GU Ventures

Institutet för innovation och
Ja
entreprenörskap;
CBIS
Centre for Business in Society; GU
Ventures

Institutet för innovation och entreprenörskap; CBIS
Centre for Business in Society

Mål 9
Mål 9. Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en
inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation

Ja

9.5 Förbättra forskningen och industrisektorernas tekniska
Ja
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.

Mål 10

Mål 10. Minska ojämlikheten inom och mellan länder
10.2 Till 2030 möjliggöra och verka för att alla människors, oavsett Ja
ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion
eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala,
ekonomiska och politiska livet.

AgeCap ‐Centre for Ageing and Health ‐ Ja
Studies on Capability in Ageing;
BUKL ‐ Barn, ungdom, kultur och lärande
‐ en forskningsmiljö;
Segerstedtinstitutet ‐ ett nationellt
resurscentrum;

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.

BUKL ‐ Barn, ungdom, kultur och lärande
‐ en forskningsmiljö

Ja

10.4 Besluta om politik, särskilt finans‐, löne‐ och
socialskyddspolitik, och successivt uppnå ökad jämlikhet.

AgeCap ‐Centre for Ageing and Health ‐ Studies on
Capability in Ageing;
Segerstedtinstitutet ‐ ett nationellt resurscentrum;

Ja

V‐DEM ‐ Varianter på Demokrati ‐ ett institut med bas
vid GU;
GCGD ‐ Gothenburg Centre of Globalization and
Development;

CFF ‐ Centre for Finance

Ja

CFF ‐ Centre for Finance

11.1 Senast 2030 säkerställa tillgång för alla till fullgoda, säkra och Ja
ekonomiskt överkomliga bostäder och grundläggande tjänster
samt rusta upp slumområden.

Mistra Urban Futures ‐ en
centrumbildning;

Ja

Mistra Urban Futures ‐ en centrumbildning;

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.

Mistra Urban Futures ‐ en
centrumbildning;
Logistik och mobilitetsforskning ‐ en
forskningsmiljö;
EPU Environmental Psychology Unit;

Ja

Mistra Urban Futures ‐ en centrumbildning;
Logistik och mobilitetsforskning ‐ en forskningsmiljö;
EPU ‐Environmental Psychology Unit;

11.3 Till 2030 verka för en inkluderande och hållbar urbanisering Ja
samt förbättra kapaciteten för deltagandebaserad, integrerad och
hållbar planering och förvaltning av bosättningar i alla länder.

Mistra Urban Futures ‐ en
centrumbildning;
och mobilitetsforskning ‐ en
forskningsmiljö;
URBSEC ‐ ett forskarnätverk

Ja

Mistra Urban Futures ‐ en centrumbildning;
Logistik och mobilitetsforskning ‐ en forskningsmiljö;
URBSEC ‐ ett forskarnätverk;
Utvecklingsgeografi ‐ en forskningsmiljö;

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

Landskap och fysisk planering ‐ en
forskningsmiljö;
CCHS
Centre for Critical Heritage Studie ‐ en
centrumbildning;
Centrum för hav och samhälle; CeMEB
Linnécentrum för marin
evolutionsbiologi;
Systematik och biodiversitet ‐ en
forskningsmiljö;

Ja

Landskap och fysisk planering ‐ en forskningsmiljö;
CCHS ‐ Centre for Critical Heritage Studies ‐ en
centrumbildning;
Centrum för hav och samhälle;
CeMEB Linnécentrum för marin evolutionsbiologi;
Systematik och biodiversitet ‐ en forskningsmiljö;

10.5 Förbättra regleringen och övervakningen av globala
Ja
finansmarknader och finansinstitut samt stärka genomförandet av
sådana regleringar.

Mål 11
Mål 11. Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra,
motståndskraftiga och hållbara

Ja

Ja

Logistik

11.5 Till 2030 väsentligt minska antalet dödsfall och antalet
Ja
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.

Mistra Urban Futures ‐ en
centrumbildning;
URBSEC ‐ ett forskarnätverk

Ja

Mistra Urban Futures ‐ en centrumbildning;
URBSEC ‐ ett forskarnätverk

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.

GAC Göteborgs Luft‐ och
Klimatcentrum;
Mistra
Urban Futures ‐ en centrumbildning;
GAME ‐ ett nätverk mellan akademin
och olika samhällsaktörer

Ja

GAC Göteborgs Luft‐ och Klimatcentrum;
Mistra Urban Futures ‐ en centrumbildning;

11.7 Senast 2030 tillhandahålla universell tillgång till säkra,
Ja
inkluderande och tillgängliga grönområden och offentliga platser, i
synnerhet för kvinnor och barn, äldre personer och personer med
funktionsnedsättning.

Landskap och fysisk planering ‐ en
forskningsmiljö;
Mistra Urban Futures ‐ en
centrumbildning;

Ja

Landskap och fysisk planering ‐ en forskningsmiljö;
Mistra Urban Futures ‐ en centrumbildning;

11.a Främja positiva ekonomiska, sociala och miljömässiga
kopplingar mellan stadsområden, stadsnära områden och
landsbygdsområden genom att stärka den nationella och
regionala utvecklingsplaneringen.

Landskap och fysisk planering ‐ en
Ja
forskningsmiljö;
Mistra Urban Futures ‐ en
centrumbildning;
Logistik och mobilitetsforskning ‐ en
forskningsmiljö;
CCHS Centre for Critical Heritage Studie ‐
en centrumbildning;
Mistra Urban Futures ‐ en
Ja
centrumbildning;
URBSEC ‐
ett forskarnätverk

Ja

Ja

11.b Till 2020 väsentligen öka det antal städer och samhällen som Ja
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.

Landskap och fysisk planering ‐ en forskningsmiljö;
Mistra Urban Futures ‐ en centrumbildning;
Logistik och mobilitetsforskning ‐ en forskningsmiljö;
CCHS Centre for Critical Heritage Studie ‐ en
centrumbildning;
Utvecklingsgeografi ‐ en forskningsmiljö;

Mistra Urban Futures ‐ en centrumbildning;
URBSEC ‐ ett forskarnätverk

Mål 12
Mål 12. Säkerställa hållbara konsumtions‐ och
produktionsmönster
12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt
nyttjande av naturresurser.

Ja

Centrum för hav och samhälle; CeMEB
Linnécentrum för marin
evolutionsbiologi;

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

GAC Göteborgs Luft‐ och
Ja
Klimatcentrum;
FRAM Framtidens kemiska riskanalyser
och styrning ‐ en centrumbildning;
GAME ‐ ett nätverk mellan akademin
och olika samhällsaktörer

12.5 Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder
för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.

Ja

CFK ‐ Centrum för
konsumtionsvetenskap

Ja

Centrum för hav och samhälle;
CeMEB Linnécentrum för marin evolutionsbiologi;
GAC Göteborgs Luft‐ och Klimatcentrum;
FRAM ‐ Framtidens kemiska riskanalyser och styrning ‐
en centrumbildning;
Miljöekonomi och Policygruppen ‐ en expertenhet;

12.6 Uppmuntra företag, särskilt stora och multinationella
företag, att införa hållbara metoder och att integrera
hållbarhetsinformation i sin rapporteringscykel.

Ja

CBIS Centre for Business in Society

Ja

CBIS (Centre for Business in Society)

12.8 Senast 2030 säkerställa att människor överallt har den
information och medvetenhet som behövs för en hållbar
utveckling och livsstil i harmoni med naturen.

Ja

CFK ‐ Centrum för
konsumtionsvetenskap;
EPU ‐ Environmental Psychology Unit;

Ja

EPU ‐ Environmental Psychology Unit;

Mål 13
Mål 13. Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa
klimatförändringarna och dess konsekvenser*
13.1 Stärka motståndskraften mot och förmågan till anpassning till Ja
klimatrelaterade faror och naturkatastrofer i alla länder.

GAC Göteborgs Luft‐ och
Ja
Klimatcentrum;
Centrum
för hav och samhälle; CeMEB ‐
Linnécentrum för marin
evolutionsbiologi;
Marina
Vetenskaper ‐ en forskningsmiljö

GAC Göteborgs Luft‐ och Klimatcentrum; Miljöekonomi
och Policygruppen ‐ en expertenhet; Centrum för hav
och samhälle;
CeMEB ‐ Linnécentrum
för marin evolutionsbiologi;
Marina Vetenskaper ‐ en forskningsmiljö;

13.2 Integrera klimatåtgärder i politik, strategier och planering på Ja
nationell nivå.

GAC Göteborgs Luft‐ och
Ja
Klimatcentrum;
Centrum för hav och samhälle; CeMEB ‐
Linnécentrum för marin
evolutionsbiologi;
Marina
Vetenskaper ‐ en forskningsmiljö

GAC Göteborgs Luft‐ och Klimatcentrum;
EfD ‐
Environment for Development ‐ ett internationellt
forskarnätverk med bas vid GU; Miljöekonomi och
Policygruppen ‐ en expertenhet; Miljöekonomi ‐ en
forskningsmiljö;
Research Training
Partnership programme ‐ ett program för att utbilda
PhD i utvecklingsländer; CeCAR ‐ The Centre for
Collective Action Research; CeMEB ‐ Linnécentrum för
marin evolutionsbiologi;
Marina Vetenskaper ‐ en forskningsmiljö;

13.3 Förbättra utbildningen, medvetenheten och den mänskliga
och institutionella kapaciteten vad gäller begränsning av
klimatförändringarna, klimatanpassning, begränsning av
klimatförändringarnas konsekvenser samt tidig varning.

GAC Göteborgs Luft‐ och
Ja
Klimatcentrum;
EPU
Environmental Psychology Unit;
Centrum för hav och samhälle; CeMEB ‐
Linnécentrum för marin
evolutionsbiologi;
Marina
Vetenskaper ‐ en forskningsmiljö;
Praktisk filosofi ‐ en forskningsmiljö;

GAC Göteborgs Luft‐ och Klimatcentrum;
EfD
Environment for ‐ ett internationellt forskarnätverk
med bas vid GU;
Miljöekonomi och
Policygruppen ‐ en expertenhet;
EPU Environmental
CeCAR ‐ The Centre for
Psychology Unit;
Collective Action Research; CeMEB ‐ Linnécentrum för
marin evolutionsbiologi;
Marina Vetenskaper ‐ en forskningsmiljö;

Ja

EfD (Environment for Development) ‐ ett internationellt
forskarnätverk med bas vid GU; Miljöekonomi och
Policygruppen ‐ en expertenhet;

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
Mål 14. Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett
hållbart sätt för en hållbar utveckling

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.

Ja

Centrum för hav och samhälle;
SWEMARC ‐ Nationellt centrum för
marin vattenbruksforskning; Marina
vetenskaper ‐ en forskningsmiljö;

Ja

14.2 Senast 2020 förvalta och skydda marina och kustnära
Ja
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.

Centrum för hav och samhälle; Marina
vetenskaper ‐ en forskningsmiljö;
SWEMARC ‐Nationellt centrum för
marin vattenbruksforskning; CeMEB
Linnécentrum för marin
evolutionsbiologi;

Ja

Centrum för hav och samhälle;
Marina
vetenskaper ‐ en forskningsmiljö;
SWEMARC
Nationellt centrum för marin vattenbruksforskning);
Miljöekonomi ‐ en forskningsmiljö;
Research
Training Partnership programme ‐ ett program för att
utbilda PhD i utvecklingsländer; CeMEB Linnécentrum
för marin evolutionsbiologi;

14.3 Minimera och åtgärda havsförsurningens konsekvenser,
bland annat genom ökat vetenskapligt samarbete på alla nivåer.

Centrum för hav och samhälle; Marina Ja
vetenskaper ‐ en forskningsmiljö;
CeCAR ‐ The Centre for Collective Action
Research;
CeMEB
Linnécentrum för marin
evolutionsbiologi;

Centrum för hav och samhälle;
Marina
vetenskaper ‐ en forskningsmiljö;
CeCAR ‐ The
Centre for Collective Action Research; CeMEB
Linnécentrum för marin evolutionsbiologi;

14.4 Senast 2020 införa en effektiv fångstreglering och stoppa
Ja
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.

Centrum för hav och samhälle;
SWEMARC ‐ Nationellt centrum för
marin vattenbruksforskning; Marina
vetenskaper ‐ en forskningsmiljö;
CeMEB Linnécentrum för marin
evolutionsbiologi;

Ja

Centrum för hav och samhälle;
SWEMARC ‐ Nationellt centrum för marin
vattenbruksforskning;
Miljöekonomi ‐ en
forskningsmiljö;
Research Training
Partnership programme ‐ ett program för att utbilda
PhD i utvecklingsländer; Marina vetenskaper ‐ en
forskningsmiljö;
CeMEB Linnécentrum för marin
evolutionsbiologi;

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.

Ja

Centrum för hav och samhälle

Ja

Centrum för hav och samhälle

14.6 Senast 2020 förbjuda vissa former av fiskesubventioner som Ja
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.

Centrum för hav och samhälle

Ja

Centrum för hav och samhälle;
‐ en forskningsmiljö;

Ja

Centrum för hav och samhälle; CeMEB Linnécentrum
för marin evolutionsbiologi;

Ja

Systematik och biodiversitet ‐ en forskningsmiljö;
Landskap och fysisk planering ‐ en forskningsmiljö;
Focali/Siani ‐ nätverk delvis belägna vid GU;

Ja

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.

Centrum för hav och samhälle;
SWEMARC ‐ Nationellt centrum för marin
vattenbruksforskning;
vetenskaper ‐ en forskningsmiljö;

Marina

Miljöekonomi

Mål 15
Mål 15. Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av
landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa
ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt
hejda förlusten av biologisk mångfald

Ja

Systematik och biodiversitet ‐ en
forskningsmiljö;
Landskap och fysisk planering ‐ en
forskningsmiljö

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.

Ja

15.2 Till 2020 främja genomförandet av hållbart brukande av alla Ja
typer av skogar, stoppa avskogningen, återställa utarmade skogar
och kraftigt öka nybeskogningen och återbeskogningen i hela
världen.

Systematik och biodiversitet ‐ en
Ja
forskningsmiljö;
Landskap
och fysisk planering ‐ en forskningsmiljö

Systematik och biodiversitet ‐ en forskningsmiljö;
Landskap och fysisk planering ‐ en forskningsmiljö; EfD
Environment for Development ‐ ett internationellt
forskarnätverk med bas vid GU; Miljöekonomi och
Policygruppen ‐ en expertenhet;

Systematik och biodiversitet ‐ en
forskningsmiljö

Ja

Systematik och biodiversitet ‐ en forskningsmiljö; EfD
Environment for Development ‐ ett internationellt
forskarnätverk med bas vid GU; Miljöekonomi och
Policygruppen ‐ en expertenhet;

Ja

Miljöekonomi och Policygruppen ‐ en expertenhet;

Ja

Systematik och biodiversitet ‐ en forskningsmiljö

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,
Ja
inklusive deras biologiska mångfald, i syfte att öka deras förmåga
att producera nytta som behövs för en hållbar utveckling.

Systematik och biodiversitet ‐ en
forskningsmiljö

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.

Systematik och biodiversitet ‐ en
Ja
forskningsmiljö;
Landskap
och fysisk planering ‐ en forskningsmiljö

Systematik och biodiversitet ‐ en forskningsmiljö;
Landskap och fysisk planering ‐ en forskningsmiljö

15.8 Senast 2020 införa åtgärder för att förhindra införseln av
Ja
invasiva främmande arter och avsevärt minska deras påverkan på
land‐ och vattenekosystem samt kontrollera eller utrota
prioriterade arter.

Systematik och biodiversitet ‐ en
forskningsmiljö;
Centrum för hav och samhälle; CeMEB
Linnécentrum för marin
evolutionsbiologi;

Ja

Systematik och biodiversitet ‐ en forskningsmiljö;
Centrum för hav och samhälle;
CeMEB Linnécentrum för marin evolutionsbiologi;

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

Ja

Systematik och biodiversitet ‐ en
forskningsmiljö;
Landskap och fysisk planering ‐ en
forskningsmiljö

Ja

Systematik och biodiversitet ‐ en forskningsmiljö;
Landskap och fysisk planering ‐ en forskningsmiljö; EfD
Environment for Development ‐ ett internationellt
forskarnätverk med bas vid GU;
Miljöekonomi och
Policygruppen ‐ en expertenhet; Miljöekonomi ‐ en
forskningsmiljö;

Ja

QoG Quality of Governance ‐ ett institut Ja
inom GU;

QoG Quality of Governance ‐ ett institut inom GU;
Programs on Governance and Local Development ‐ en
forskargrupp;

CELAM Centrum för etik, juridik och
mental hälsa;
Segerstedtinstitutet ‐ ett nationellt
resurscentrum;
Segerstedtinstitutet ‐ ett nationellt
resurscentrum;

Ja

Segerstedtinstitutet ‐ ett nationellt resurscentrum;
Global studies ‐ en forskningsmiljö;

Ja

Segerstedtinstitutet ‐ ett nationellt resurscentrum;

Ja

Mål 16
Mål 16. Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar
utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga
upp effektiva, och inkluderande institutioner med
ansvarsutkrävande på alla nivåer

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

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

Ja

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

Ja

QoG Quality of Governance ‐ ett institut Ja
inom GU;

QoG Quality of Governance ‐ ett institut inom GU;

16.5 Väsentligt minska alla former av korruption och mutor.

Ja

QoG Quality of Governance ‐ ett institut Ja
inom GU;

QoG Quality of Governance ‐ ett institut inom GU;
V‐DEM (Varianter på Demokrati) ‐ ett institut med bas
vid GU;

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

Ja

QoG Quality of Governance ‐ ett institut Ja
inom GU;
SOM‐
institutet;
CeCAR ‐
The Centre for Collective Action
Research

QoG Quality of Governance ‐ ett institut inom GU;
V‐DEM ‐ Varianter på Demokrati ‐ ett institut med bas
vid GU;
EfD Environment for Development ‐ ett internationellt
forskarnätverk med bas vid GU; Miljöekonomi och
Policygruppen ‐ en expertenhet;
Mistra Urban Futures ‐ en centrumbildning; CeCAR ‐
The Centre for Collective Action Research; Programs on
Governance and Local Development ‐ en forskargrupp;

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

Ja

QoG Quality of Governance ‐ ett institut Ja
inom GU;
Mistra
Urban Futures ‐ en centrumbildning;
CeCAR ‐ The Centre for Collective Action
Research

QoG Quality of Governance ‐ ett institut inom GU;
V‐DEM (Varianter på Demokrati) ‐ ett institut med bas
vid GU;
EfD
Environment for Development ‐ ett internationellt
forskarnätverk med bas vid GU; Miljöekonomi och
Policygruppen ‐ en expertenhet;
Mistra Urban Futures ‐ en centrumbildning; CeCAR ‐
The Centre for Collective Action Research; Programs on
Governance and Local Development ‐ en forskargrupp;

16.8 Utvidga och stärka utvecklingsländernas deltagande i
institutionerna för global styrning.

Ja

QoG Quality of Governance ‐ ett institut Ja
inom GU;
CeCAR ‐ The
Centre for Collective Action Research

QoG Quality of Governance ‐ ett institut inom GU; EfD
Environment for Development ‐ ett internationellt
forskarnätverk med bas vid GU;
Miljöekonomi och
Policygruppen ‐ en expertenhet;
CeCAR ‐ The Centre for Collective Action Research
Journalistik och nyhetsförmedling i förändring ‐ en
forskargrupp

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

Programs on Governance and Local Development ‐ en
forskargrupp;

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

Ja

Miljöekonomi och Policygruppen ‐ en expertenhet;
CeCAR ‐ The Centre for Collective Action Research

Ja

EfD Environment for Development ‐ ett internationellt
forskarnätverk med bas vid GU; Miljöekonomi och
Policygruppen ‐ en expertenhet; Research Training
Partnership programme ‐ ett program för att utbilda
PhD i utvecklingsländer;

Mål 17
Mål 17. Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det
globala partnerskapet för hållbar utveckling
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.

17.6 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.

Ja

EfD Environment for Development ‐ ett internationellt
forskarnätverk med bas vid GU; Miljöekonomi och
Policygruppen ‐ en expertenhet; Research Training
Partnership programme ‐ ett program för att utbilda
PhD i utvecklingsländer; Internationella nätverk
campus/utbildning

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.

Ja

EfD Environment for Development ‐ ett internationellt
forskarnätverk med bas vid GU; Miljöekonomi och
Policygruppen ‐ en expertenhet; Research Training
Partnership programme ‐ ett program för att utbilda
PhD i utvecklingsländer;

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.

Ja

EfD Environment for Development ‐ ett internationellt
forskarnätverk med bas vid GU; Miljöekonomi och
Policygruppen ‐ en expertenhet; Research Training
Partnership programme ‐ ett program för att utbilda
PhD i utvecklingsländer; Focali/Siani ‐ nätverk delvis
belägna vid GU;

17.14 Föra en mer samstämmig politik för hållbar utveckling.

Ja

EfD Environment for Development ‐ ett internationellt
forskarnätverk med bas vid GU; Miljöekonomi och
Policygruppen ‐ en expertenhet; Research Training
Partnership programme ‐ ett program för att utbilda
PhD i utvecklingsländer; Global studies ‐ en
forskningsmiljö;

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

EfD Environment for Development ‐ ett internationellt
forskarnätverk med bas vid GU; Miljöekonomi och
Policygruppen ‐ en expertenhet; Research Training
Partnership programme ‐ ett program för att utbilda
PhD i utvecklingsländer; Focali/Siani ‐ nätverk delvis
belägna vid GU; Global studies ‐ en forskningsmiljö;
Internationella nätverk campus/utbildning

