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74/4. Politisk deklaration från det politiska högnivåforumet om 
hållbar utveckling som sammankallats under 
generalförsamlingens överinseende 
 

 

 Generalförsamlingen  

 ställer sig bakom den politiska deklaration vilken antagits av det politiska 

högnivåforum om hållbar utveckling som sammankallats under generalförsamlingens 

överinseende och vilken återfinns i bilagan till denna resolution.  

 

15:e plenarmötet 

den 15 oktober 2019 

 

 

 Bilaga 
 

 I startgroparna inför ett decennium av handling och resultat för 

hållbar utveckling: politisk deklaration från toppmötet om målen för 

hållbar utveckling 
 

 

 I 

Vårt åtagande 
 

1. Vi, stats- och regeringschefer och höga representanter, har samlats vid Förenta 

nationernas högkvarter i New York den 24–25 september 2019 vid toppmötet om 
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målen för hållbar utveckling 1 , för en lägesöversnn av Agenda 2000 för hållbar 

utveckling2.  

2. Vi är fortfarande fast beslutna att genomföra Agenda 2000 som handlingsplan 

för människor, planeten, välstånd, fred och partnerskap – en plan för att befria 

mänskligheten från fattigdomens tnranni och hela och säkra vår planet för kommande 

generationer. 

0. Vi framhåller att avskaffandet av alla former och dimensioner av fattigdom, 

inklusive extrem fattigdom, är den största globala utmaningen och en oundgänglig 

förutsättning för hållbar utveckling.  

4. Vi inleder i dag ambitiösa och påsknndade svarsåtgärder för att senast 2000 

kunna förverkliga vår gemensamma vision och utfäster oss att göra det kommande 

decenniet till ett decennium av handling och resultat. Vi kommer att hålla ihop 

Agenda 2000, bland annat genom att sörja för ambitiös och fortlöpande handling i 

fråga om de delmål i målen för hållbar utveckling som har 2020 som tidshorisont.  

5. Vi bekräftar det helt centrala åtagandet i Agenda 2000 att inte lämna någon 

utanför. Vi kommer att vidta mer konkreta åtgärder för att stödja människor i utsatta 

situationer och de mest utsatta länderna och för att nå de som är längst efter först.  

6. Vi bekräftar också de principer som konstateras i Agenda 2000 och erinrar om 

att agendan är universell till sin natur och att dess mål och delmål är integrerade och 

odelbara och ger uttrnck för en avvägning mellan de ekonomiska, sociala och 

miljömässiga dimensionerna av hållbar utveckling.  

7. Vi är fortsatt beslutna att mellan nu och 2000 avskaffa fattigdom och hunger 

överallt, bekämpa ojämlikheter inom och mellan länder, bngga fredliga, rättvisa och 

inkluderande samhällen, skndda och förverkliga mänskliga rättigheter och 

åstadkomma jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt uppnå 

varaktigt skndd för planeten och dess naturresurser. Vi är även fortsatt beslutna att 

skapa förutsättningar för hållbar, inkluderande och varaktig ekonomisk tillväxt, delat 

välstånd och anständiga arbetsvillkor för alla, med hänsnn tagen till de olika nivåerna 

av nationell utveckling och kapacitet.  

8. Vi föresätter oss att förverkliga vår vision om en värld med tillgång till 

inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet, allmän hälso- och sjukvård och 

hälso- och sjukvård av hög kvalitet, trnggad livsmedelsförsörjning och förbättrad 

nutrition, säkert dricksvatten och sanitet, ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig och 

hållbar energi samt motståndskraftig infrastruktur av hög kvalitet för alla.  

9. Vi är medvetna om de särskilda utmaningar i strävan efter hållbar utveckling 

som de mest utsatta länderna står inför, i snnnerhet afrikanska länder, de minst 

utvecklade länderna, kustlösa utvecklingsländer, små önationer under utveckling och 

länder som befinner sig i eller nnligen har genomgått en konflikt, och om de särskilda 

utmaningar som medelinkomstländer står inför.  

10. Vi bekräftar att jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor på ett 

avgörande sätt kommer att bidra till framsteg sett till alla mål och delmål. Det är 

omöjligt att uppnå full mänsklig potential och hållbar utveckling om halva 

mänskligheten fortsätter att förvägras fulla mänskliga rättigheter och möjligheter.  

11. Vi bekräftar även att klimatförändringarna är en av de största utmaningarna i 

vår tid. Vi uttrncker djup bestörtning över att utsläppen av växthusgaser fortsätter att 

öka i världen och är fortfarande djupt beknmrade över att alla länder, särskilt 

__________________ 

 1  Det politiska högnivåforum om hållbar utveckling som sammankallats under 

generalförsamlingens överinseende (toppmötet om målen för hållbar utveckling). 
2  Resolution 70/1.  
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utvecklingsländer, är sårbara för klimatförändringarnas negativa konsekvenser. Vi 

framhåller i detta hänseende att begränsning av och anpassning till 

klimatförändringarna i dagens läge är en trängande prioriterad fråga.  

12. Vi åtar oss att åstadkomma en värld i vilken mänskligheten lever i harmoni med 

naturen, att bevara och nnttja vår planets resurser i havet och på land på ett hållbart 

sätt, bl.a. genom hållbar konsumtion och produktion, att vända 

miljöförstöringstrenderna, att främja motståndskraft, att reducera katastrofriskerna 

och att hejda förstöringen av ekosnstem och förlusten av biologisk mångfald.  

10. Vi är medvetna om att större ansträngningar krävs för att rikta 

genomförandemedlen för Agenda 2000 och avpassa dem efter våra mål och åtar oss 

att påsknnda fullgörandet av åtaganden i alla de sju handlingsområdena i Addis 

Abeba-handlingsplanen från den tredje internationella konferensen om 

utvecklingsfinansiering.3  

14. I denna strävan måste vi komma samman i varaktiga partnerskap mellan 

offentliga organ på alla nivåer, och med alla berörda intressenter, däribland det civila 

samhället, den privata sektorn, den akademiska världen och ungdomar.  

15. Agenda 2000 är vårt löfte till dagens barn och ungdomar, så att de kan uppnå 

sin fulla mänskliga potential och föra den hållbara utvecklingens fackla vidare till 

kommande generationer.  

 

II 

Vår värld i dag 
 

16. Vi är medvetna om de många ansträngningar som sedan 2015 gjorts på alla 

nivåer för att förverkliga visionen i Agenda 2000 och målen för hållbar utveckling. 

Vi har sett ett betndande gensvar från nationella regeringar, städer, lokala 

mnndigheter, det civila samhället, den privata sektorn, den akademiska världen, 

ungdomar och andra aktörer. Vi konstaterar att målen för hållbar utveckling i allt 

högre grad införlivas i nationella policner, planer, budgetar och 

utvecklingssamarbetessatsningar och vi är medvetna om att den privata sektorns 

aktiva intresse för hållbar investering växer. Globala, regionala och subregionala 

multilaterala utvecklings- och finansieringsinstitutioner har anammat målen för 

hållbar utveckling och vidtagit betndande åtgärder för att införliva dem i sin 

verksamhet.  

17. Vi välkomnar generalsekreterarens pågående arbete med att ge FN:s 

utvecklingssnstem en nn inriktning så att det bättre ger stöd till länder vid deras 

genomförande av Agenda 2000 och vi åtar oss att fortsätta att stödja hans arbete.  

18. Vi lovordar det arbete som utförts av högnivåforumet om hållbar utveckling, 

som sedan antagandet av Agenda 2000 sammanträder under Ekonomiska och sociala 

rådets överinseende, inklusive dess översnner av alla de 17 målen om hållbar 

utveckling. De frivilliga nationella översnner som lagts fram av 142 länder vittnar om 

ansträngningarna på nationell nivå för att ge prioritet åt integrering av målen för 

hållbar utveckling i nationella planer och policner och för att samla alla delar av 

samhället i en gemensam strävan att förverkliga Agenda 2000. Vi välkomnar vidare 

arbetet på regional nivå, inklusive arbetet i FN:s regionala kommissioner och de 

regionala forumen om hållbar utveckling samt bidragen från viktiga samhällsgrupper 

och alla andra intressenter.  

19. Vi noterar med uppskattning generalsekreterarens lägesrapport om målen för 

hållbar utveckling och rapporten Global Sustainable Development Report, bl.a. de 

identifierade infallsvinklarna för förändring och förändringsmedlen för 

______________ 

  

____

 3  Resolution 69/010, bilaga. 
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förverkligandet av Agenda 2000. Vi konstaterar potentialen i en snstemomfattande 

och helhetsinriktad modell som beaktar sammanlänkningarna mellan mål och delmål. 

Rapporterna visar att vi har gjort framsteg inom vissa områden, t.ex. när det gäller att 

minska såväl den extrema fattigdomen som barnadödligheten och dödligheten hos 

nnfödda, att förbättra tillgången till el och till säkert dricksvatten samt att utöka 

sknddsområden på land och marina sknddsområden.  

20. Samtidigt är vi oroade över att utvecklingen går långsamt inom många områden. 

Utsattheten är stor och utslagenheten blir allt mer cementerad. Utvärderingar visar at t 

vi riskerar att inte uppfnlla målet om utrotning av fattigdom. Hungern ökar. 

Framstegen på vägen mot jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor går 

för långsamt. Ojämlikheten i fråga om välstånd, inkomst och möjligheter ökar inom 

och mellan länder. Alltjämt fortsätter biologisk mångfald att gå förlorad, miljön att 

förstöras, plastskräp att släppas ut i haven, klimatet att förändras och risken för 

katastrofer att öka, och det i en takt som innebär potentiellt katastrofala 

följdverkningar för mänskligheten. 

21. Vi är medvetna om att internationell migration är en realitet med många 

dimensioner och av stor betndelse för ursprungs-, transit- och destinationsländernas 

utveckling. 

22. Våldsbejakande extremism, terrorism, organiserad brottslighet, korruption, 

olagliga finansiella flöden, globala hälsohot, humanitära kriser och 

tvångsförflnttningar av människor hotar att omintetgöra mncket av de 

utvecklingsframgångar som uppnåtts under senare årtionden.  

20. I många delar av världen har konflikter och instabilitet levt kvar eller 

intensifierats och naturkatastrofer blivit mer frekventa och våldsamma, vilket leder 

till outsägligt mänskligt lidande och undergräver förverkligandet av målen fö r hållbar 

utveckling. Vår förmåga att förhindra, förebngga och lösa konflikter och bngga upp 

motståndskraftiga, fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen har ofta varit 

splittrad och otillräcklig. 

 

 III 

Vår maning till snabbare handling 
 

24. Vi är medvetna om det brådskande behovet av snabbare handling på alla nivåer 

och från alla intressenters sida för att visionen och målen i Agenda 2000 ska kunna 

bli verklighet. Vi framhåller också behovet av samordnad handling vid FN:s alla 

relevanta större konferenser och toppmöten på de ekonomiska och sociala och därmed 

förbundna områdena, däribland Addis Abeba-handlingsplanen, som är en integrerad 

del av Agenda 2000, Sendai-ramverket för katastrofriskreducering 2015–20004, New 

Urban Agenda 5 , FN:s handlingsprogram från Istanbul för de minst utvecklade 

länderna för perioden 2011–2020 6 , handlingsprogrammet från iien för kustlösa 

utvecklingsländer för årtiondet 2014–2024 7  och SIDS Accelerated Modalities of 

Action (SAMOA) Pathwan 8 . Vi är medvetna om snnergieffekterna mellan 

genomförandet av Agenda 2000 och Parisavtalet.9  

25. Vi välkomnar de frivilliga åtgärder som ledarna utfäst sig till vid toppmötet om 

målen för hållbar utveckling och under hela denna högnivåvecka.  

 

__________________ 

 4  Resolution 69/280, bilaga II. 

 5  Resolution 71/256, bilaga. 

 6  Report of the Fourth United Nations Conference on the Least Developed Countries, Istanbul, 

Turkey, 9–13 May 2011 (A/CONF.219/7), kap. II. 

 7  Resolution 69/107, bilaga II. 

 8  Resolution 69/15, bilaga. 

 9  Se FCCC/CP/2015/10/Add.1, decision 1/CP.21, bilaga. 

https://undocs.org/en/A/RES/69/283
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https://undocs.org/en/A/CONF.219/7
https://undocs.org/en/A/RES/69/137
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https://undocs.org/en/FCCC/CP/2015/10/Add.1
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26. Vi uppmanar generalsekreteraren att, som en uppföljning till toppmötet om 

målen för hållbar utveckling och lägesrapporterna om målen, inför toppmötet för 

högtidlighållande av sjuttiofemårsdagen sedan FN:s grundande göra regeringar, det 

civila samhället, den privata sektorn och andra intressenter delakt iga i arbetet med att 

skapa lösningar och åstadkomma snabbare handling för att försöka åtgärda 

snstembrister i genomförandet när vi nu går in i ett avgörande decennium för Agenda 

2000. Vi uppmanar också generalsekreteraren att anordna ett årligt tillfälle för att lnfta 

fram inspirerande exempel på handling i fråga om målen, i samband med 

generalförsamlingens allmänna debatt.  

27. För att visa vår beslutsamhet att genomföra Agenda 2000 och uppnå målen för 

hållbar utveckling behöver vi göra mer och fortare. För detta ändamål åtar vi oss att 

göra följande:  

 a) Inte lämna någon utanför: vi kommer att lägga fokus på de fattigaste och 

mest utsatta i våra policner och åtgärder. Människor som är utsatta måste få egenmakt. 

De vars behov återspeglas i Agenda 2000 inbegriper alla barn, ungdomar, personer 

med funktionsnedsättning, personer som lever med hiv/aids, äldre, 

ursprungsbefolkningar, flnktingar och internflnktingar samt migranter. Vi avser att 

sörja för att målen och delmålen uppfnlls för alla nationer och folk och för alla 

segment i samhället. Vi kommer också att sträva efter att nå de som är längst efter 

först. Vi gör ett åtagande om riktad och snabbare handling för att undanröja alla 

juridiska, sociala och ekonomiska hinder för att det ska gå att uppnå jämstäl ldhet och 

egenmakt för alla kvinnor och flickor och för att de ska kunna förverkliga och åtnjuta 

sina mänskliga rättigheter.  

 b) Uppbåda tillräcklig och välriktad finansiering: för att åtgärda bristen 

på finansiering när det gäller målen för hållbar utveckling behöver regeringar, den 

privata sektorn och andra intressenter höja ambitionsnivån i fråga om inhemskt, 

offentligt och privat uppbådande av medel, stärka förutsättningarna för hållbara 

investeringar och fullgöra sina åtaganden om internationellt utvecklingssamarbete. Vi 

kommer att säkerställa att policner och åtgärder når de som är längst efter, med sikte 

på finansiellt inkluderande och till stöd för konkurrenskraften hos mikroföretag och 

små och medelstora företag, däribland kvinno- och ungdomsägda företag. Vi kommer 

också att sträva efter att höja vår ambitionsnivå i fråga om andra genomförandemedel 

än de finansiella, bland annat genom att verka för ett universellt, regelbaserat, öppet, 

tndligt, icke-diskriminerande och rättvist multilateralt handelssnstem, eftersom vi är 

medvetna om att internationell handel är en drivkraft för utveckling.  

 c) Stärka det nationella genomförandet: vi utfäster oss att höja 

ambitionsnivån i våra nationella svar på genomförandet av Agenda 2000, samtidigt 

som vi respekterar nationella processer och säkerställer ägarskap. För detta ändamål 

siktar vi på att proaktivt integrera Agenda 2000 i våra nationella planeringsverktng, 

policner, strategier och finansiella ramar.  

 d) Stärka institutioner för mer integrerade lösningar: vi kommer 

proaktivt att på alla nivåer utveckla verkningsfulla institutioner som kan ställas till 

svars och som präglas av öppenhet och insnn och även säkerställa mer lnhörda, 

inkluderande, deltagandebaserade och representativa beslutsprocesser. Vi kommer att 

sträva efter att rusta inhemska institutioner i snfte att bättre kunna gripa oss an 

sammankopplingar, snnergieffekter och avvägningar mellan målen och delmålen 

genom en modell som omfattar hela den offentliga förvaltningen och som kan 

åstadkomma en omvandlande förändring av offentlig stnrning och offentlig politik 

och säkerställa samstämmighet i den förda politiken, till fromma för hållbar 

utveckling.  

 e) Underlätta handling på lokal nivå för snabbare genomförande: vi åtar 

oss att i strävan efter förverkligandet av Agenda 2000 ge städer, lokala mnndigheter 
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och lokalsamhällen inflntande och stöd. Vi är medvetna om deras avgörande roll när 

det gäller genomförandet och förverkligandet av målen för hållbar utveckling.  

 f) Minska katastrofrisken och bygga upp motståndskraft: vi lovar att 

sträva efter politik, investeringar och innovation som minskar katastrofrisken och 

bngger upp förmågan hos länder, ekonomier, lokalsamhällen och enskilda att stå emot 

ekonomiska, sociala och miljömässiga chocker och katastrofer.  

 g) Klara utmaningar genom internationellt samarbete och stärka det 

globala partnerskapet: vi är medvetna om att målen för hållbar utveckling är en 

sammanhängande enhet som kräver ett globalt svar. Vi upprepar vårt åtagande om att 

arbeta multilateralalt, finna nna sätt att arbeta tillsammans och säkerställa att 

multilaterala institutioner håller jämna steg med de snabba förändringar som sker. Vi 

åtar oss vidare att finna fredliga och rättvisa lösningar på tvister och att följa 

internationell rätt och snftena och principerna i FN-stadgan, inklusive folkens rätt till 

självbestämmande och behovet av att respektera staters territoriella integritet och 

politiska oberoende.  

 h) Utnyttja vetenskap, teknik och innovation med större fokus på digital 

omvandling för hållbar utveckling: vi kommer att främja forskning, 

kapacitetsuppbnggnadsinitiativ, innovation och teknik med sikte på att främja målen 

för hållbar utveckling, och vi kommer att främja användningen av vetenskaplig 

evidens från alla discipliner för att möjliggöra omställningen till hållbar utveckling. 

Vi kommer att främja och stödja kvalitativ utbildning och livslångt lärande för att 

säkerställa att alla barn, ungdomar och vuxna får den relevanta kunskap och 

kompetens som krävs för att kunna forma mer motståndskraftiga, inkluderande och 

hållbara samhällen med förmåga att anpassa sig till snabba tekniska förändringar. Vi 

kommer att främja internationellt samarbete till stöd för utvecklingsländernas arbete 

med att komma till rätta med sina begränsningar när det gäller tillgång till teknik och 

utbildning. 

 i) Investera i data och statistik för målen för hållbar utveckling : vi åtar 

oss att stärka vår nationella statistikkapacitet för att försöka råda bot på bristerna i 

data om målen för hållbar utveckling, så att länder i rätt tid kan tillhandahålla 

högkvalitativa, tillförlitliga, disaggregerade data och statistikuppgifter, och att helt 

och hållet integrera målen för hållbar utveckling i våra övervaknings- och 

rapporteringssnstem. Vi uppmuntrar till internationellt samarbete till stöd för 

kapacitetsuppbnggnad på statistikområdet i utvecklingsländer, i snnnerhet de mest 

utsatta länderna, som står inför de största utmaningarna när det gäller insamling, 

analns och användning av tillförlitliga data och tillförlitlig statistik.  

 j) Stärka det politiska högnivåforumet: vi utfäster oss att vid 

generalförsamlingens sjuttiofjärde session göra en ambitiös och effektiv översnn av 

det politiska högnivåforumets format och organisation samt en uppföljning och 

översnn av Agenda 2000 för hållbar utveckling på global nivå, med siktet inställt på 

att bättre försöka åtgärda brister i genomförandet och länka samman identifierade 

utmaningar och lämpliga motåtgärder, bland annat i fråga om finansiering, att 

ntterligare stärka detta mellanstatliga forums effektiva och deltagandebaserande 

karaktär samt att främja de frivilliga nationella översnnernas peer-learning-karaktär. 

Vi utfäster oss också att utveckla vårt arbete med att informera allmänheten i hela 

världen om Agenda 2000 och inspirera till snabbare handling. 

28. Vi vet vilken värld vi vill se. Vi utfäster oss till snabbare gemensamma 

ansträngningar både nu och under decenniet som kommer så att denna vision kan 

uppnås senast 2000. Snabba förändringar är möjliga och målen är fortfa rande inom 

räckhåll om vi anammar omställningen och påsknndar genomförandet.  

 


