
Redusere vold 
og voldsrelaterte 
dødsfall i hele 
verden

Fremme rettsstaten 
og sikre lik tilgang til 
rettsvern for alle

Redusere alle former 
for bestikkelser 
og korrupsjon 

Sikre inkluderende 
og representative 
beslutnings- 
prosesser

Sikre juridisk 
identitet (fødsels-
registrering) for alle 

Forebygge vold 
og bekjempe  
terrorisme og 
kriminalitet

Styrke utviklings-
lands evne til å 
kreve inn skatter 
og avgifter 

Fremme investering 
i de minst utviklede 
landene

Styrke utviklings-
lands kapasitet 
til å gjennomføre 
bærekraftsmålene

Styrke stabiliteten 
i verdens 
makroøkonomi

Fremme partner-
skap mellom det 
private, offentlige 
og sivile samfunn

Bistå utviklingsland 
i å oppnå 
bærekraftige 
gjeldsvilkår

Styrke vitenskap, 
teknologi og 
innovasjon i de 
minst utviklede 
landene

Fjerne 
handelsbarrierer 
for de minst 
utviklede landene

Styrke globale 
partnerskap 
for bærekraftig 
utvikling

Mobilisere 
finansielle ressurser 
til utviklingsland

Fremme utvikling 
og overføring 
av miljøvennlig 
teknologi i 
utviklingsland

Øke utviklingslands 
eksport betydelig

Respektere hvert 
lands rett til å 
føre egen politikk 
for bærekraftig 
utvikling

Utarbeide videre 
metoder for å 
måle framgangen 
i bærekraftig 
utvikling

Innfri utviklede lands 
bistandsforpliktelser

Styrke det 
internasjonale 
samarbeidet om 
teknologi, vitenskap 
og innovasjon

Fremme et allment og 
ikke-diskriminerende 
multilateralt 
handelssystem 
under WTO 

Oppnå en mer 
samstemt politikk for 
bærekraftig utvikling

Bedre tilgangen til 
pålitelige og aktuelle 
data om befolkningen, 
særlig i utviklingsland

Stanse overgrep, 
utnytting, 
menneskehandel, 
og vold mot barn

Bekjempe 
ulovlige finans- og 
våpenstrømmer 
og organisert 
kriminalitet

Utvikle 
velfungerende, 
ansvarlige og åpne 
institusjoner

Styrke og utvikle 
utviklingslands 
deltagelse i 
institusjoner for 
global styring

Sikre allmenn tilgang 
til informasjon 
og beskytte 
grunnleggende 
friheter

Fremme og 
håndheve ikke-
diskriminerende 
lover og politikk

Fremme bærekraftig 
forvaltning av all 
skog og stanse 
avskoging

Bevare økosystemer 
i fjellområder

Fremme rettferdig 
deling av 
genressurser og 
deres fordeler

Unngå innføring 
og spredning av 
fremmede arter

Øke finansieringen 
til bevaring og 
bærekraftig bruk av 
biologisk mangfold 
og økosystemer

Øke den globale 
støtten for å stoppe 
krypskyting og 
ulovlig handel med 
vernede arter

Utrydde ekstrem 
fattigdom

Utrydde sult og 
sikre alle tilgang til 
trygg og næringsrik 
mat hele året

Redusere 
mødredødeligheten

Sikre at alle unge 
gjennomfører god 
og gratis grunnskole 
og videregående 
utdanning 

Avskaffe 
kjønnsforskjeller i 
utdanning og sikre 
lik tilgang, også til 
sårbare grupper

Sikre kvinner og 
menn lik tilgang 
til god yrkesfaglig 
opplæring og 
høyere utdanning

Sikre at alle lærer å 
lese, skrive og regne

Øke antallet 
stipender for 
høyere utdanning 
til studenter fra 
utviklingsland

Bekjempe 
smittsomme 
sykdommer og 
stanse epidemier 

Styrke forebygging 
og behandling 
av narkotika- og 
alkoholmisbruk

Sikre allmenn 
tilgang til seksuelle 
og reproduktive 
helsetjenester

Redusere sykdom 
og dødsfall 
forårsaket av 
farlige kjemikalier 
og forurensning

Støtte forskning 
på og utvikling 
av vaksiner og 
medisiner som 
alle har råd til

Styrke kapasiteten 
for varsling, 
risikobegrensning 
og håndtering av 
helserisikoer

Doble produktivitet-
en og inntektene 
for småskala 
landsbruks-
produsenter

Opprettholde 
det genetiske 
mangfoldet i 
matproduksjonen

Hindre handels- 
begrensninger  
og vridninger 
på verdens 
landbruksmarkeder

Redusere 
fattigdom med 
minst 50 prosent 

Utrydde alle former 
for feilernæring

Få slutt på dødsfall 
som kan forhindres 
blant nyfødte og 
barn under fem år

Sikre alle barn 
tilgang til god 
omsorg og førskole

Sikre kompetanse 
om bærekraftig 
utvikling hos alle 
elever og studenter

Øke antallet 
mennesker som 
har kompetanse 
som kan skaffe dem 
anstendig arbeid

Etablere og 
oppgradere 
inkluderende, til-
gjengelige og trygge 
utdanningstilbud 

Øke antallet 
kvalifiserte lærere 
i utviklingsland

Redusere dødelighet 
av ikke-smittsomme 
sykdommer 
og fremme 
mental helse

Halvere antall 
dødsfall og sårede 
i trafikken

Oppnå allmenn 
dekning av 
helsetjenester

Styrke gjennom-
føringen av WHOs 
rammekonvensjon 
om tobakskontroll/
tobakksskader

Bedre finansieringen 
av helsetjenester 
i utviklingsland

Sikre bærekraftige 
systemer for 
matproduksjon

Øke investeringene 
i infrastruktur 
på landsbygda  
og forskning 
på landbruk

Gjøre matvare- 
prisene mer stabile 
og sikre adgang 
til bedre markeds- 
informasjon

Innføre sosiale 
velferdsordninger 

Bygge opp fattiges 
motstandskraft 
for å gjøre dem 
mindre utsatt 
for katastrofer

Opprette politiske 
rammeverk som 
gagner fattige og 
ivaretar kjønns- 
perspektivet

Sikre lik rett til 
økonomiske 
ressurser, tilgang til 
eierskap, tjenester 
og teknologi  

Mobilisere ressurser 
for å avskaffe alle 
former for fattigdom

Gjøre slutt på all 
diskriminering av 
kvinner og jenter 
i hele verden

Sikre kvinner reell 
deltagelse i og 
lik mulighet til å 
lede beslutnings-
prosesser

Avskaffe barne- og 
tvangsekteskap 
og kvinnelig 
omskjæring

Sikre kvinner lik 
rett til økonomiske 
ressurser og 
tilgang til eierskap

Vedta politikk 
og lovgivning 
som fremmer 
likestilling og styrker 
kvinners stilling

Avskaffe all vold  
mot, og utnyttelse 
av, kvinner og jenter

Sikre allmenn 
tilgang til seksuell 
og reproduktiv helse 
og rettigheter

Verdsette ubetalt 
omsorgs- og 
husholdningsarbeid 
og delt ansvar 
i husholdet

Styrke kvinners 
stilling og muligheter 
gjennom teknologi

Sørge for allmenn 
tilgang til trygt 
drikkevann

Innføre integrert 
forvaltning av 
vannressurser

Bedre vann-
kvaliteten ved 
å redusere 
forurensning og 
farlige utslipp

Støtte utviklingsland 
i håndteringen 
av vann- og 
sanitærforhold

Gi alle tilgang 
til likeverdige 
toalett-, sanitær- og 
hygieneforhold

Verne og 
gjenopprette 
vannrelaterte 
økosystemer

Gjøre vannforbruket 
mer effektivt 
og bærekraftig 
og redusere 
vannmangel

Støtte og styrke 
lokal medvirkning 
for å bedre for-
valtningen av vann- 
og sanitærforhold

Sikre allmenn 
tilgang til moderne 
energitjenester til en 
overkommelig pris

Bygge ut og 
oppdatere teknologi 
og infrastruktur for 
å tilby ren energi 
i utviklingsland

Doble energi-
effektiviteten  
globalt

Øke andelen 
fornybar energi 
globalt

Styrke samarbeidet 
om forskning og 
teknologi og øke 
investeringer 
i ren energi

Skape økonomisk 
vekst, særlig i de 
minst utviklede 
landene

Fremme politikk 
som skaper 
arbeidsplasser, 
innovasjon og vekst

Oppnå full 
sysselsetting, 
anstendig arbeid 
for alle og lik lønn 
for likt arbeid

Avskaffe 
moderne slaveri, 
menneskehandel, 
tvangs- og 
barnearbeid

Støtte opp om 
bærekraftig 
turistnæring 
som skaper 
arbeidsplasser

Øke støtten til 
handelsrettet 
bistand til utvikling

Øke den økonomiske 
produktiviteten ved 
bruk av teknologi 
og innovasjon

Bedre utnyttelsen 
av ressurser 
og sørge for 
bærekraftig forbruk 
og produksjon 

Redusere andelen 
unge som verken 
er i arbeid eller 
under utdanning 

Beskytte 
arbeiderrettigheter, 
og fremme et 
trygt og sikkert 
arbeidsmiljø for alle

Utvide tilgangen til 
bank-, forsikrings- 
og finansielle 
tjenester for alle

Utvikle en global 
strategi for 
sysselsetting 
av ungdom

Utvikle bærekraftig 
og solid  
infrastruktur

Øke små 
industribedrifters 
tilgang til finansielle 
tjenester

Styrke forskning 
og oppgradere 
næringslivs-
sektorens 
teknologiske evne

Støtte nasjonal 
utvikling av 
teknologi, forskning 
og innovasjon i 
utviklingsland

Fremme 
inkluderende 
og bærekraftig 
industrialisering

Oppgradere 
infrastruktur og  
gjøre  næringslivet 
mer bærekraftig

Styrke bærekraftig 
og robust 
infrastruktur i 
utviklingsland

Øke tilgangen til 
informasjons- og 
kommunikasjons- 
teknologi 

Gjøre ulikheten i 
inntekt mindre

Bedre regulering 
av globale 
finansmarkeder 
og institusjoner

Sikre alle like 
muligheter 
og stoppe 
diskriminering

Fasilitere trygg og 
ansvarlig migrasjon

Stimulere offentlig 
utviklingsbistand 
og kapitalflyt til de 
minst utviklede 
landene

Myndiggjøre alle 
uavhenig av kjønn, 
funksjonsevne, 
etnisitet, religion og 
økonomisk status 

Styrke utviklings-
landenes 
representasjon 
i globale 
finansinstitusjoner

Vedta poltiikk 
som  minsker 
økonomisk ulikhet

Gjennomføre 
særbehandling av 
utviklingsland 

Redusere 
gebyrene ved 
pengeoverføringer 
fra utflyttede til 
hjemlandet 

Sikre allmenn 
tilgang til trygge  
boliger til en 
overkommelig pris

Redusere dødsfall 
og antall rammede 
av katastrofer

Sikre bærekraftig 
og inkluderende 
urbanisering

Sørge for 
allmenn tilgang til 
grøntområder og 
offentlige rom

Gjøre verdens byer 
mer inkluderende og 
motstandsdyktige 
mot  klimaendringer 
og katastrofer

Gi alle tilgang til 
trygg, tilgjengelig 
og bærekraftig 
transport til en 
overkommelig pris

Redusere negative 
konsekvenser for 
miljøet i storbyer

Verne og sikre 
verdens kultur- 
og naturarv

Styrke forbindelsen 
mellom by- og 
landområder 
ved å bedre 
utviklingsplaner

Bistå de minst 
utviklede landene i 
å bygge bærekraftig 
og solid

Gjennomføre det 
tiårige handlings-
programmet for 
bærekraftig forbruk 
og produksjon

Halvere andelen 
matsvinn per 
innbygger

Redusere 
avfallsmengden 
betydelig

Fremme bærekraft 
i offentlige 
anskaffelser

Støtte utviklings-
lands kapasitet til 
mer bærekraftig 
forbruk og 
produksjon

Redusere 
statsstøtte til fossilt 
brensel og fjerne 
markedsvridninger

Oppnå bærekraftig 
forvaltning og 
effektiv bruk av  
naturressurser

Oppnå mer miljø-
vennlig forvaltning 
av avfall og kjemi-
kalier og redusere 
utslipp av kjemkalier

Stimulere selskaper 
til  å bli mer 
bærekraftige

Sikre at alle har 
informasjon om 
og er bevisste 
bærekraftig 
utvikling 

Utvikle metoder 
for å overvåke 
konsekvensene 
av bærekraftig 
turistnæring

Styrke evnen til å stå 
imot og tilpasse seg 
klimarelaterte farer 
og katastrofer

Styrke de minst 
utviklede landenes  
kapasitet til 
å håndtere 
klimaendringene

Styrke evnen til å 
motvirke, tilpasse 
seg og redusere 
konsekvensene av 
klimaendringene

Føre nasjonal 
politikk mot 
klimaendringene

Implementere FNs 
rammekonvensjon 
om klimaendring

Forhindre 
og redusere 
havforurensning 

Bevare kyst- og 
havområder

Begrense 
og håndtere 
konsekvensene 
av havforsuring

Øke økonomiske 
fordeler ved bære-
kraftig bruk av 
marine ressurser 
for utviklingsland

Støtte småskala 
fiskere, gi dem 
tilgang til markeder 
og ressurser

Forvalte og verne 
økosystemene 
i havet og langs 
kysten

Forby 
fiskerisubsidier som 
bidrar til overfiske

Gjøre fiskeriet 
bærekraftig

Styrke forskning og 
teknologi for å bedre 
tilstanden i havet

Implementere 
og håndheve FNs 
havrettskonvensjon

Bevare og 
gjenopprette 
økosystemer på 
land og i ferskvann

Bekjempe 
forørkning og 
gjenopprette 
forringet land 
og matjord

Verne truede 
arter og habitater 
og stanse tap av 
biologisk mangfold

Stanse krypskyting 
og ulovlig handel 
med vernede arter

Ta hensyn til 
økosystemer og 
biologisk mangfold 
i nasjonal og lokal 
planlegging

Øke finansieringen 
til bærekraftig 
skogforvaltning
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Med de 17 målene har alle verdens land 
besluttet å jobbe for en bærekraftig framtid.

De 169 delmålene gjør bærekraftsmålene 
konkrete og handlingsorienterete for alle.

VERDENS
VIKTIGSTE PLAN

Les mer på baerekraft.lnu.no og 
verdensbestenyheter.no

BÆREKRAFTSMÅLENE


