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De globala målen antogs av världens ledare 2015. Målen ska bidra
till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling och
vara uppnådda till år 2030 i världens alla länder. (källa: FN.se)

1. Ingen fattigdom

Fattig är inget kul att vara.

Då har man ingen mat, dryck eller pengar.

Man har heller ingen sjukvård att gå till

om man blir sjuk eller håller på att dö.

Fattigdomen är en otroligt viktig fråga.

Det handlar också om att barn och unga

ska ha rätt att gå i skolan och lära sig saker.

2. Ingen hunger

Att gå och vara hungrig varje dag,

det är inte normalt.

Det är livsnödvändigt att få mat

och rent vatten.

Det är så otroligt orättvist

att inte kunna ha rent vatten

och mat.

Låt vissa dela med sig av maten.

3. God hälsa och välbefinnande

God hälsa och välbefinnande betyder

att man ska må bra och

blir man sjuk, ska man få vård.

Det är viktigt att man kan ta hand om sig.



4. God utbildning för alla

Det finns 774 miljoner människor

som inte kan läsa och skriva.

Tyvärr, och det är ju tråkigt.

Det måste finnas skolor för alla.

Även för flickor.

5. Jämställdhet

Jämställdhet innebär att kvinnor och män

ska ha lika mycket valmöjligheter.

Och tjejer ska ha lika mycket rätt

att bestämma och få äga saker.

Det är bäst för alla.

Våld är det sämsta som finns

mot tjejer och killar.

Det finns inget värre än våld.

6. Rent vatten och god hygien

Vatten är livsnödvändigt i vårt liv.

Att dricka, laga mat och

att kunna tvätta sig

och sina kläder

borde vara en rättighet för allihopa.

Men en av tre har inte rent vatten.



7. Hållbar Energi

Världen har ett stort behov av energi.

Men olja, kol och gas,

är farliga för vår natur.

De kallas fossil energi och

är farligast för vår miljö.

Det är därför vi måste byta

till förnybara energikällor,

som vind och solenergi

som vi kan använda om och om igen.

8. Anständiga arbetsvillkor och tillväxt

Hälften av alla människor

som har farliga jobb att gå till.

Jättemånga barn arbetar.

Det är galet fel.

Det måste stoppas.

9. I och I och I – hållbar Industri,

Innovation och Infrastruktur

Industrin måste vara snäll mot människor

och planeten.

Inte släppa ut avgaser och

saker som går sönder fort.

Innovation – nya idéer, uppfinningar och tankar.

Det är superviktigt.

Kloka människor måste samarbeta mer.

Infrastruktur – till exempel avlopp, el, vatten och vägar

måste fungera för alla människor.

På ett hållbart sätt.

Hållbart betyder att alla människor

får vad de behöver,

utan att naturen, människorna

och ekonomin tar skada;

nu eller i framtiden.



10. Minskad ojämlikhet

Leave no one behind.

Lämna ingen utanför.

Alla ska vara med och påverka

tillsammans i samhället.

Samhället måste vara rättvist

för alla människor.

Det är så otroligt viktigt

att alla människor;

med funktionsvariationer,

fattiga, gammal och ung,

olika religioner,

ALLA,

har samma möjligheter.

Skillnaden måste bli mindre

mellan fattig och rik.

11. Hållbara städer och samhällen

Nästan hälften av alla människor

bor i städer.

Många har inga hem att bo i.

Alla ska ha en bra bostad.

Alla ska kunna åka buss och tunnelbana,

gå på bio och vara i parken.

Även om du har rullstol.

12. Hållbar konsumtion och produktion

Allt vi köper och allt vi producerar

påverkar miljön och hälsan.

Därför måste ALLT vara mer hållbart

för att planeten ska hålla.

Saker som mobiler måste hålla längre.



Vi måste ta och återvinna prylar

på ett kreativt sätt.

13. Bekämpa klimatförändring

Klimatet förändras varje dag

på grund av alla utsläpp.

Det är så viktigt att stoppa

alla utsläppen.

Alla människor måste kunna lära sig

vad som är bra och mindre bra

för klimatet.

Alla länder måste ha en plan

för att minska utsläppen.

14. Hav och marina resurser

Haven måste städas.

Människorna har släppt ut SKIT;

skräp och sopor.

Haven är jätteviktiga.

Man får absolut INTE

fiska slut på fiskarna.

Länderna måste komma överens om

hur mycket fisk

och vilka fiskar man får fiska.

15. Ekosystem och biologisk mångfald

Hållbara ekosystem och

biologisk mångfald

är själva grunden till

att vår värld ska bli hållbar.

Ett ekosystem är alla vi

som lever tillsammans –

djuren, naturen och vi människor.

Ett ekosystem kan vara pyttelitet eller jättestort.

Det kan vara livet runt en liten stubbe

eller på hela planeten.



Biologisk mångfald betyder att naturen behöver

många olika sorters djur och växter.

Länderna måste hjälpa djur och växter

som dör ut.

Annars har vi ingen natur kvar.

Människorna får inte skada naturen.

Vi behöver naturen

för att inte bli fattiga.

16. Fredliga och inkluderade samhällen

Allt våld i världen måste minska.

Samhällen måste ha fred och frihet

för att kallas hållbara.

Det ska vara lika för alla människor

i ett land.

Lagarna får inte diskriminera,

inte göra skillnad på folk.

Här måste länderna hjälpas åt.

Därför måste allt vara lättläst.

För alla människor måste få vara med

och bestämma i samhället.

17. Genomförande och globalt partnerskap

Alla i hela världen måste arbeta tillsammans

för att nå de 17 målen om hållbarhet.

De rika måste hjälpa dom fattiga.

Man kan göra så mycket tillsammans.
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