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Att det första av de globala målen för hållbar utveckling handlar just om fattig-
dom är ingen slump. Att utrota fattigdom i alla dess former är grundläggande för 
en hållbar utveckling och en av de största och viktigaste globala utmaningar som 
världen står inför. 

MÅL 1: Avskaffa fattigdom 
i alla dess former överallt

Delmål 

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.

1.3 Införa nationellt lämpliga system och åtgärder för socialt skydd för alla, inklusive grund-
skydd, och senast 2030 säkerställ 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 län-
derna, 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.
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Så hör ser Forum Syd på fattigd omsbekämpning och hur mål 1 ska kunna 
uppnås. 

Att vara drabbad av fattig dom handlar inte bara om en brist på ekonomiska resurser utan 
också om att människor nekas sina mänskliga rättigheter, diskrimineras eller på andra sätt 
saknar möjligheter att påverka sina liv. 

”Att arbeta för att alla människor ska få sina politiska, soci-
ala, ekonomiska och kulturella rättigheter tillgodosedda är 
därför en viktig del av kampen mot fattigdom. Det är även 
viktigt att komma ihåg att fattigdom är en fråga om skillna-
der i makt både inom och mellan länder”, berättar Emelie 
Aho, policyrådgivare på Forum Syd. 

Arbetet med fattigdomsbekämpning måste utgå från ett 
brett perspektiv. För att kunna uppnå mål 1 ser Forum Syd 
flera av de andra målens uppfyllelse som helt avgörande. 
Bland annat att utrota hunger (mål 2), få till stånd en inklu-
derande och hållbar ekonomiskt tillväxt med goda arbeten för alla (mål 8), minska ojämlikhet 
inom och mellan länder (mål 10), samt bekämpa klimatförändringarna (mål 13). Dessutom 
måste begreppet ”relativ fattigdom” belysas i större utsträckning, eftersom fattigdom tar sig 
olika uttryck mellan olika individer, grupper och samhällen. Att mäta relativ fattigdom inne-
bär att ta hänsyn till skillnader i inkomst mellan grupper inom ett samhälle eller en region i 
relation till varandra, istället för att mäta fattigdom i ett absolut pengavärde. 
 
I sitt arbete för att minska fattigdom arbetar Forum Syd rättighetsbaserat med icke-diskri-
minering och aktivt folkligt deltagande. Genom att skapa partnerskap tillsammans med sina 
medlemsorganisationer, landskontor och andra aktörer i sina samarbetsländer verkar Forum 
Syd för att stärka det civila samhällets kapacitet för att kunna påverka beslutsfattare i Sverige, 
EU och globalt för att fattigdomsbekämpning ska bli en politisk prioritering på alla nivåer. 

För Forum Syd är det civila samhällets roll central för att uppnå mål 1. Därför är det av största 
vikt att stoppa det minskade demokratiska handlingsutrymmet och begränsningarna av or-
ganisationsfriheten som sker i många länder, samt att europeiska länder vänder den rådande 
trenden med minskade biståndsbudgetar. Emelie Aho hoppas att Agenda 2030 kommer att 
innebära att biståndet och utvecklingssamarbetet får ett långtsiktigt och hållbart perspektiv 
för arbetet med fattigdomsbekämpning.

fattigdom är en 
fråga om skillnader 
i makt både inom och 
mellan länder
Emelie Aho, policyrådgivare på 

Forum Syd
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