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Leave no
one behind
– ingen ska
lämnas utanför – är en av de grundläggande
FREDLIGA
OCH
GENOMFÖRANDE
OCH
GLOBALT
INKLUDERANDE
principer som ramar in Agenda 2030. Mål 10, jämlikhetsmålet, är det mål som
SAMHÄLLEN
PARTNERSKAP
mest tydligt
gör åtaganden för
jämlikhet.

Delmål
10.1 Till 2030 successivt uppnå och upprätthålla en inkomsttillväxt högre än det nationella genomsnittet för de 40 procent av befolkningen som har lägst inkomst.

10.2 Till 2030 möjliggöra och verka för att alla människor oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning blir inkluderade i det
sociala, ekonomiska och politiska livet.

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.

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

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

10.6 Säkra stärkt representation och röst till utvecklingsländer i beslutsfattandet i globala internationella ekonomiska och finansiella institutioner i syfte att göra dessa mer effektiva, trovärdiga,
ansvarsskyldiga och legitima.

10.7 Underlätta en ordnad, säker, reglerad och ansvarsfull migration och rörlighet av personer,
inklusive genom planerad och väl fungerande migrationspolitik.

10.a Genomföra principen om särskild och differentierad behandling för utvecklingsländerna,
i synnerhet de minst utvecklade länderna, i enlighet med Världshandelsorganisationens avtal.

10.b Uppmuntra offentligt utvecklingsbistånd och finansiella flöden, inklusive utländska direktinvesteringar, till de stater där behovet är som störst, i synnerhet de minst utvecklade länderna,
afrikanska länder, små önationer under utveckling samt kustlösa utvecklingsländer, i enlighet
med deras nationella planer och program.

10.c Senast 2030 minska transaktionskostnaderna för migranters remitteringar till mindre än
3 procent samt avskaffa remitteringskorridorer där kostnaderna överstiger 5 procent.
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MyRight och Svenska missionsrådet om mål 10 och arbetet med
SAMHÄLLEN
PARTNERSKAP
att minska ojämlikhet i världen.

Både MyRight och Svenska missionsrådet anser att jämlikhet är avgörande för genomförandet av
Agenda 2030. Mål 10 handlar om att stärka egenmakten hos de mest utsatta grupperna och att
minska skillnader mellan individer och grupper både inom och mellan länder.
”Det är viktigt att det välstånd som skapas kommer alla till del och att ingen exkluderas. Ökad
jämlikhet minskar risken för spänningar inom och mellan länder. Det är därför en viktig förutsättning för fredliga, demokratiska och öppna samhällen”, säger Birgitta Rosén, rådgivare för utvecklingspolitik på Svenska missionsrådet. Mål 10 kopplar
an till alla mål i Agenda 2030 och ger dem en dimension som saknades i milleniemålen. Dessa hanterade
inte ojämlikhet.

Ökad jämlikhet minskar
risken för spänningar
inom och mellan länder

Tiina Nummi-Södergren, ordförande för MyRight, anser att de nya målen tar ett stort steg i att inkludera och
stärka personer med funktionsnedsättning. ExempelBirgitta Rosén, rådgivare för utvecklingspolitik
vis var milleniemålen inriktade på att minska den glopå Svenska missionsrådet
bala fattigdomen utan särskild hänsyn för att nå de allra mest utsatta och minska ojämlikheten. Människor
som lever med funktionsnedsättning finns ofta i det lägsta skiktet i samhället och nåddes därför
inte av alla insatser som gjordes för att uppnå milleniemålen. Mål 10 gör åtaganden om inkomst,
sociala skyddsnät och finansiering av insatser som är viktiga för de mest utsatta. Målet synliggör
även diskriminering i lagstiftning och myndighetsutövning både inom och mellan länder i högre
grad än millenniemålen.
Rättighetsperspektivet och jämlikhet är grundläggande i både MyRights och Svenska missionsrådets arbete. Svenska missionsrådet arbetar rättighetsbaserat med frågor som bland annat rör
religions- och övertygelsefrihet samt med etniska och språkliga minoriteter, genom sina medlemsorganisationer och samarbetspartners som utgörs av organisationer och kyrkor runt om i
världen. Svenska missionsrådet verkar för att utmana och förändra maktstrukturer, attityder och
beteenden som leder till diskriminering.
MyRight arbetar med direkt samarbete och erfarenhetsutbyte mellan svenska funktionshinderorganisationer och deras motsvarigheter i MyRights samarbetsländer. De bedriver även påverkansarbete för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning finns med i de indikatorer som
ska mäta målens uppfyllelse.
Båda organisationerna är överens om att civilsamhällesorganisationer har en central roll att spela
när det gäller uppföljning och ansvarsutkrävande av Agenda 2030. Även om alla politikområden
och finansiella flöden måste dra åt samma håll för att skapa en hållbar utveckling, understryker
Svenska missionsrådet biståndets unika funktion. Biståndet är ett viktigt verktyg för att inte lämna
något land utanför – därför måste civilsamhället driva på för att biståndet i större utsträckning ska
komma de allra fattigaste länderna till del.
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