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Mer än hälften av jordens befolkning lever i städer och antalet ökar stadigt. 
Utvecklingen går speciellt fort i snabbt växande ekonomier. Genom mål 11 har 
staden på global nivå erkänts som ett viktigt fokus för att kunna hitta lösningar 
för fattigdomsbekämpning, miljö- och klimatproblem. 

Delmål 
11.1 Senast 2030 säkerställa tillgång för alla till fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga 
bostäder och grundläggande tjänster samt rusta upp slumområden.

11.2 Senast 2030 tillhandahålla tillgång till säkra, ekonomiskt överkomliga, tillgängliga och 
hållbara transportsystem för alla. Förbättra trafiksäkerheten särskilt genom att bygga ut kollek-
tivtrafiken, med särskild uppmärksamhet på behoven hos människor i utsatta situationer, kvin-
nor, barn, personer med funktionsnedsättning samt äldre personer.

11.3 Till 2030 verka för en inkluderande och hållbar urbanisering samt förbättra kapaciteten för 
deltagandebaserad, integrerad och hållbar planering och förvaltning av bosättningar i alla länder.

11.4 Stärka insatserna för att skydda och trygga världens kultur- och naturarv.

11.5 Till 2030 väsentligt minska antalet dödsfall och antalet människor som drabbas av kata-
strofer, inklusive vattenrelaterade katastrofer. Även tillse att de direkta ekonomiska förlusterna 
till följd av sådana katastrofer, i form av lägre global BNP, minskar väsentligt. Särskilt fokus bör 
ligga på att skydda de fattiga och människor i utsatta situationer.

11.6 Till 2030 minska städernas negativa miljöpåverkan per person, bland annat genom att 
ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt hantering av kommunalt och annat avfall.

11.7 Senast 2030 tillhandahålla universell tillgång till säkra, inkluderande och tillgängliga grön-
områden och offentliga platser, i synnerhet för kvinnor och barn, äldre personer och personer med 
funktionsnedsättning.

11.a Främja positiva ekonomiska, sociala och miljömässiga kopplingar mellan stadsområden, 
stadsnära områden och landsbygdsområden genom att stärka den nationella och regionala ut-
vecklingsplaneringen.

11.b Till 2020 väsentligen öka det antal städer och samhällen som antar och genomför integre-
rade strategier och planer för inkludering, resurseffektivitet, begränsning av och anpassning till 
klimatförändringarna och motståndskraft mot katastrofer samt utveckla och genomföra, i linje 
med Sendai-ramverket för katastrofriskreducering 2015–2030, en samlad katastrofriskhantering 
på alla nivåer.

11.c Stödja de minst utvecklade länderna, inklusive genom finansiellt och tekniskt bistånd, att 
bygga hållbara och motståndskraftiga byggnader av lokala material.

Mål 11: Göra städer och 
bosättningar inkluderande, säkra, 
motståndskraftiga och hållbara
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Här berättar Världsnaturfonden WWF Sverige om mål 11 och sitt arbete med 
hållbara städer:

”När det gäller fattigdomsbekämpning har landsbygden länge legat i fokus. Men att urbanise-
ringen runt om i världen fortsätter i hög takt är en verklighet vi måste förhålla oss till. Världen 
är extremt komplex och sammankopplad i dag. Städer är centrum för den globala konsumtio-
nen och produktionen och de ojämlikheterna dessa 
innebär. I de rika delarna av världen behöver kon-
sumtionen minska medan den stora utmaningen i ut-
vecklingsländer är att bekämpa fattigdom och samti-
digt öka livskvaliteten inom planetens gränser”, säger 
Jeet Mistry, handläggare för hållbara städer på WWF. 
 
WWF anser att mål 11 innehåller många viktiga aspek-
ter och integrerar både social och miljömässig hållbar-
het. Men det är bråttom. Städer måste ställa om nu. 
Urbaniseringen går snabbt, städer expanderar och nya 
städer växer fram. 

Redan från början måste en fossilfri infrastruktur byg-
gas upp. Det krävs också att man arbetar med klima-
tanpassning för att minska sårbarheten för klimatför-
ändringar i framtiden. För att kunna göra detta anser WWF att några aspekter saknas i målet, 
bland annat besittningsrätt och direkta kopplingar till klimat och energi vilket är avgörande för en 
hållbar stadsutveckling. Men det största problemet som Jeet Mistry ser är att städer i utvecklings-
länder inte har kapacitet eller resurser att arbeta med hållbarhetsfrågor i stadsplaneringen, eller i 
vissa fall med stadsplanering över huvud taget. 
 
WWF sätter staden i centrum i sitt arbete med att minska världens ekologiska fotavtryck, det vill 
säga människans påverkan på miljön och klimatet. För att råda bot på problemet med bristande 
finansiering för städers hållbarhetsarbete är WWF delaktigt i ett projekt som syftar till rikta finan-
siella flöden direkt till stadsnivån. Men flaggskeppsprojektet är WWF:s stora stadsprojekt ”Earth 
Hour City Challenge” som uppmanar städer runt om i världen att visa ledarskap mot ett 100 pro-
cent förnybart energisystem och ett hållbart liv. Utöver att utbilda i klimatrapportering utgör pro-
jektet en plattform för erfarenhetsutbyten mellan städer, vilket är viktigt för att sprida kunskap 
städer emellan för omställningen mot en mer hållbar värld – något som är viktigt för att mål 11 
ska kunna uppnås.

I de rika delarna av 
världen behöver konsum-
tionen minska medan 
den stora utmaningen i 
utvecklingsländer är att 
bekämpa fattigdom
Jeet Mistry, handläggare för hållbara städer 

på WWF
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