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Mål 12 visar tydligt på agendans universalitet och att målen kommer att kräva 
förändringar i alla länder, såväl rika som fattiga. Målet innehåller viktiga delmål 
som måste uppnås för att säkerställa en hållbar konsumtion och produktion. Bland 
annat lyfter man vikten av en effektiv förvaltning och nyttjande av naturresurser 
samt målen om att halvera det globala matsvinnet och minska mängden avfall och 
vikten av att företag inför hållbara metoder och integrerar hållbarhetsinformation 
i sin rapportering. 

Delmål 

12.1 Genomföra det tioåriga ramverket för hållbara konsumtions- och produktionsmönster. 
Alla länder vidtar åtgärder, med de utvecklade länderna i täten och med hänsyn tagen till utveck-
lingsländernas utveckling och förutsättningar.

12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av naturresurser.

12.3 Till 2030 halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet, och mins-
ka matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd

12.4 Senast 2020 uppnå miljövänlig hantering av kemikalier och alla typer av avfall under hela 
deras livscykel, i enlighet med överenskomna internationella ramverket, samt avsevärt minska 
utsläppen av dem i luft, vatten och mark i syfte att minimera deras negativa konsekvenser för 
människors hälsa och miljön.

12.5 Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, åter-
använda och återvinna avfall.

12.6 Uppmuntra företag, särskilt stora och multinationella företag, att införa hållbara metoder 
och att integrera hållbarhetsinformation i sin rapporteringscykel.

12.7 Främja hållbara offentliga upphandlingsmetoder, i enlighet med nationell politik och na-
tionella prioriteringar.

12.8 Senast 2030 säkerställa att människor överallt har den information och medvetenhet som 
behövs för en hållbar utveckling och livsstilar i harmoni med naturen.

12.a Stödja utvecklingsländerna att stärka sin vetenskapliga och tekniska kapacitet att utveck-
las i riktning mot mer hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

12.b Utveckla och genomföra verktyg för att övervaka hur en hållbar utveckling påverkar en 
hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar lokal kultur och lokala produkter.

12.c Rationalisera ineffektiva subventioner av fossila bränslen som uppmuntrar till slösaktig 
konsumtion genom att undanröja snedvridningar på marknaden, i enlighet med nationella för-
hållanden. Detta kan till exempel omfatta att omstrukturera beskattningen och avveckla eventu-
ella skadliga subventioner för att avspegla deras effekter på miljön. En sådan politik måste ta full 
hänsyn till utvecklingsländernas särskilda behov och förhållanden och minimera eventuella ne-
gativa effekter på deras utveckling på ett sätt som skyddar de fattiga och de berörda samhällena.
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Såhär arbetar LSU - Sveriges ungdomsorganisationer med mål 12:

Hållbar konsumtion och produktion är helt avgörande för att en hållbar utveckling ska kunna 
uppnås. Konsumtion är en bidragande faktor till de stora utsläpp vi ser i världen idag. Sverige har 
en viktig roll att spela när det gäller miljö- och klimatfrågor, och det viktigt att belysa både de mil-
jömässiga och ekonomiska konsekvenser som vårt konsumerande i Sverige får för andra länder. 
 
”Det är viktigt att vi för en diskussion om våra produk-
tions- och konsumtionsmönster för att kunna skapa 
förändring och det tror vi att mål 12 kommer att bidra 
med”, säger Sara Vikström Olsson, styrelseledamot för 
LSU.
 
Enligt LSU är det även av vikt att påverka miljöpoliti-
ken och säkerställa att den prioriteras i alla politikom-
råden. Tidigare har miljö betraktats som en isolerad 
fråga. Det är också viktigt att visa på hur agendans alla 
mål hör ihop – och att alla mål uppfylls. LSU kommer 
att arbeta med att informera om Agenda 2030 och dess 
innehåll, möjligheter och utmaningar, samt delta i dis-
kussioner om hur agendan ska genomföras och hur 
målen ska uppnås på olika nivåer. 

Att arrangera seminarier och utbildningar med exempel på hur ungdomsorganisationer kan ar-
beta med målen står också i fokus. LSU kommer även att ta fram framgångsexempel internt där 
organisationer som har arbetat med ett eller några mål på ett framgångsrikt sätt lyfts fram.
 
LSU och dess medlemsorganisationer verkar både internt och externt för att förändra värdegrun-
der och levnadsmönster. Det görs genom att presentera alternativ som är mer hållbara och genom 
att rent praktiskt servera vegetariskt mat på aktiviteter och att förespråka ekologiska alternativ. 

Det är viktigt att vi för 
en diskussion om våra 
produktions- och kon-
sumtionsmönster för att 
kunna skapa förändring 
Sara Vikström Olsson, styrelseledamot för LSU
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