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hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida
tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald

Mål 15 om ekosystem på land är ett omfattande och livsviktigt mål med många viktiga
komponenter som knyter an både till möjligheter till försörjning, fattigdomsbekämpning
och klimatet.

Delmål
15.1 Till 2020 bevara, återställa och hållbart använda ekosystem på land och i sötvatten och deras
ekosystemtjänster, särskilt skogar, våtmarker, berg och torra områden, i enlighet med de skyldigheter som anges i internationella överenskommelser.

15.2 Till 2020 främja genomförandet av hållbart brukande av alla typer av skogar, stoppa avskogningen, återställa utarmade skogar och kraftigt öka nybeskogningen och återbeskogningen i hela världen.

15.3 Till 2030 bekämpa ökenspridning, återställa förstörd mark och jord, inklusive mark som drabbats av ökenspridning, torka och översvämningar, samt sträva efter att uppnå en värld utan nettoförstöring av mark.

15.4 Senast 2030 säkerställa att bevara bergsekosystemen, inklusive deras biologiska mångfald, i
syfte att öka deras förmåga att producera nytta som behövs för en hållbar utveckling.

15.5 Vidta omedelbara och betydande åtgärder för att minska förstörelsen av naturliga livsmiljöer, hejda förlusten av biologisk mångfald och senast 2020 skydda och förebygga utrotning av
hotade arter.

15.6 Främja en rimlig och rättvis fördelning av den nytta som uppstår vid användning av genetiska resurser samt lämpligt tillträde till sådana resurser, i enlighet med internationella avtal.

15.7 Vidta omedelbara åtgärder för att stoppa tjuvjakt på och handel med skyddade djur- och
växtarter och inrikta åtgärderna på både utbudet av och efterfrågan på olagliga produkter från
vilda djur och växter.

15.8

Senast 2020 införa åtgärder för att förhindra införseln av invasiva främmande arter och
avsevärt minska deras påverkan på land- och vattenekosystem samt kontrollera eller utrota prioriterade arter.

15.9 Senast 2020 integrera ekosystemens och den biologiska mångfaldens värden i nationella och
lokala planerings- och utvecklingsprocesser, strategier för fattigdomsminskning samt räkenskaper.

15.a Mobilisera och väsentligt öka de finansiella resurserna från alla källor för att bevara och hållbart nyttja den biologiska mångfalden och ekosystemen.

15.b Mobilisera betydande resurser från alla källor och på alla nivåer för att finansiera hållbart
brukande av skogar och ge utvecklingsländerna lämpliga incitament att utveckla ett sådant bruk,
inklusive för bevarande och återbeskogning.

15.c Öka det globala stödet till insatser för att bekämpa tjuvjakt på och illegal handel med skyddade arter, inklusive genom att öka möjligheterna till en hållbar försörjning i lokalsamhällena.
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Här berättar Afrikagrupperna om varför mål 15 är livsviktigt.
Hållbar förvaltning av skog och mark är livsviktigt. Skogen spelar en viktig roll för skyddandet
av biologiskt mångfald, för klimatet och ur ett fattigdomsbekämpningsperspektiv eftersom den
både binder koldioxid och kan vara en källa till inkomst för människor som lever i fattigdom.
Förstörda marker minskar möjligheterna till försörjning eftersom det ger minskade möjligheter
till jordbruksproduktion. Om vi ska kunna uppnå
mål 15 menar Lotta Comé, temahandläggare arbets- och levnadsvillkor på Afrikagrupperna att
”business as usual” inte är ett alternativ.

Vi måste hitta andra
metoder i samarbete med
dem som det berör

Afrikagrupperna anser att det är bra att det finns
så många som tre konkreta miljömål bland de nya
globala målen för hållbar utveckling som berör
Lotta Comé, temahandläggare för arbetsbåde land (mål 15), vatten (mål 14) och klimat (mål
och levnadsvillkor på Afrikagrupperna
13). På ett övergripande plan täcker de tre målen
in många viktiga aspekter och ställer höga krav på
oss alla för att utrota fattigdom och samtidigt få till stånd en hållbar framtid ur klimat- och miljö
synpunkt. Men för att konkretisera hur vi kan arbeta med de här målen måste de brytas ner till
mindre områden.
Afrikagrupperna verkar genom att stödja partnerorganisationer i södra Afrika som arbetar med
flera områden som kopplar till olika delar av mål 15. Bland annat stödjer Afrikagrupperna partners som arbetar med agroforestry, en metod för hållbart jordbruk och bevarande av biologisk
mångfald. Organisationen verkar även tillsammans med partnerorganisationer som arbetar mot
stora landinvesteringar och landgrabbing, samt stödjer partners som arbetar med rätten till en
rättvis fördelning och användning av naturresurser.
Flera av Afrikagruppernas partnerorganisationer är kritiska till FN-systemen REDD och REDD+
“Reducing emissions from deforestation and forest degradation” som syftar till att motverka
avskogning i utvecklingsländer och därmed minska koldioxidutsläpp. De anser att REDD och
REDD+ är falska lösningar på klimatkrisen och ofta står i motsats till de förändringar som de vill
åstadkomma. Kortfattat går det att säga att de är system som går ut på att rika länder köper sig fria
och betalar fattiga länder för att behålla sin skog.
“Projekten motverkar biologisk mångfald och försätter människor i beroendeställning till de företag som genomför projekten. Vi måste hitta andra metoder i samarbete med dem som det berör”,
menar Comé som hoppas att mål 15 i Agenda 2030 ger oss det politiska momentum som krävs.
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