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Fred, rättvisa och starka institutioner går hand i hand med hållbar utveckling. De 
länder som har svårast att lyfta sin befolkning ur fattigdom är de som är drabbade 
av inbördeskrig och utdragna konflikter. Människor som lever under sådana förhål-
landen behöver fred och säkerhet för att kunna bygga sina liv på nytt. 

Delmål 
16.1 Avsevärt minska alla former av våld och dödligt våld överallt.

16.2 Eliminera övergrepp, utnyttjande, människohandel och alla former av våld eller tortyr mot 
barn.

16.3 Främja rättssäkerheten på nationell och internationell nivå samt säkerställa lika tillgång 
till rättvisa för alla.

16.4 Till 2030 avsevärt minska de olagliga finansiella flödena och vapenflödena, öka möjlighe-
terna att återvinna och återfå stulna tillgångar samt bekämpa alla former av organiserad brotts-
lighet.

16.5 Väsentligt minska alla former av korruption och mutor.

16.6 Bygga upp effektiva och transparenta institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.

16.7 Säkerställa ett lyhört, inkluderande, deltagandebaserat och representativt beslutsfattan-
de på alla nivåer.

16.8 Utvidga och stärka utvecklingsländernas deltagande i institutionerna för global styrning.

16.9 Senast 2030 tillhandahålla juridisk identitet för alla, inklusive födelseregistrering.

16.10 Säkerställa allmän tillgång till information och skydda grundläggande friheter, i enlig-
het med nationell lagstiftning och internationella avtal.

16.a Stärka berörda nationella institutioner, bland annat genom internationellt samarbete, i 
syfte att bygga upp kapacitet på alla nivåer, i synnerhet i utvecklingsländerna, för att förebygga 
våld och bekämpa terrorism och brottslighet.

16.b Verka för och genomdriva icke-diskriminerande lagstiftning och politik för en hållbar ut-
veckling.

Mål 16: Främja fredliga och inkluderande 
samhällen för hållbar utveckling, till-
handahålla tillgång till rättvisa för 
alla samt bygga upp effektiva och inklu-
derande institutioner med ansvarsutkrä-
vande på alla nivåer.
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Här berättar Svenska FN-förbundet och Kvinna till Kvinna om mål 16. 

”Mål 16 är grundläggande, med tanke på att vi i dag står inför en tudelad värld. Å ena sidan blir 
världen bättre på många sätt när det gäller social och ekonomisk utveckling. Å andra sidan har 
konflikter både inom och mellan länder ökat och lett till enorma mänskliga katastrofer inklusive 
flyktingströmmar”, säger Linda Nordin, generalsekreterare på Svenska FN-förbundet. 

”Det är en framgång, menar vi, att fredsmålet kom 
med i de globala målen för hållbar utveckling. De 
stärker också andra delar av agendan, inte minst 
arbetet för jämställdhet och flickor och kvinnor i 
konflikt.”
 
Kvinna till Kvinna hade gärna sett att mål 16 inklu-
derade ett delmål om jämställdhet: ”Vi vet att jäm-
ställda samhällen är mer stabila och löper mindre 
risk att drabbas av väpnat våld. Jämställdhet mel-
lan kvinnor och män är därför något som alla tjä-
nar på och som bidrar till hållbar fred och mer demokratiska samhällen”, säger Disa Kammars 
Larsson, rådgivare för policy och påverkan på Kvinna till Kvinna. Kvinnors roll i fredsarbetet är 
en annan viktig komponent för hållbar fred. Här hade Kvinna till Kvinna gärna sett en uttrycklig 
hänvisning till FN:s resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet i målet. 
 
FN-förbundet arbetar med påverkans- och informationsarbete i Sverige och anlägger perspek-
tivet från de globala målen för hållbar utveckling på alla sina sakområden – fred och säkerhet, 
utveckling och mänskliga rättigheter. 

Kvinna till kvinna verkar för att stödja kvinnor i konfliktdrabbade länder. De ger stöd till över 130 
organisationer som arbetar mot våld och diskriminering, för jämställd lagstiftning och för att 
kvinnors inflytande ska öka. De stödjer även kvinnor på flykt och arbetar för att ingen människa 
ska tvingas fly. Kopplat till mål 16 skulle Kvinna till Kvinna vilja att det globala arbetet mot våld 
innebar att vi ifrågasätter våld som maktmedel och lösning på konflikter. Organisationen menar 
att det finns mycket att vinna på att våga investera i att bygga inkluderande samhällen, istället för 
att sätta allt för stor tilltro till militära insatser. 
 
Både Svenska FN-förbundet och Kvinna till Kvinna önskar också att mål 16 innebär en omprio-
ritering i budgetering av insatser som syftar till att bygga fred. I dag visar mätningar att bara sex 
procent av det globala biståndet till sviktande stater har jämställdhet som ett mål. 

Vi vet att jämställda 
samhällen är mer stabila 
och löper mindre risk att 
drabbas av väpnat våld
Disa Kammars Larsson, rådgivare för policy och 

påverkan på Kvinna till Kvinna
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