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Om de 16 första målen är vägvisare, utgör mål 17 verktygslådan för hur en hållbar 
global utveckling för alla ska kunna bli verklighet. 

Delmål 

Finansiering
17.1 Stärka den inhemska resursmobiliseringen, inklusive genom internationellt stöd till ut-
vecklingsländerna, för att förbättra den inhemska kapaciteten att ta upp skatter och andra in-
täkter.

17.2 De utvecklade länderna ska fullt ut fullfölja sina åtaganden i fråga om offentligt utveck-
lingsbistånd, inklusive många utvecklade länders åtagande att nå målet att ge 0,7 procent av 
BNI till utvecklingsländer och 0,15–0,20 procent av BNI till de minst utvecklade länderna. De 
länder som ger offentligt utvecklingsbistånd uppmanas att överväga att fastställa ett mål om 
att ge minst 0,20 procent av BNI till de minst utvecklade länderna.

17.3 Mobilisera additionella finansiella resurser till utvecklingsländerna från många olika käl-
lor.

17.4 Bistå utvecklingsländerna att uppnå en långsiktigt hållbar skuldsättning genom en sam-
ordnad politik som syftar till att, när så är lämpligt, främja skuldfinansiering, skuldlättnad och 
skuldomstrukturering samt åtgärda kraftigt skuldtyngda fattiga länders utlandsskuld för att 
minska skuldbördan.

17.5 Anta och genomföra investeringsfrämjande regleringar för de minst utvecklade länderna.

Teknologi
17.6 Stärka nord–syd-samarbetet, syd–syd-samarbetet och det regionala och internationella 
trepartssamarbetet kring- och tillgången till vetenskap, teknik och innovation samt öka kun-
skapsutbytet på gemensamt överenskomna villkor, inklusive genom förbättrad samordning mel-
lan befintliga mekanismer, i synnerhet på FN-nivå, och genom en global mekanism för teknik-
främjande.

17.7 Främja utveckling, överföring och spridning av miljövänlig teknik till utvecklingsländerna 
på gynnsamma villkor, inklusive koncessions- och förmånsvillkor, på villkor som överenskommits 
mellan parterna.

17.8 Senast 2017 säkerställ att teknikbanken och mekanismen för kapacitetsuppbyggnad 
inom vetenskap, teknik och innovation för de minst utvecklade länderna är fullt operationalise-
rat samt öka användningen av gynnsam teknik, i synnerhet informations- och kommunikations-
teknik.
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Kapacitetsuppbyggnad
17.9 Öka det internationella stödet för genomförande av effektiv och riktad kapacitetsupp-
byggnad i utvecklingsländerna till stöd för nationella planer för att genomföra alla målen för 
hållbar utveckling, inklusive genom samarbete nord–syd och syd–syd samt trepartssamarbete.
Handel

17.10 Främja ett universellt, regelbaserat, öppet, icke-diskriminerande och rättvist multilate-
ralt handelssystem inom ramen för Världshandelsorganisationen, inklusive genom att slutföra 
förhandlingarna enligt utvecklingsagendan från Doha.

17.11 Avsevärt öka utvecklingsländernas export, i synnerhet i syfte att fördubbla de minst 
utvecklade ländernas andel av den globala exporten till 2020.

17.12 Se till att alla de minst utvecklade länderna inom fastställda tidsramar bereds varaktigt 
tull- och kvotfritt marknadstillträde, i överensstämmelse med Världshandelsorganisationens 
beslut, inklusive genom att säkerställa att preferentiella ursprungsregler som gäller för import 
från de minst utvecklade länderna är genomblickbara och enkla, samt bidra till att underlätta 
marknadstillträde.

Systemfrågor
Politisk och institutionell samstämmighet
17.13 Öka den makroekonomiska stabiliteten i världen, bland annat genom politisk samord-
ning och samstämmig politik.

17.14 Föra en mer samstämmig politik för hållbar utveckling.

17.15 Respektera varje lands politiska handlingsutrymme och ledarskap att fastställa och ge-
nomföra politik för fattigdomsutrotning och hållbar utveckling.

Partnerskap mellan flera parter
17.16 Stärka det globala partnerskapet för hållbar utveckling och komplettera det med part-
nerskap mellan flera parter som mobiliserar och utbyter kunskap, expertis, teknik och finansiella 
resurser, för att bidra till att målen för hållbar utveckling nås i alla länder, i synnerhet utveck-
lingsländer.

17.17 Uppmuntra och främja effektiva offentliga och offentlig-privata partnerskap samt part-
nerskap inom det civila samhället vilka bygger på erfarenheterna från andra partnerskap och 
deras finansieringsstrategier.

Data, övervakning och ansvarsskyldighet
17.18 Till 2020 öka stödet för kapacitetsuppbyggnad till utvecklingsländerna, inklusive de 
minst utvecklade länderna och små önationer under utveckling, för att avsevärt öka tillgången 
på aktuella och tillförlitliga uppgifter av hög kvalitet, uppdelade efter inkomst, kön, ålder, ras, et-
nicitet, migrationsstatus, funktionsnedsättning, geografisk plats och andra nationellt relevanta 
aspekter.

17.19 Till 2030 bygga vidare på befintliga initiativ för att utveckla mått på framsteg som görs 
mot hållbar utveckling som kompletterar BNP samt stödja uppbyggnad av statistisk kapacitet i 
utvecklingsländerna.
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Här beskriver CONCORD Sverige mål 17 och vad som krävs för att uppnå 
agendan.   

Mål 17 fokuserar på systemfrågor, finansiering och vikten av samstämmighet i genomförandet av 
Agenda 2030. Även om delmålen i mål 17 inte är så konkreta som CONCORD Sverige hade önskat, 
hade agendan varit klart svagare utan. Milleniemål 8, som rörde ett ökat samarbete och part-
nerskap, var vagt formulerat och följdes inte upp på ett systematiskt sätt. I förhandlingarna om 
Agenda 2030 fanns därför en oro från de fattigare länderna och från civilsamhället att länderna 
inte skulle göra några åtaganden i Agenda 2030 för hur de övriga målen skulle uppfyllas. Det är 
därför särskilt viktigt att mål 17 innehåller åta-
ganden om finansiering och löften om särskilt 
stöd till fattigare länder, säger Hanna Hansson, 
policysamordnare på CONCORD Sverige.

Finansieringen av agendan är en kärnfråga i mål 
17. Det handlar om att säkerställa att olika ak-
törer och flöden av pengar bidrar till en hållbar 
utveckling. En viktig aspekt är uppföljning av 
gjorda biståndslöften. 

”Det är bekymrande att målet om att ge 0,7 procent av BNI i bistånd på många håll inte uppfylls 
och att vi ser en negativ trend i flera EU-länder med nedskärningar i biståndet”, fortsätter Hanna 
Hansson. 

Enligt CONCORD Sverige handlar finansiering av hållbar utveckling om mycket mer än bistånd. 
”Exempelvis behövs ett starkare och mer jämlikt skattesamarbete inom FN för att motverka skat-
teflykt, samt att företag säkerställer att deras verksamheter varken skadar miljön eller kränker 
mänskliga rättigheter”, säger Peter Sörbom som är policychef på CONCORD Sverige.

Ambitionen som finns i målet om att länders politik på olika områden inte ska motverka varandra 
utan samstämmigt dra åt samma håll är ett välkommet initiativ som påminner om Sveriges politik 
för global utveckling (PGU). Även om det inte är tydligt hur det ska fungera i praktiken är åtagan-
det i sig positivt. Det innebär att Agenda 2030 slagit fast att miljömässig hållbarhet och att värna 
människors rättigheter är en fråga för alla länder och alla politikområden. 

Frågorna om tillvägagångssättet för att uppnå agendans mål är viktiga för CONCORD Sverige 
som civilsamhällesplattform. CONCORD Sverige har samordnat medlemsorganisationers ar-
bete med både Agenda 2030 och utvecklingsfinansiering under flera år. CONCORD har även 
bevakat och deltagit i förhandlingarna, och kommer att fortsätta bevaka uppföljningen. I mål 
17 erkänns civilsamhällets roll i det globala partnerskapet och CONCORD Sverige är överty-
gade om att civilsamhällets kunskap och unika roll framöver är avgörande för uppfyllandet av 
agendan. Samtidigt är trenden med ett minskande utrymme för det civila samhället runt om i 
världen bekymrande. CONCORD Sverige kommer att fortsätta arbeta för att civilsamhället ska 
respekteras och få ta plats. 

Exempelvis behövs ett 
starkare och mer jämlikt 
skattesamarbete inom FN för 
att motverka skatteflykt
Peter Sörbom, policychef på CONCORD Sverige
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