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Mål 7 om energitillgång för alla är ett nytt mål utöver de målsättningar som de 
åtta millenniemålen utstakade. Eftersom energifrågan är avgörande för både den 
sociala, ekologiska och ekonomiska utvecklingen ses målet som en viktig överens-
kommelse. 

Mål 7: Säkerställa tillgång till
ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, 
hållbar och modern energi för alla

Delmål 

7.1 Senast 2030 säkerställa allmän tillgång till ekonomiskt överkomliga, tillförlitliga och mo-
derna energitjänster.

7.2 Till 2030 väsentligen öka andelen förnybar energi i den globala energimixen.

7.3 Till 2030 fördubbla den globala förbättringstakten vad gäller energieffektivitet.

7.a Till 2030 stärka det internationella samarbetet för att underlätta tillgång till forskning 
och teknik inom ren energi, inklusive förnybar energi, energieffektivitet samt avancerad och 
renare fossilbränslebaserad teknik, samt främja investeringar i energiinfrastruktur och ren en-
ergiteknik.

7.b Till 2030 bygga ut infrastrukturen och uppgradera tekniken för att leverera moderna och 
hållbara energitjänster till alla i utvecklingsländerna, i synnerhet de minst utvecklade län-
derna och små önationer under utveckling.
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Här berättar Jordens Vänner om mål 7 och om deras kamp för en energi re-
volution. 

”Hållbar och förnybar energi är ett måste om vi ska kunna lösa klimatkrisen. Det är dessutom 
extremt viktigt att göra energi tillgänglig för alla människor, överallt. Det ger både möjlighet 
till utveckling och genererar arbetstillfällen.” Det säger Eva Hallström, som tidigare var ordfö-
rande för Jordens Vänner. 

Jordens Vänner ser mål 7 som ett steg i rätt riktning mot den 
förändring som behövs globalt men menar att åtagandena 
inte är tillräckligt starka för att kunna få till stånd en rättvis 
global energiomställning. Delmål 7.2 slår exempelvis fast 
att vi till 2030 ska ”kraftigt öka andelen förnybar energi i den 
globala energimixen” och i delmål 7(a) finns skrivningar om 
att ”öka tillgången på renare fossilenergi”. 

Jordens Vänner anser att vi behöver sätta ribban högre än 
så och bli 100 procent förnybara till 2030. Både kol, fossila 
bränslen och kärnkraft måste fasas ut. Det handlar om att få 
till stånd en energirevolution på naturens villkor där stora 
möjligheter finns med solenergi, vind- och vattenkraft.

Jordens Vänner i Sverige är en del av Friends of the Earth International. De arbetar över hela 
världen med att koppla ihop klimat, energi och global rättvisa, bland annat genom att öka 
allmänhetens medvetenhet och genom att driva påverkansarbete på nationell, europeisk och 
global nivå. För Jordens Vänner är energiomställning är en fråga om jämlikhet, rättvisa och 
politisk vilja snarare än en fråga om resursbrist. 
 
Jordens Vänner konstaterar att rättvisa spelregler krävs för att kunna uppnå målet och att alla 
aktörer måste kunna delta på lika villkor. ”Företag och stater ska inte kunna köpa sig fria från 
sitt ansvar”, säger Hallström. ”Vi är just nu inne i en omställningsprocess där klimatavtalet 
i Paris och Agenda 2030 är viktiga milstolpar för en globalt hållbar och rättvis utveckling. Vi 
måste se till att slopa subventionerna till fossila energikällor och koppla ihop allt ifrån kon-
sumtionsmönster till biologisk mångfald.” 

Företag och stater 
ska inte kunna köpa 
sig fria från sitt 
ansvar
Eva Hallström, tidigare ordförande 

för Jordens Vänner
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