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Våra nya mål

7 december 1972 togs en bild som har 
påverkat hur vi alla upplever världen. Du 
har säkert sett bilden som togs av besättningen 

på Apollo 17 när de lämnade jordens omloppsbana på sin 
väg till månen. Jorden hänger som en blå glaskula i 
rymdens mörker. Bilden är den första som visar hela jorden 
från rymden, för första gången kunde vi se vår planet och 
dess gränser utifrån. För mig illustrerar bilden tydligt hur 
världen hänger ihop. Man ser inga länder, bara land, hav 
och moln. En planet som vi alla delar. 

SOM RELATIVT NYBLIVEN pappa är hållbar utveckling 
ett begrepp jag ofta tänker på. Definitionen som brukar 
användas är ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov 
utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillfredsställa sina behov”. Vi vet att det skulle krävas 4,2 
jordklot för att sättet vi svenskar lever på idag ska vara 
hållbart. Vad kommer det att betyda för min son när han 
blir äldre? Vilka möjligheter kommer att finnas kvar för 
hans och kommande generationer? Jag tänker på bilden av 
den blå kulan i rymden. Den enda jord som vi alla bor på.  
Med Agenda 2030 och Globala målen har världens ledare 
enats om en plan för hur vi ska åstadkomma den hållbara 
utveckling som gör det möjligt för kommande generationer 
att få samma förutsättningar som vi har haft. Men det är 
också ett verktyg för att skapa en rättvisare värld för alla oss 
som lever och delar på jorden nu, idag. Vi har fått 
något vi kan kämpa för tillsammans. En hållbar 
värld för alla.

thomas strömberg,
Koordinator, Sveriges kristna råd

23 Allt hänger 
ihop

24 En bön för  
varje mål

19 Aktiviteter och tips  
för att komma igång
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F         örtröstan

Foto: Ninna Ekstrand
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Världen har blivit mycket bättre men det återstår fortfarande stora 
utmaningar. Världens länder har kommit överens om 17 ambitiösa mål 
som fram till år 2030 ska hjälpa oss att avskaffa extrem fattigdom, 
minska ojämlikhet och ojämställdhet och lösa klimatkrisen. De kallas för 
Agenda 2030 eller Globala målen för hållbar utveckling. Dessa mål berör oss alla och vi kan 
alla göra något! Kyrkornas globala vecka 2017 kommer att introducera de 17 globala målen 
och fokusera på hur vi kan nå en Hållbar värld för alla.

Hållbar värld 
för alla

F   ördjupning
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Agenda 2030 antogs som en FN-resolution av världens 
ledare den 25 september 2015. Det är den mest 

ambitiösa agendan för hållbar utveckling som någonsin 
antagits. Agenda 2030 gör det tydligt att de globala målen är 
”integrerade och odelbara”, vilket betyder att de är samman-
kopplade och beroende av varandra för att det övergripande 
målet om långsiktigt hållbar ekonomisk, social och ekologisk 
utveckling ska nås. En av de viktigaste sakerna med de 
globala målen är också att de gäller oss alla – i alla länder 
och på samhällets alla nivåer. Vi måste – och vi kan – alla 
bidra på olika sätt till att målen uppfylls.

Samfund, kyrkor, trosbaserade organisationer och 
enskilda kristna har en särskilt viktig roll att spela. Vi är 
övertygade om att vi människor har fått i uppdrag att 
förvalta Guds skapelse och allt som ingår i den. Frågor om 

klimathotet, miljöförstöring, fattigdom och konflikter är inte 
bara politiska, vetenskapliga eller sociala, de har också i allra 
högsta grad en moralisk och andlig dimension. Vi har en 
viktig uppgift att synliggöra de existentiella aspekterna av 
dessa frågor.

På samma sätt som vi i nattvarden delar brödet med 
varandra så delar vi jorden med varandra. När brödet delas 
räcker det åt alla. Det handlar om vårt uppdrag att förvalta 
den gåva vi har fått att leva i Guds skapelse. Det handlar om 
att möta de utsatta och sårbara i våra syskon som redan nu 
drabbas av klimatrelaterade katastrofer, av krig och konflikt, 
av brist på jämställdhet, utbildning och hälsovård. Det hand-
lar om att föra ett samtal om hur sammanlänkade vi är i den 
livets väv som vi ingår i och låta samtalet utmynna i att älska 
vår nästa och vår jord med mer än bara ord.

AGENDA
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Bakgrund
v	 De globala målen tar vid efter millenniemålen, som 

världens ledare enades om år 2000, och som nådde sin 
deadline år 2015. Millenniemålen bidrog till många 
framgångar. Bland annat så halverades den extrema 
fattigdomen i världen sedan 1990, fler flickor går nu  
i skolan och barnadödligheten har minskat. Men många 
utmaningar kvarstår. Bland annat så växer klyftorna 
inom och mellan länder och regioner, över 700 miljoner 
människor lever i extrem fattigdom, och de förödande 
konsekvenserna av klimatförändringarna blir allt mer 
uppenbara.

v	 De globala målen går längre än millenniemålen på många 
plan. Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet genomsy-
rar alla målen, och fattigdomen ska utrotas överallt. De 
globala målen fokuserar mer på miljö, klimat, samhällsstyr-
ning och mänskliga rättigheter. Arbetet för jämställdhet och 
minskade klyftor får också prioritet. Medan millenniemålen 
främst riktade in sig på fattigdomsbekämpning i världens 
fattigaste länder, så är de globala målen verkligt universella 
och gäller både hög-, medel- och låginkomstländer. Medan 
fattigare länder ställs inför stora utmaningar när det gäller 
att utrota fattigdom och hunger så kommer rikare länder 
att behöva stötta detta arbete genom att nå hållbara 
konsumtionsnivåer och bromsa klimatförändringarna.

Foto:  Thinkstockphotos
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Mål 1 – Avskaffa all form av fattigdom överallt
Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Även brist på frihet, makt, inflytande, 
hälsa, utbildning och fysisk säkerhet innebär fattigdom. Man brukar tala om fattigdomen som 
multidimensionell. Särskilt utsatta är kvinnor och flickor. Det är viktigt att alla länder inkluderas 
oavsett ekonomisk status. Fattiga människor finns även i rika länder och i medelinkomstländer.

Att utrota fattigdomen är en grundläggande förutsättning för att människor till fullo ska 
kunna åtnjuta de mänskliga rättigheterna. Rätten till social trygghet slås till exempel fast i FN:s 
allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och ändå saknar en stor andel av jordens 
befolkning grundläggande trygghet som personlig säkerhet, mat, vatten och sanitet.

Mål 2 – Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, uppnå en 
bättre kosthållning och främja ett hållbart jordbruk
Tillgång till tillräcklig och näringsriktig mat är en mänsklig rättighet, som varje stat har en 
skyldighet att tillförsäkra sina medborgare. Idag lever omkring 850 miljoner människor i 
världen i hunger. Det är en mänsklig katastrof i sig och hindrar dessutom många länders 
utveckling och tillväxt genom de effekter som otillräckligt näringsintag har för lärande och 
produktivt arbete. Särskilt fokus ska ligga på att trygga livsmedelsförsörjningen för flickor och 
pojkar, flickor i puberteten och gravida kvinnor som löper störst risk för svält och undernäring.

Livsmedelsförsörjning är särskilt beroende av välfungerande handel och marknader liksom av 
väl fungerande infrastruktur för transport och förvaring, eftersom en stor del av jordens befolk-
ning lever i städer.

Tryggad livsmedelsförsörjning främjas genom öppen och transparent handel och ett rättssäkert, 
jämställt och jämlikt tillträde till marknader, forskning och innovation, finansiella tjänster, information 
och adekvat rådgivning. Samtidigt är livsmedelssvinn och förluster längs hela värdekedjan ett stort 
problem. Den privata sektorn kan spela en viktig roll i arbetet.

s

   ördjupningF

17 globala mål  
och varför  
de är viktiga
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Mål 3 – Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla 
människors välbefinnande i alla åldrar
God hälsa är en fundamental förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och 
bidra till samhällets utveckling. Investeringar i hälsa genom till exempel hälso- och sjukvårdssys-
tem är en återinvestering i samhällets utveckling i stort. Därtill är bästa möjliga hälsa – inklusive 
nödvändig hälso- och sjukvård, mat, vatten, ren luft, sanitet, hygien och läkemedel – grundläg-
gande rättigheter.

Den globala trenden är att människor lever allt längre men i många fall saknas stödsystem för 
äldre personer. Den tilltagande globaliseringen innebär även en ökad risk för spridning av olika 
typer av hälsohot. Insatser som syftar till att motverka antibiotikaresistens är en viktig del av 
arbetet för att skydda hälsan och säkra tillgången på nödvändiga läkemedel. Skrivning om 
antibiotikaresistens finns i den politiska deklarationen.

Mål 4 – Säkerställa en inkluderande och jämlik  
utbildning av god kvalitet och främja livslångt  
lärande för alla
Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Trots det beräknas fortfarande inte 250 
miljoner barn kunna läsa och skriva när de når fjärde årskursen. 774 miljoner människor i världen 
är inte läs- och skrivkunniga, varav två tredjedelar är kvinnor. Forsk-ning visar att inkluderande 
utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jäm-
ställdhet i varje samhälle. Det gäller särskilt för investeringar i flickors utbildning där effekterna är 
påtagliga när det gäller ekonomisk utveckling och minskad fattigdom. Utbildning har en viktig 
roll i att bidra till måluppfyllelse inom flera områden i 2030-agendan.

Utbildningssystem måste möta människors behov under hela livet – från förskola över 
grundskoleutbildning till gymnasie-, yrkes- och högre utbildning. Det stora antalet män och 
kvinnor som inte är läs- och skrivkunniga visar på att behovet av vuxenutbildning är avgörande. 
Alla könsbaserade skillnader i tillgång till utbildning måste avskaffas och alla, inklusive personer 
med funktionsnedsättning, måste ges likvärdig tillgång till alla utbildningsnivåer och möjlighet till 
livslångt lärande.

2030-agendan omfattar även utbildningens kvalitativa innehåll inklusive tillgången på 
kvalificerade lärare. All utbildning ska främja värderingar, kunskaper och färdigheter som bidrar 
till hållbar utveckling.

F         ördjupning
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Mål 5 – Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt
Jämställdhet är ett mål i sig liksom en förutsättning för hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet 
uppnås när kvinnor och män, – flickor och pojkar – har samma rättigheter, villkor, möjligheter 
och makt att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling. Det handlar om en rättvis 
fördelning av inflytande och resurser. Kvinnors och flickors generellt underordnade maktposition i 
förhållande till män och pojkar måste upphöra.

Alla former av våld mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som samhället i stort och 
utgör ett hinder för jämställdhet och utveckling. Sociala normer och sedvänjor som sanktionerar 
ojämställdhet och våld måste förändras. Den ojämna fördelningen mellan kvinnor och män av det 
obetalda hem- och hushållsarbetet utgör ett stort hinder för kvinnors och flickors möjlighet att 
utbilda sig och delta på arbetsmarkanden och i samhället på samma villkor som pojkar och män.

Ett samhälles välstånd ökar då alla kan bidra på lika villkor med sina resurser och kunskaper. 
Att tillvarata kvinnors förmågor och initiativ är en viktig drivkraft för utveckling. Fattigdomen 
minskar och ekonomisk produktivitet och tillväxt ökar när kvinnor deltar, har tillgång till resurser 
och tillträde till fungerande marknader.

Mål 6 – Säkerställa tillgång till hållbar vatten-  
och sanitetsförvaltning för alla
Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också ett måste för en 
hållbar utveckling. En mycket stor andel individer saknar tillgång till rent vatten och grundläg-
gande sanitet. Orenat avlopp från industri och hushåll leder till att vatten förorenas och skapar en 
ohälsosam miljö som särskilt drabbar människor som lever i fattigdom.

Vatten är också en förutsättning för världens livsmedels- och energiproduktion och brist på 
vatten kan orsaka konflikt. Integrerad och transparent vattenförvaltning både inom och mellan 
stater är en förutsättning för långsiktigt hållbar vattenanvändning. Effekterna av klimatföränd-
ringarna visar sig tidigt och tydligt i förändrad vattentillgång. Restaurering av ekosystemens 
vattenhållande förmåga är en nödvändig anpassningsinsats.

Avsaknaden av en pålitlig och närliggande vattenkälla och säkra, privata toaletter har 
djupgående effekter på livet för miljontals människor världen över. Konsekvenserna är förödande 
och slår hårdast mot kvinnor och flickor och påverkar deras hälsa, säkerhet, utbildning, inkomst-
möjligheter och familjerelationer. Kvinnor och flickor ansvarar ofta för familjens vattenförsörjning 
vilket leder till att kvinnor förlorar inkomstmöjligheter och flickor missar skoldagar. Tillgången till 
rent vatten och toaletter i skolan är avgörande för att flickor ska stanna, särskilt i pubertetsåren. 
Många kvinnor och flickor riskerar sin personliga säkerhet då de tvingas söka avskilda platser för 
att utföra sina behov eller hämta vatten.

s
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Mål 7 – Säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och 
modern energi till en överkomlig kostnad
Global tillgång till modern och förnybar energi och rena bränslen är en förutsättning för att kunna 
möta flera av de utmaningar världen står inför idag, såsom fattigdom, livsmedelsförsörjning, 
klimatförändringar, rent vatten, hälsa och inkluderande ekonomisk tillväxt.

En stor andel av de ökade utsläppen av växthusgaser kommer från sättet vi utvinner, omvand-
lar och använder fossil energi. Andelen fossil energi utgör nästan 80 procent av den totala 
energitillförseln globalt. Mer kraftfulla åtgärder ska vidtas för att påskynda omställningen till ett 
mer hållbart energisystem globalt.

Efterfrågan på energi väntas enligt International Energy Agency öka med 37 procent till 2040. 
Samtidigt lever en stor del av jordens befolkning utan tillgång till elektricitet och en än större 
andel har endast träkol som energiresurs för matlagning, vilket utgör ett stort miljö- och hälsopro-
blem framförallt för kvinnor och flickor. Avsaknaden av elektricitet och hälso- och miljömässigt 
hållbara bränslen är en stor utmaning för fattigdomsbekämpning.

Mål 8 – Verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk 
tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor 
för alla
Mer än hälften av världens arbetstagare befinner sig i osäkra anställningar, ofta instängda i en ond 
cirkel av lågproduktiva yrken med dålig lön och begränsad tillgång till både utbildning och 
socialförsäkringar. Detta gäller i högre utsträckning kvinnor än män. Under de kommande tjugo 
åren väntas den globala arbetskraften öka med 800 miljoner människor, vilket kräver stora 
ansträngningar för att skapa nya jobb. Att främja makroekonomisk stabilitet och gott investerings-
klimat, sysselsättning och anständiga arbetsvillkor är viktiga faktorer för hållbar utveckling.

Goda förutsättningar för privat företagande och entreprenörskap är en av grundpelarna för en 
tillväxt som hela samhället deltar i och för att målet om utrotning av extrem fattigdom år 2030 
ska kunna bli verklighet. För att företagen till fullo ska kunna utveckla sin potential är tillgång till 
nationella, regionala och globala marknader avgörande. Dessa faktorer är också viktiga för 
utländska investeringar, som kan ge ett viktigt bidrag till sysselsättning, innovation, teknologiöver-
föring och produktiv kapacitet.

Främjande av anständiga arbetsvillkor bör bedrivas parallellt med att utvidga tillgången till 
grundläggande sociala förmåner. Sociala trygghetssystem skapar trygga individer, minskar risken 
att barn exploateras, stabiliserar ekonomin vid kriser och underlättar mo-biliteten på arbetsmark-
naden. Skrivningar om sociala trygghetssystem går att återfinna under mål 1.

F         ördjupning
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Mål 9 – Bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en 
inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation
En väl fungerande och hållbar infrastruktur genererar flera positiva effekter och främjar ekono-
misk tillväxt och utveckling.

Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden. År 2050 väntas andelen ha stigit 
till 70 procent. Politik som ökar produktionskapaciteten, produktiviteten och den produktiva 
sysselsättningen, som främjar hållbar industriell utveckling, allmän tillgång till ekonomiskt 
överkomliga, tillförlitliga, hållbara och moderna energitjänster samt hållbara transportsystem och 
som ger motståndskraftig infrastruktur av hög kvalitet, blir alltmer viktig i en urbaniserad värld.

Att investera i infrastrukturen och anpassa industrier för att göra dem hållbara, med effekti-
vare resursanvändning och fler rena och miljövänliga tekniker och industriprocesser, är alla viktiga 
sätt för att underlätta en hållbar utveckling.

Mål 10 – Minska ojämlikheten inom och mellan länder
Ekonomisk utveckling kan leda till minskad fattigdom för individen och samhället. Vi måste verka 
för att tillgången till resurser och möjligheten att delta i och påverka samhällsutvecklingen är 
rättvis – inom såväl som mellan länder. Även om många länder haft en positiv ekonomisk 
utveckling med minskad fattigdom har klyftorna mellan individer och grupper, baserat på till 
exempel kön, ålder, etnicitet eller ekonomisk och social status, ökat.

Stater bär huvudansvaret för att främja jämlikhet i samhället eftersom ojämlikhet har sin 
grund i strukturella förhållanden. Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättighe-
ter som grund för en rättvis fördelning av resurser, ekonomiskt och politiskt inflytande i samhället. 

Ojämlikhet handlar också om skillnader i förutsättningar och förmåga att bidra till och 
tillvarata potentiella möjligheter till utveckling. Ofta bottnar ojämlikhet i brist på rättvis tillgång 
till resurser och nyttigheter – som tillgång till rent vatten – och är därför också en källa till 
konflikt.

Frågan om jämlikhet knyter an till merparten av övriga målområden. Utbildning av god 
kvalitet för alla är en nyckel till att bygga ett demokratiskt samhälle och främja jämlikhet och 
jämställdhet. Rättvis tillgång till hälsoservice och hälsosamma förhållanden höjer livskvaliteten 
och ökar möjligheten till försörjning, även för människor med begränsade resurser. Tydliga 
regelverk för innehav, avyttring och arv av mark och dess avkastning som omfattar alla, är grunden 
för ett hållbart nyttjande av naturresurser och en tryggad livsmedelsförsörjning. Jämställdhet, fred 
och frihet från våld i alla former är en grundläggande förutsättning för att kunna bygga upp 
hållbara samhällen där alla individer och grupper kan använda sina förmågor.

F   ördjupning
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Mål 11 – Städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, mot-
ståndskraftiga och hållbara
Urbaniseringen är omfattande och transformerande i hela världen. Över hälften av världens 
befolkning bor i urbana områden. År 2050 väntas andelen ha stigit till 70 procent. Städer går ofta 
i bräschen för utveckling och är nav för innovationer och nya idéer. Den snabba och stora 
inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och 
socialt hållbart sätt.

Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt men också bidra till ökade 
sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Rättighetsperspektivet och rätten till bostad är en 
viktig utmaning. Fattigdom, svaga förvaltningar och otillräcklig planeringskapacitet leder till att 
slumområden uppkommer och växer. Idag bor en miljard människor i områden med stora brister 
på hälsosamma bostäder, rent vatten, tillfredställande sanitetslösningar, trygg energiförsörjning 
och avfallshantering samt trygghet och säkerhet för individer som bor där. Katastrofriskreduce-
ring och återuppbyggnad av bostäder i post-konfliktområden bidrar till hållbar utveckling.

Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering för bostäder, 
offentliga platser som parker och torg, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering 
som i sin tur kräver institutionell kapacitet och ny teknik.

Hållbar stadsutveckling kräver samarbete mellan sektorer och styrning på flera nivåer 
samtidigt (nationell, regional, kommunal och lokal nivå), samt utvecklade former för dialog med 
medborgare och näringsliv. Särskild hänsyn ska tas till kvinnors och flickors behov av infrastruk-
tur och sanitet samt till personer med funktionsnedsättning, barn och äldre.

Mål 12 – Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster
Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor och tjänster är en nödvändighet 
för att minska negativ påverkan på klimat, miljö och människors hälsa. Utvecklingsländer 
påverkas i hög grad av klimatförändringar och annan miljöpåverkan vilket innebär ökad fattigdom 
och minskad välfärd.

En hållbar konsumtion och produktion innebär effektiv användning av resurser, hänsyn till 
ekosystemtjänster nödvändiga för försörjningen och minskad påverkan från farliga kemikalier. 
Det ger inte bara miljöfördelar utan även ökad konkurrenskraft, nä-ringslivsutveckling på en 
global marknad, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom. Hållbara konsum-
tions- och produktionsmönster är en förutsättning för att ställa om till grön ekonomi och hållbar 
utveckling.

Hållbar konsumtion och produktion är en tvärgående fråga som kompletterar andra mål. För 
hållbara konsumtions- och produktionsmönster behövs en rad verktyg och åtgärder av flera 
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aktörer på olika nivåer. Utbildning är en viktig hörnsten. Genom utbildning kan människor 
förvärva värderingar, kunskaper och färdigheter som möjliggör för dem att bidra till en hållbar 
utveckling. En annan hörnsten är information. Tydlig och lättillgänglig information som miljö-
märkning, konsumentupplysningstjänster, produktinformation i butiker, webbaserad information 
etc möjliggör för konsumenter och andra aktörer att göra ansvarsfulla val av produkter och tjänster 
och ställa om till en mer hållbar livsstil.

Det globala tioåriga ramverket av program för hållbar produktion och konsumtion (10YFP), 
som antogs vid FN:s möte om hållbar utveckling i Rio 2012, kommer att vara ett viktigt verktyg 
för genomförande av detta mål.

Mål 13 – Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändring-
arna och dess konsekvenser
Klimatmålet stödjer fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling och kan ge positiva synergief-
fekter och förutsättningar för att kunna bemöta flera av de utmaningar världen står inför idag. 
Livsmedelstrygghet, rent vatten, hållbart nyttjande av naturresurser och ekosystem, mänsklig 
säkerhet, jämställdhet, hälsa och ekonomisk tillväxt är några exempel. Behovet av anpassning till 
pågående och kommande klimatförändringar är mycket stort särskilt för de minst utvecklade 
länderna och de mest sårbara be-folkningsgrupperna. Åtgärder behövs för att minska riskerna för, 
och konsekvenserna av, naturkatastrofer.

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. En stor andel av de ökade utsläp-
pen av växthusgaser i atmosfären kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil 
energi. Till följd av de ökade utsläppen riskerar vi att gå mot en genomsnittlig global uppvärmning 
som överstiger två grader Celsius, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsur-
ning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång och hälsa samt öka risken för väderrelate-
rade naturkatastrofer. Klimatpåverkan måste begränsas för att skapa förutsättningarna för 
fattigdomsbekämpning och en långsiktigt hållbar utveckling.

Mål 14 – Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett håll-
bart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling

Många av havens fiskebestånd är överutnyttjade och en global ansträngning krävs för att främja 
återuppbyggnaden. För att säkra långsiktigt hållbara fiskebestånd bör fisket baseras på maximalt 
hållbart uttag och hänsyn tas till särskilda förutsättningar i specifika regioner och havsområden. En 
hållbar tillväxt visar på den potential haven har för global utveckling och fattigdomsbekämpning. 
Vattenbruket har i det här avseendet en nyckelroll och är en del i att trygga livsmedelsförsörjningen 
– under förutsättning att det sker hållbart.
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Det är viktigt att fortsatt utveckla åtgärder och förvaltningsverktyg för att hantera kända 
påverkansfaktorer som föroreningar, utfiskning och utvinning av naturresurser. Skydd och 
restaurering av kust- och havsområden är nyckelåtgärder för att bevara biologisk mångfald och 
fiskeresurser, men även för att stärka motståndskraften mot klimatförändringar. Nya ytterligare 
utmaningar för att säkra havens produktion av livsmedel är marint skräp som mikroplaster och 
havsförsurningen, som visar på vikten av att koppla ihop havsfrågorna med arbetet med klimatför-
ändringar.

Mål 15 – Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av 
landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa 
ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt 
dämpa förlusten av biologisk mångfald
Biologisk mångfald är avgörande för jordens livsuppehållande system. Vår nuvarande och 
framtida välfärd vilar på denna grund, vilket framhålls i konventionen om biologisk mångfald. En 
långsiktigt hållbar användning av naturresurser och ekosystemtjänster är en viktig faktor för att 
människor ska kunna ta sig ur fattigdomen permanent. Ansvaret åligger alla jordens länder. 

Människor som lever i fattigdom, särskilt flickor och kvinnor, är ofta de som drabbas värst av 
utarmningen av ekosystemtjänster som dricksvattentillgång, vattenrening och vattenreglering, 
erosionsskydd och bördighet. Naturresurser och ekosystemtjänster påverkas negativt av klimatföränd-
ringar.

Hållbar användning av skogsresurser inklusive minskning av avskogningen bidrar positivt till 
vårt klimat och till vår försörjning. Biologisk mångfald ger ökad motståndskraft i ekosystemen. 
Att tillgodose mänsklighetens behov av livsmedel, energi, vatten, mi-neraler, läkemedel och 
förnyelsebara råmaterial genom att hållbart nyttja ekosystemtjänster, minska utsläppen av 
växthusgaser och bevara den biologiska mångfalden är därför viktiga utmaningar.

Mål 16 – Främja fredliga och inkluderande samhällen, se till att 
alla har tillgång till rättvisa, bygga upp effektiva och ansvars-
skyldiga institutioner på alla nivåer
Fredliga samhällen och frihet från våld utgör både ett mål och ett medel för hållbar utveckling. 
Inga varaktiga framsteg kan nås i en kontext präglad av våld, konflikt och hot om våld.

En väl fungerande statsförvaltning med ansvarsfulla institutioner, transparens och rättsstatens 
principer har ett fundamentalt egenvärde. De utgör grunden för god samhällsstyrning inklusive 
korruptionsbekämpning och är en viktig drivkraft för utveckling.

Alla människor är lika inför lagen och ska ha samma tillgång till rättvisa och möjlighet att 

F         ördjupning
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Vilket mål slår ditt hjärta lite extra för? Varför?

utöva inflytande och ansvarsutkrävande över beslutsfattandet. Rättsstatens principer är grundläg-
gande mål och medel för utveckling.

Våld i alla dess former är ett av de största hoten mot utveckling. Att minska och förebygga 
våld, särskilt mot flickor och kvinnor, är en viktig utmaning. Det gäller att bryta en upprepad 
våldscykel. Risken för konfliktdrabbade länder att återfalla i våld är betydande – risken att ett barn 
som utsatts för våld, som vuxen själv brukar våld mot andra, är överhängande. 

Avsaknad av våld är en förutsättning för att människor ska kunna fatta fria beslut. Våld 
innebär inte bara mänskligt lidande och en förlust av människoliv. Våld raserar också den 
mellanmänskliga tillit och sociala sammanhållning som är grunden för ett samhälles ekonomiska, 
miljömässiga och sociala utveckling.

Begreppen demokrati och mänskliga rättigheter återfinns inte uttryckligen under mål 16, men 
begreppen förekommer tydligt i den politiska deklarationen i 2030-agendan.

Mål 17 – Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det 
globala partnerskapet för hållbar utveckling
Omfattningen och ambitionen i den nya agendan kräver att det globala partnerskapet återvitalise-
ras för att säkerställa agendans genomförande. Ett intensivt globalt engagemang kommer att 
behövas. Regeringar, den privata sektorn, det samlade civilsamhället, FN-systemet och andra 
aktörer måste samverka för att nå de resultat vi föresatt oss att nå genom 2030-agendan.

Genomförandet kräver mobilisering av ekonomiska resurser samt kapacitetsuppbyggnad och 
överföring av miljövänlig teknik till utvecklingsländerna på förmånliga villkor. Offentliga finanser, 
både inhemska och internationella, kommer att spela en viktig roll när det gäller att tillhandahålla 
grundläggande tjänster och kollektiva nyttigheter samt att katalysera andra finansieringskällor.

Att mobilisera de medel som krävs för att genomföra 2030-agendan bygger på en anda av 
global solidaritet och fokuserar särskilt på behoven hos de fattigaste och mest sårbara männis-
korna. Alla länder, alla berörda parter och alla människor måste delta.

v	Går det att isolera det målet från resten av 
agendan eller samverkar det med några andra 
mål? I så fall, vilka? 

v	Arbetar du, din församling eller en organisation 
du är aktiv i med någonting som har med något 
av målen att göra? Lokalt eller globalt.

* Beskrivningarna av  
målen är hämtade från  
www.globalamalen.se 

F   ördjupning
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Det är alltid bättre att vara fler när man ska planera och 
genomföra aktiviteter. Ett tips är att bilda en planeringsgrupp 
tillsammans med andra i din församling eller organisation som 
också är intresserade av globala rättvisefrågor, mission, bistånd 
och/eller ekumenik. 

Tänk på att det inte behöver vara samma personer som 
planerar som sedan genomför allt. Försök delegera det som går 
till andra. 

Ta kontakt med de befintliga ledarna eller samordnarna för 
olika grupper i församlingen och fråga om de vill väva in 
Globala veckans tema i sina grupper den veckan. Det finns 
mycket material på Globala veckans hemsida som man kan 

använda sig av som passar olika grupper och sammanhang. Ni 
kan tänka tillsammans hur ni vill lägga upp det. 

Församlingen eller organisationen kanske redan samarbe-
tar med andra församlingar eller organisationer i andra frågor. 
Fråga genom de redan etablerade kanalerna om de vill 
arrangera något tillsammans kring Globala veckan. 

Ta kontakt med ert lokala ekumeniska råd och fråga om de 
är intresserade av att hjälpa till att arrangera, annars kan du be 
dem hänvisa dig vidare till eldsjälar i andra församlingar. 
Kontakta studieförbunden Bilda och Sensus. De vill gärna 
hjälpa till!

Tänk tillsammans

F         örändring

Är du sugen på att arrangera någon aktivitet inom Globala veckans 
tema i ditt lokala sammanhang men vet inte riktigt hur du ska 
börja? Då har vi några tips för att hjälpa dig på traven.

Kom-igång-tips

s



20

F         örändring

Tipsa oss om  
era aktiviteter!
Glöm inte att berätta för oss om 

er aktivitet. På hemsidan kan ni 

registrera aktiviteten så att den 

hamnar på aktivitetskartan. Klicka 

på fliken Aktiviteter – Tipsa om 

aktiviteter.

Om ni arrangerar en aktivitet utöver er vanliga verksamhet 
kan det vara bra att tänka på hur ni annonserar för att få dit 
folk. Här är några tips som ni även kan använda inför befintliga 
sammanhang: 

v	 Tipsa lokaltidningen om aktiviteterna ni ska ha. Berätta att 
det är en del av ett större nationellt sammanhang och 
varför temat är viktigt för er – erbjud en intervju. Om de 
väljer att skriva en artikel om det får ni gratis annonsering 
som når många människor. 

v	 Se till att era aktiviteter står med i lokaltidningens kalenda-
rium. Det brukar vara gratis. 

v	 Se till att information om aktiviteterna finns väl synligt på 
första sidan på er hemsida. 

Annonseringstips
Det enklaste är att lyfta upp Globala veckans tema i de 
befintliga sammanhangen som normalt finns under en vecka. 
Här är några exempel: 

v	 Gudstjänst- och andaktsmaterial finns både i inspirations-
foldern och på hemsidan under fliken Material.

v	 Barn- och ungdomsgrupper kan använda sig av material och 
övningar särskilt lämpade för dem. De finns på hemsidan 
under fliken Material.

v	 Det finns en lista med föreläsare på hemsidan som du kan 
bjuda in till olika sammanhang, under fliken Aktiviteter.

v	 Ladda ner Globala veckans tipspromenad och sätt upp i 
lokalen. De finns på hemsidan under fliken Material.

v	 Lägg fram Globala veckans diskussionskort på fikaborden. 

v	 Ordna en reflektionsvandring – material med reflektions-
texter finns också på hemsidan under fliken Aktiviteter.

Aktivitetstips
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v	 Sprid information om aktiviteterna på den sociala media ni 
använder; facebook, twitter, instagram etc. 

v	 Uppmärksamma temat och aktiviteterna i ert nyhetsbrev 
och eventkalender. 

v	 Sätt upp en flyer eller affisch väl synligt i kyrkan eller 
organisationslokalen. 

v	 Be församlingsmedlemmar att sprida informationen vidare. 

v	 Sätt upp en affisch på något strategiskt ställe i stan, t.ex. i 
Folkets hus eller biblioteket. Tänk på att det generellt är bra 
att vara ute i god tid med information och att det också tål 
att påminnas om närmare veckan och aktiviteterna.

På www.globalaveckan.se hittar du olika typer av material om 
de globala målen som kan användas i olika grupper i din 
församling eller organisations verksamheter. Från introduk-
tionsmaterial och övningar till fördjupningsmaterial och filmer, 
gudstjänst- och andaktsmaterial och lite till. Här finns material 
och övningar som även passar barn och ungdomar. Gå in och 
kicka!

Hållbar kyrka*

På webbportalen www.hallbarkyrka.se samlar vi material för 
reflektion, inspiration, samtal och handling kring klimat, miljö, 
rättvis handel, etisk och hållbar konsumtion, ansvarsfulla 
investeringar, fred, ickevåld, mänskliga rättigheter och globala 
påverkansfrågor.

Här hittar du material som kan användas i många olika 
grupper och samanhang. Allt material på webbportalen 
Hållbar kyrka kan användas för att arbeta med Globala 
veckans tema Hållbar värld för alla och de globala målen. 

* Hållbar kyrka är ett samarbete mellan samfund, studieför-
bund och kyrkliga organisationer med visionen att alla kristna 
församlingar i Sverige arbetar medvetet med att leva och 
verka långsiktigt hållbart, ekologiskt och socialt rättvist.

Material
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”Vem är min nästa?”, frågade den 
laglärde. Jesus svarade med en berät-
telse, den om den barmhärtige sama-
riern. Än idag ekar samma fråga: Vad 
är mitt ansvar?  Vem är jag ålagd att hjälpa? 
Berättelsens poäng är tydlig och klar: den du 
snubblar över är din nästa! Den som kommer i 
min väg är jag skyldig att hjälpa, oavsett vilket 
folkslag han eller hon tillhör. 

Men tack vare tekniken har hela världen flyttat in i vårt hem. 
Vi snubblar över hela världens elände innan vi ens har bytt från 
pyjamas till jeans. Morgontidningen rapporterar om översväm-
made jordbruksmarker i Bangladesh, radion berättar om 
människohandel och på TV flimrar flyktingströmmarna förbi. 
Är allt detta mitt ansvar? 

Var är din bror Abel, frågade Gud.
– Skall jag ta hand om min bror, svarade Kain. 
Gud svarade med tystnad men sa sedan:
– Din brors blod ropar till mig från marken. 

Allt hänger ihop
Det hebreiska ordet för blod står i plural. Rabbinerna 

tolkar pluralformen som att det är Abels alla efterkomman-
de som ropar från marken. Alla de barn, barnbarn och 
barnbarnsbarn som han aldrig fick. Därför heter det i en 
judisk kommentar till berättelsen om Kain och Abel: ”När 
en människa dräps, är det som att hela världen gick under, 
men även det omvända gäller: när en människa räddas, är 
det som att hela världen räddas.” 

När människan syndar påverkar det hela skapelsen. Gud 
skapade världen till att vara ett enda ekosystem. När vi 
förstör ekosystemen hamnar vår nästa i diket. Västvärldens 
utsläpp påverkar isarna som i sin tur påverkar bönderna i 
Sydostasien. Världen sitter ihop. När vi värnar om miljön 
värnar vi om vår nästa. 

När världens ledare genom de sjutton globala målen 
lovat att utrota den extrema fattigdomen, minska ojämlik-
heter och orättvisor och lösa klimatkrisen, är det ett sätt att 
gemensamt ta vara på vår nästa. Därför behöver vi be för 
alla i maktställning, att Gud gör dem villiga att hålla sina 
länders löften. För eftersom vi lever i en global värld krävs 
det ett globalt samarbete. Och samtidigt behöver vi komma 
ihåg att när jag hjälper en enda människa så räddar jag en 
hel värld.

F         örtröstan
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1INGEN FATTIGDOM: Vi vänder oss till dig, du som är de 
fattigas vän och försvarare. Vi ber att ingen skall behöva 

klara sig på mindre än 1,25 dollar om dagen. Styrk vår vilja 
att vidta de åtgärder som behövs för att fattigdomen skall 
upphöra. Förmå världens ledare att fatta de beslut som krävs 
för att alla människor skall ges rätten att leva sitt liv under 
värdiga former. Lovad vare du som kan fylla oss med din 
ande så att vi kan frambära ett glädjebud till de fattiga, din är 
makten, din är äran! (Luk 4:18)

2 INGEN HUNGER: Vi vänder oss till dig, du som mättade 
de fem tusen med hjälp av fem bröd och två fiskar. Vi 

ber, ge alla människor tillgång till näringsrik mat. Gör oss 
villiga att utplåna hungern. Förmå världens ledare att 
effektivisera handeln så att inget område riskerar att bli utan 
livsmedel. Hjälp oss att samarbeta, så att alla livsmedelspro-
ducenter får tillgång till den kunskap som behövs för att 
kunna utvinna näringsrik mat från den jord som du har gett 
oss. Vi ber om ett hållbart jordbruk, fiske och boskapssköt-
sel, visa oss hur vi bäst kan förvalta haven och jordbruksmar-
kerna. Lovad vare du som blev ett brutet bröd för världen, 
din är makten, din är äran! (Matt 15:17-21) 

3HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE: Vi vänder oss till dig, 
du som är barmhärtighetens och medlidandets Gud. 

Vi ber, kom med hälsa där sjukdom råder. Hjälp oss att 
minska spädbarns- och mödradödligheten. Hjälp forskarna 
att utrota tropiska och vattenburna sjukdomar. Hjälp dem 
att utrota aids, tuberkulos och malaria. Förmå världens 
ledare att ge alla människor möjlighet till en grundläggande 
hälsovård och visa oss hur man bäst kan förebygga och 
behandla drogmissbruk. Lovad vare du som helar de sjuka 
och tröstar de sörjande, din är makten, din är äran!

4GOD UTBILDNING FÖR ALLA: Vi vänder oss till dig, 
du som blev människa, ett barn som fick undervisning 

av de lärde i templet. Vi ber, låt alla få lära sig att läsa och 
räkna. Förmå världens ledare att ge alla barn och ungdomar 
en avgiftsfri skola. Vi ber att alla skolbarn, världen över, skall 
få lära sig hur vi tillsammans kan nå en mer hållbar och 
fredligare framtid. Förändra de attityder som gör att utsatta 
grupper förvägras en utbildning. Vi ber om ett ökat antal 
stipendier så att allt fler, över hela vår jord, får möjlighet att 
läsa på högskolenivå. Lovad vare du som är all vishets och 
kunskaps källa, din är makten, din är äran! (Luk 2:46)

En bön för varje mål
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5JÄMSTÄLLDHET: Vi vänder oss till dig, du som skapat 
alla människor till din avbild. Vi ber, ge kvinnor 

möjlighet att delta i alla typer av beslut och på alla tänkbara 
nivåer. Ge alla kvinnor och män möjlighet att bruka de gåvor 
och talanger som du har gett dem. Kom med befrielse till de 
kvinnor som lever under våld och förtryck och vars sexualitet 
exploateras. Förmå världens ledare att sätta stopp för 
könsstympning, barn- och tvångsäktenskap. Lovad vare du 
som ser till de föraktade och förtryckta, din är makten, din är 
äran!  

6RENT VATTEN OCH SANITET: Vi vänder oss till dig, du 
som på korset ropade ”jag törstar”. Vi ber, ge alla 

människor och djur tillgång till rent vatten. Förmå världens 
ledare att återställa de vattenrelaterade ekosystemen och 
hjälp oss att bygga de avloppssystem och reningsverk som 
behövs. Beskydda alla sjöar, floder och grundvattensreservoa-
rer så att vi, över hela vår jord, kan vattna våra åkrar, släcka 
vår törst, tvätta våra kroppar och ta hand om våra djur. 
Lovad vare du som är livets källa, din 
är makten, din är äran! (Ps 22:16, 
Joh 19:28)

7HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA: Vi vänder oss till dig, du 
som sa ”ljus, bli till”. Vi ber, inspirera världens forskare 

att hitta effektiva energisystem och gör oss villiga att 
investera i hållbara energilösningar. Gör oss villiga, var och 
en, att minska vår klimatpåverkan. Men se också till alla dem 
som lever i fattigdom eftersom de saknar tillgång till värme 
och el. De som tvingas använda farliga och tidskrävande 
energilösningar. Hjälp oss att samarbeta, att hjälpa varandra 
att hitta de lösningar och levnadssätt som bäst främjar en 
hållbar utveckling. Lovad vare du som håller alla stjärnor i 
dina händer och låter solen gå upp varje morgon, din är 
makten, din är äran! (1 Mos 1:3)

8ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK 

TILLVÄXT: Vi vänder oss till dig, du som sa ”kom till mig 
alla ni som är tyngda av bördor”. Vi ber, ge alla människor 
möjlighet till goda arbetsförhållanden. Befria alla dem som 
sitter fast i slaveri och tvångsarbete. Se till alla dem som 
saknar ett arbete. Kalla människor till att starta företag i de 
områden där arbetslösheten är stor. Visa oss hur vi skall 
agera för att få ekonomisk tillväxt och samtidigt minska vår 
klimatpåverkan. Och om det inte är möjligt, visa oss en 

Författaren
Den teologiska reflektionen och bönerna är skrivna av Eleonore Gustafsson, skribent, 
pastor och församlingsplanterare. Hon tillhör Evangeliska Frikyrkan och leder en nystartad 
församling i den mångkulturella stadsdelen Berga i Linköping. En gemenskap som vill förena 
det kontemplativa livet i klosterrörelsen med det missionella livet i den frikyrkliga traditionen. 
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annan väg och gör oss villiga att gå den. Lovad vare du, 
snickarens son, Jesus från Nasaret, din är makten, din är 
äran! (Matt 11:28)

9 HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRA-

STRUKTUR: Vi vänder oss till dig, du som vill och kan 
inspirera oss till goda och rättfärdiga idéer. Vi ber, förmå 
världens ledare att investera i forskning som främjar en 
hållbar utveckling. Vi ber om miljövänliga och hållbara 
lösningar för industri och infrastruktur. Gör oss villiga att 
satsa på det som främjar rättvisa och säkerhet. Välsigna de 
småskaliga företagen, i alla delar av världen. Lovad vare du 
som gjort oss delaktiga i ditt skapelseverk, din är makten, 
din är äran! 

10 MINSKAD OJÄMLIKHET: Vi vänder oss till dig, du 
som känner våra hjärtan och vår ovilja att dela med 

oss av vår välfärd. Se till dem som tvingats lämna sina 
hemländer eftersom det saknats möjlighet att försörja sig. 
Förmå världens ledare att driva och genomföra en ansvarsfull 
migrationspolitik. Gör oss villiga att verka för en global 
välfärd, en värld där alla får möjlighet till försörjning och 
trygghet. Visa oss hur det kan bli möjligt. Lovad vare du som 
avstod från allt och antog en tjänares gestalt, din är makten, 
din är äran! (Fil 2:7)

11 HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN: Vi vänder 
oss till dig, du som i ditt ord beskriver det kom-

mande himmelriket som en stad, det nya Jerusalem. I väntan 
på att detta hopp skall infrias ber vi, hjälp oss att bygga 
miljövänliga och rättvisa städer. Gör oss villiga att anta den 
utmaning som den växande urbaniseringen innebär. Gör oss 
innovativa i arbetet med att bygga bra bostäder och en säker 
och rättvis infrastruktur. Se till de samhällen som återkom-
mande drabbas av naturkatastrofer, led dem som arbetar för 
att minska deras utsatthet. Lovad vare du som valt att bo mitt 
ibland oss, din är makten, din är äran! (Upp 21:2ff.)

12 HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION: Vi 
vänder oss till dig, du som i ditt ord frågar oss: 

”Varför lägger ni pengar på det som inte är bröd, er lön på 
sådant som inte mättar?” Vi ber, gör oss villiga att lägga våra 
resurser på sådant som främjar en hållbar utveckling. Gör 
oss till goda förvaltare av jordens resurser och hjälp oss att 
minska vårt skadliga avfall. Förmå världens ledare att ta 
ansvar och vara föredömen i ett hållbart sätt att leva. 
Omvänd oss från ett ohållbart sätt att konsumera. Lovad 
vare du som kan ge våra oroliga hjärtan frid, din är makten, 
din är äran! ( Jes 55:2, Fil 4:6-7) 

13 BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGEN: Vi vänder 
oss till dig, du som gav Noa regnbågen som ett 

tecken på ditt löfte om att jorden aldrig mer skulle översväm-
mas. Vi ber, se till de områden som drabbats hårt av de 
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pågående klimatförändringarna. De som förlorat både hem och 
försörjning. Hjälp oss att bygga samhällen som klarar av de nya 
förutsättningarna. Ge världens ledare modet att vidta de åtgärder 
som behövs för att minska vår gemensamma klimatpåverkan. 
Hjälp oss att ta ansvar, inte bara för vårt eget land, utan för hela 
vår jord. Lovad vare du som förmår omfamna hela världen i din 
kupade hand, din är makten, din är äran! (1 Mos 9:12-17) 

14HAV OCH MARINARESURSER: Vi vänder oss till 
dig, du som sa till Petrus ”kasta ut näten på högra 

sidan om båten, så får ni fisk”. Vi ber, hjälp oss att förvalta 
havens resurser enligt din vilja. Visa forskarna hur havens 
ekosystem fungerar och hjälp oss att bevara dessa ekosystem. 
Gör oss villiga, både som konsumenter och producenter, att 
skapa en hållbar fiskeindustri. Hjälp oss att komma överens, 
länder emellan, om hur de gemensamma haven skall nyttjas och 
hur de skall hållas rena. Lovad vare du som ensam känner 
havens djup, din är makten, din är äran! ( Joh 21:5, Job 38:16ff.)

15 EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK MÅNGFALD: Vi 
vänder oss till dig, du som efter att ha skapat allt 

betraktade det som mycket gott. Vi ber, hjälp oss att bevara 
den biologiska mångfalden. Hjälp oss att komma överens 
om hur vi bäst kan bevara våra ekosystem och förhindra 
ökenspridningen. Förmå oss att bruka skogen på ett 
hållbart sätt och gör oss villiga att återplantera det vi har 
förbrukat. Visa oss hur vi kan rena våra sjöar och bevara 
våra våtmarker. Hjälp oss att sätta stopp för handeln av 

Mer gudstjänst- och andaktsmaterial finns att hämta på www.globalaveckan.se under fliken Material.

hotade djur och växter. Lovad vare du som låter fåglarna 
bygga bo under dina altaren, din är makten, din är äran! (1 
Mos 1:31, Ps 84:4)
 

16 FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN: 

Vi vänder oss till dig, du som vill samla oss under 
dina beskyddande vingar. Vi ber, gör oss villiga att arbeta för 
fred. Hjälp oss att bygga fredliga och inkluderande samhäl-
len. Förmå världens ledare att sätta stopp för korruption, 
maktmissbruk, människohandel och tortyr. Omvänd ledarna 
för den organiserade brottsligheten. Sätt stopp för upprust-
ning och vapenhandel. Och visa hur vi som kyrkor kan verka 
för en ökad fred mellan människor från olika grupper. Lovad 
vare du som skänker oss den fred som vi inte själva kan 
skapa, din är makten, din är äran! (Luk 13:34) 

17 GENOMFÖRANDE OCH GLOBALT PARTNER-

SKAP: Vi tackar dig för de löften som världens 
ledare har gett varandra. Att avskaffa den extrema fattigdo-
men. Att minska ojämlikheter och orättvisor. Att lösa 
klimatkrisen. Att arbeta för en hållbar fred. Och att göra det 
innan 2030. Hjälp oss att uppnå alla de sjutton målen som 
dessa löften innebär. Du som är enhetens Gud, samla oss 
kring det som är gott och rättfärdigt. Gör oss uthålliga i 
arbetet för en rättvis och hållbar utveckling. Välsigna de 
fortsatta förhandlingarna. Gör världens ledare villiga att 
handla enligt din vilja. Lovad vare du som hör oss när vi ber 
och som håller vad du lovar, din är makten, din är äran!
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