
MÅL 1 INGEN FATTIGDOM8

Att det första av de globala målen för hållbar utveckling handlar just om fattig-
dom är ingen slump. Att utrota fattigdom i alla dess former är grundläggande för 
en hållbar utveckling och en av de största och viktigaste globala utmaningar som 
världen står inför. 

MÅL 1: Avskaffa fattigdom 
i alla dess former överallt

Delmål 
1.1 Senast 2030 avskaffa den extrema fattigdomen för alla människor överallt. Med extrem 
fattigdom avses för närvarande människor som lever på mindre än 1,25 US-dollar per dag.

1.2  Till 2030 minst halvera den andel män, kvinnor och barn i alla åldrar som lever i någon form 
av fattigdom enligt nationella definitioner.

1.3 Införa nationellt lämpliga system och åtgärder för socialt skydd för alla, inklusive grund-
skydd, och senast 2030 säkerställ att de omfattar en väsentlig andel av de fattiga och de utsatta.

1.4 Senast 2030 säkerställa att alla män och kvinnor, i synnerhet de fattiga och de utsatta, 
har lika rätt till ekonomiska resurser, tillgång till grundläggande tjänster, möjlighet att äga och 
kontrollera mark och andra former av egendom samt tillgång till arv, naturresurser, lämplig ny 
teknik och finansiella tjänster, inklusive mikrokrediter.

1.5 Till 2030 bygga upp motståndskraften hos de fattiga och människor i utsatta situationer 
och minska deras utsatthet och sårbarhet för extrema klimatrelaterade händelser och andra 
ekonomiska, sociala och miljömässiga chocker och katastrofer.

1.a Säkra en betydande resursmobilisering från en mängd olika källor, inklusive genom ökat 
utvecklingssamarbete, i syfte att ge utvecklingsländerna, i synnerhet de minst utvecklade län-
derna, tillräckliga och förutsebara medel för att genomföra program och politik för att avskaffa 
all form av fattigdom.

1.b Upprätta sunda policy ramverk på nationell, regional och internationell nivå på grundval 
av utvecklingsstrategier som stödjer de fattiga och tar hänsyn till jämställdhetsaspekter, för att 
stödja ökade investeringar i åtgärder för att avskaffa fattigdom.
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