
FN:s millenniemål (Millennium
Development Goals – MDGs) är ett
urval av konkreta målsättningar som
baseras på FN:s Millenniedeklaration.
Deklarationen antogs enhälligt av
generalförsamlingens särskilda topp-

möte i september 2000 (UN Millen-
nium Summit).

De åtta millenniemålen är inriktade
på att fattigdomen ska halveras till
2015. Fattigdomen mäts på många
olika sätt. Det handlar om brist på

ekonomiska resurser och mat. Om
barns och ungas rätt till grundläggande
utbildning. Om jämställdhet och 
kvinnors ställning, mödra- och späd-
barnsdödlighet. Om hiv/aids, malaria
och andra sjukdomar. Det handlar om
miljömässig hållbarhet samt globalt
utvecklingssamarbete.

Sidas arbete för att minska 
fattigdomen  
Att minska fattigdomen i världen är
det svenska biståndets huvuduppgift,
och Sidas mål. Det finns inskrivet i
Sidas policydokument Perspectives on
Poverty (PoP) som togs fram 2002. Här
är FN:s millenniemål en central
utgångspunkt bland flera internationellt
överenskomna riktlinjer och konven-
tioner samt – inte minst – de svenska
statsmakternas riktlinjer.

Regeringens proposition Gemen-
samt ansvar: Sveriges politik för global
utveckling (2002/03:122) utgår från
FN:s millenniedeklaration. I proposi-
tionen är millennieutvecklingsmålen
etappmål på vägen mot målet att helt
avskaffa fattigdomen. För att nå detta
mål ska Sverige i samverkan med andra
länder bidra till att skapa förutsätt-
ningar för fattiga människor att för-
bättra sina levnadsvillkor.

Gemensamt ansvar för 
utvecklingen
De fattiga länderna måste själva ta
ansvar för utvecklingen. Men vi, och
alla andra rika länder, har ett ansvar
för att bidra till den utvecklingen.

Det är möjligt att halvera 
fattigdomen till 2015

Världens länder har, genom FN, bestämt sig för att halvera fattigdomen
i världen till 2015. Millenniemålen är ambitiösa men inte ouppnåeliga. 

Det krävs att vi samarbetar för en mer rättvis och öppen handel.
Det krävs hänsyn till miljön. Det krävs ökat bistånd och skuldlättnader,
insatser för demokrati och mänskliga rättigheter. Det krävs systema-
tiska satsningar på barn och på jämställdhet mellan män och kvinnor. 

Då är det möjligt att halvera fattigdomen till 2015.

Alla insatser utgår från de fattiga ländernas egna strategier för att bekämpa fattigdomen.
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Utvecklingssamarbetet är ett stöd och
komplement till de ansträngningar
som görs av fattiga människor och
länder för att ta sig ur sin fattigdom.

Insatserna ska stödja, och präglas
av respekt för, de mänskliga rättig-
heterna, demokrati och god samhälls-
styrning. De ska stödja jämställdhet
mellan kvinnor och män, hållbart
nyttjande av naturresurserna och om-
sorg om miljön, ekonomisk tillväxt
och social utveckling och trygghet.
Särskilda ansträngningar ska göras för
att stärka arbetet som handlar om
konflikthantering och globala gemen-
samma nyttigheter som till exempel
internationell miljölagstiftning.

Utveckling på de fattigas villkor
Sveriges utvecklingssamarbete grundas
på fattiga kvinnors, mäns och barns
perspektiv. Det utgår från att förut-
sättningar, behov och intressen skiftar
i olika länder. Alla insatser utgår från
de fattiga ländernas egna strategier för
fattigdomsbekämpning och prioriter-
ingar. Stöd ges också för att stärka 
ländernas egen kapacitet för att vidare-
utveckla och förbättra strategierna.

Sida arbetar både med millennie-

målen och med de andra områden som
regeringen och riksdagen har angivit
för det svenska utvecklingssamarbetet.
Allt hänger ihop. Fred och demokratiska
rättigheter, ekonomisk stabilitet och
fungerande kreditmarknader, är också
viktiga för att förverkliga millennie-
målen.

De olika millenniemålen är också

ömsesidigt beroende. De påverkas inte
bara av insatser inom respektive sektor,
utan också av varandra. Spädbarns-
och mödradödlighet till exempel,
påverkas av hushållens och lokalsam-
hällenas inkomster, sysselsättning,
jämställdhet, tillgång till mat, vatten-
försörjning, sanitära förhållanden och
utbildningsnivå.
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Att halvera fattigdomen i världen till år 2015 är vår tids
största utmaning. Det kräver samarbete och uthållighet.
Samarbetsländerna ansvarar för sin utveckling. 
Sida förmedlar resurser och utvecklar kunskap och 
kompetens. Det gör världen rikare.

Det är möjligt att halvera fattigdomen till 2015.

1. Utplåna extrem fattigdom och hunger
Mellan åren 1990 och 2015 ska andelen
människor som lever på mindre än en
dollar per dag halveras. Samtidigt ska
andelen som lider av hunger halveras.

2. Uppnå allmän grundskoleutbildning
Alla flickor och pojkar ska få grund-
skoleutbildning senast år 2015.

3. Främja jämställdhet och ökade 
möjligheter för kvinnor
Utbildningsskillnader beroende på kön
ska elimineras, helst före år 2005, men
inte senare än år 2015.

4. Minska barnadödligheten
Dödligheten bland barn under femårs
ålder ska minska med två tredjedelar
fram till år 2015.

5. Förbättra mödrars hälsa
Att minska mödradödligheten med tre
fjärdedelar fram till år 2015.

6. Bekämpa hiv/aids, malaria och
andra sjukdomar
Spridningen av hiv/aids, malaria och
andra sjukdomar ska stoppas före år
2015.

7. Försäkra en miljömässigt hållbar
utveckling
Alla länder ska arbeta efter principerna
om hållbar utveckling. Och slöseriet med
naturresurser ska minskas. Att halvera
andelen människor utan tillgång till rent
vatten före år 2015. 
Att livsvillkoren för minst 100 miljoner
människor som lever i slumområden 
signifikant ska ha förbättrat före år
2015.

8. Utveckla ett globalt partnerskap 
för utvecklingssamarbete
Att utveckla ett öppet, rättvist och icke-
diskriminerande handels- och finans-
system. Att beakta behoven hos de
minst utvecklade länderna.

FN:S MILLENNIEMÅL 
– ATT HALVERA FATTIGDOMEN TILL 2015
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