Mål: Verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar
ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med
anständiga arbetsvillkor för alla.
År 1850 var bonden tvungen
att arbeta 150 timmar för att
få ut 700 kilo spannmål på en
åker som var 100 x 100 meter.
Idag behöver bonden bara
arbeta 3-4 timmar för att få ut
7000 kilo spannmål på samma
yta.
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Vem ska vi tacka för maten?
Under 1800-talet arbetade 90 av 100 svenskar med jordbruk. Under 1950-talet
var det ungefär 14 av 100. Idag är det bara 1 av 160.
Den främsta förklaringen till denna utveckling är att vi idag har maskiner för
nästan allt arbete som en gång i tiden måste utföras för hand. Det behövs helt
enkelt inte åt så många bönder för att vi ska få mat på våra bord längre. Istället
har människor kunnat börja arbeta med annat, som att utveckla ännu effektivare jordbruksmaskiner till exempel. Men så här ser utvecklingen inte ut i hela
världen. I många fattiga länder lever en stor del av befolkningen fortfarande på
jordbruk.

I Indien är det vanligt att barn arbetar på bomullsfältet istället för att gå i skolan.
Om du hade varit född i Afghanistan hade du kanske suttit och tillverkat mattor nu istället
för att gå i skolan. Du hade fått uselt betalt utan möjlighet att skaffa dig en utbildning så att
du kan få ett bra jobb som du trivs med när du blir stor. Att utnyttja barn som arbetskraft är
vanligt i många länder. Därför ska alla former av barnarbete ha avskaffats senast 2025.

Är barnarbete samma sak som slaveri?
Fairtrade är en märkning som berättar att
varan är tillverkad på
ett schysst sätt för arbetaren/
odlaren. Om du köper en vara
som är Fairtrade-märkt bidrar
du till att minska fattigdom och
stärka människors möjlighet till
ett bättre liv.
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Du vet att det finns 17 mål? Läs om alla 17 på www.globalamalen.se
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