Minnesanteckningar, arbetsgruppen för Gemensamma Åtaganden, GÅ.
Datum: 2017-03-16
Närvarande: Anders Malmstigen, SMR; Andreas Zetterlund, IAS; Peter Toftegård, Erikshjälpen; Pär
Friberg, Svalorna; Emma Emitslöf (ersättare för Osiel Ibáñez )SELAM; Ann Svensén, IM; Anneli
Rogeman, We Effect; Lisa Sjöblom , Forum Syd; Erik Lysén Svenska kyrkan; Frank Svensson, UD; Maja
Tjernström, Sida
Förhinder: Evard Agrell, Krisdemokratiskt Internationellt Center.

1.

Inledning med presentation av närvarande medlemmar.

2. Anders Malmstigen utsågs som ordförande för mötet och Erik Lysén till sekreterare.
3. Samtal kring uppdraget för arbetsgruppen
UD och svenska civilsamhällesorganisationer har gemensamt ansvar i arbetsgruppen.
Arbetsgruppen behöver mötas 3 -4 gånger om året. GÅ är ett långsiktigt åtagande, med bred
politisk uppslutning. Diskusson om arbetsgruppens antal och sammansättning. Gruppen
föreslås lägga förslag om hur nomineringen ska gå till, i god tid inför nästa forummöte.
Nomineringsprocessen behöver inte vara så formell, men ändå önskvärt med en bred och
representativ sammansättning av cso:er.
Uppdraget består av:
 Att arbeta vidare med och sprida information om GÅ
 Att bevaka att åtagandena efterlevs av UD och svenska cso:er.
 Att ta ansvar för en utvärdering och eventuell revidering av GÅ, som ska ske vart
tredje år.
 Att gemensamt ta ansvar för ett årligt forum då GÅ följs upp.
4. Reflektion och utvärdering av Civilsamhällesforum som hölls den 13/2 2017. Frank
Svensson hade innan mötet skickat utförliga minnesanteckningar från forumdagen, inklusive
gruppdiskussionerna. Frank bad särskilt om återkoppling på själva indelningen av dagen där
GÅ presenterades på förmiddagen och det biståndspolitiska ramverket på eftermiddagen.
Den breda dialogen om ramverket med företrädare från både den politiska ledningen och
svenska cso:er var en medveten ansats från UD:s sida att leva upp till de principer om dialog
och deltagande som utmärker GÅ. Flera av arbetsgruppens cso:er framhöll att dagen hade
varit värdefull, och att uppdelningen i GÅ och policyramverket fungerade, men att många
kom relativt oförberedda. GÅ är fortfarande okänt bland många cso:er, varför dess innehåll
måste kommuniceras mer.
Arbetsgruppen diskuterade de olika förslag och rekommendationer som fanns i
minnesanteckningarna:

Kommunikation av dokumentet. Gruppen beslöt att UD tar fram två korta sammanfattningar
på svenska och engelska av dokumentet. Hela dokumentet är redan översatt till engelska i en
första version. Kortversionerna och den fullständiga översättningen ska sedan ligga på UD:s
hemsida för GÅ. Cso:er ombeds att länka till hemsidan på sina egna hemsidor. Vidare
föreslog gruppen att en uppdaterad lista på cso:er som har anslutit sig till GÅ läggs upp på
hemsidan. Frank Svensson och Lisa Sjöblom formulerar ett e-mail till den större kretsen av
cso:er med en påminnelse om att ansluta sig till GÅ. Mailet bör formuleras som frågor och
svar, med tydliga motiveringar till varför det är bra att ansluta sig. Det vore en bra idé att
använda sig av den lista över organisationer som Sida förfogar över, som dessutom skulle
kunna ligga på hemsidan för GÅ och kontinuerligt uppdateras av organisationerna själva.
Förslag om seminarium på Almedalsveckan diskuterades med fick inget bifall. Sannolikt är
inte dokumentet som sådant så intressant för media eller politiker i just det sammanhanget.
Men det skulle kunna refereras till i andra seminariesammanhang. Det är också en bra idé att
ta med den korta sammanfattningen av GÅ, för spridning i Almedalen till intresserade.
Förslag om att förankra GÅ i utrikesutskottet. Statssekreterare Ulrika Modéer föreslog att
den politiska ledningen tar ansvar för att uppvakta utskottet om GÅ. Starkt önskemål från
gruppen om att såväl representanter från oppositionen som arbetsgruppen är med på
föredragningen, för att visa på den breda politiska uppslutningen kring GÅ. Frank följer upp
arbetsgruppen önskemål och återkopplar kring utfall.
5. Preliminära slutsatser för kommande forum angående innehåll och tidpunkt. Punkten
bordlades till nästa möte.
6. Pågående processer där dialog och samverkan behövs.
Det är viktigt att kartlägga de processer som redan är på gång, och hur inbjudningarna ser ut
till olika organisationer. Gäller bland annat dialogtillfällen för land och ämnesstrategier,
andra regeringsskrivelser, utlandsmyndigheternas konsultationer med civilsamhället och cso
representationer till internationella möten i FNs regi. Frank tar fram ett underlag på
pågående och kommande processer och återkopplar till arbetsgruppen.
7. Nästa möte: torsdag 1 juni på Sida. Maja Tjernström bokar lokal.

