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ETTNATIONELLT
GENOMFÖRANDE
AV ENGLOBAL
AGENDA
CONCORD
Sverigesremisstill betänkandetav Agenda2030-delegationen,Agenda2030och
Sverige:Världensutmaning–världens möjligheterSOU2019:13
CONCORDSverige
är en nationell plattform med kompetens om globala utvecklingsfrågor och med
medlemsorganisationersom har samarbetenrunt om i världen. Vårakommentareroch förslag bygger på
förståelsenav att Sverigeoch det nationella genomförandetav Agenda2030 måste sättas i en global
kontext och att politik har en påverkan på människor och samhällenutanför Sverigesgränser,positivt och
ibland negativt.Vi vill betona att Agenda2030 med sina 17 Globalamål för hållbar utveckling har
jämställdhet både som ett eget mål och som ett perspektiv som ska genomsyraallt. Arbetet framåt måste
därför inkludera en feministisk analys för att säkerställa en strukturell förändring i Sverigeoch globalt.
Sammanfattande kommentar
•

CONCORD
Sverigebejakar betänkandetshuvudinriktning med att hållbar utveckling ska
integreras i ordinarieprocesser och att betänkandet tar avstamp i att Agenda2030 bekräftar
behovet av en samstämmigpolitik för hållbar utveckling.

•

Regeringenbör i en proposition till riksdagen föreslå ett övergripande mål för hållbar utveckling
och att den nuvarande handlingsplanen som går ut 2020 ersätts av en ny handlings-eller färdplan
fram till år 2030. Handlingsplanenbör hållas på en strategisk nivå och ange de mest prioriterade
åtgärderna utifrån en analys av var de största utmaningarna finns.

•

Det övergripande målet bör innehålla en samstämmigpolitik för hållbar utveckling nationellt och
globalt och åtagandetom att ingen ska lämnas utanför.

•

Medlemmarna i en nationell kommitté ska representera sin sektor/sammanhang och att
medlemmarna ska speglaen mångfald av aktörer i samhället.

•

Regeringensarbete med Agenda2030 börsammanlänkas med regeringens arbete med mänskliga
rättigheter och en nationell institution för mänskliga rättigheter.

•

Sverigeskavara ledande internationellt för att åtagandeti Agenda2030 om att ingen ska lämnas
utanförska vara en vägledandeprincip för det internationella utvecklingssamarbetet.

•

CONCORD
Sverigevälkomnarförslaget att utreda en förstärkt nationell lagstiftning för företag
och mänskliga rättigheter i enlighet med de internationella konventioner och riktlinjer som
Sverigeratificerat. En utredning bör tillsättas omgåendeoch inbegripa krav på Human RightsDue
Diligenceoch innefatta reglerför gottgörelse.

•

Regeringenbörtillsätta en utredning för att skärpa Lagenom Offentlig Upphandling (LOU)
gällande upphandlande myndigheters ansvar att ställa och följa upp hållbarhetskrav rörande
mänskliga rättigheter och arbetsrätt där det föreligger risk för kränkningar.

•

Utvecklingssamarbetetsspecifika roll bland andra finansieringsflöden börsäkerställas när det
gäller att främja näringslivets bidrag till hållbar utveckling.

•

Ett nytt ambitiöst miljömålssystem för perioden 2020 till 2030 eller längre utvecklas och utgör
grundenför de miljörelaterade mål som existerar inom Agenda2030.
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Remisseninnehåller kommentarerochförslag till kapitlen 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15 och 16. Därefter följer
tre övriga synpunktersom behöver beaktasinför en proposition och ny handlingsplan för genomförandet
Agenda2030: (a) Agenda2030 och mänskliga rättigheter, (b) dialog och förankring i riksdagen, (c)
kopplingen mellan Globalamålen och Sverigesmiljömål.

Riksdagenbeslutarom mål och ramar
CONCORD
Sverigemenar att samstämmighetför hållbar utveckling är en förutsättning för globalt
genomförandeoch att Sverigedärför behöver ett övergripande riksdagsbundet mål för hållbar utveckling
som byggervidare på erfarenheter från Sverigespolitik för global utveckling (PGU)1.
Kapitel 5.1
CONCORD
Sverigebejakar förslaget omettövergripande målför hållbar utveckling. Inom ramen för det
vill vi särskilt trycka på vikten av att målet inkluderar både dennationella och globaladimensionen samt
åtagandetom att ingen ska lämnas utanför. Måletbör även inkludera en samstämmigpolitik för hållbar
utveckling i vilket mänskliga rättigheter och planetens gränser respekteras.En samstämmighetspolitik för
hållbar utveckling handlar om att säkra att politiken skapasutifrån synergier mellan olika politikområden
och att målkonflikter med negativ påverkan på uppfyllandetav Globalamålen synliggörs och förhindras.
Åtagandetingen ska lämnas utanför ska synliggöras och analyserasvid varje givet tillfälle. Grupper som
idag inte omnämns i Agenda2030 måste särskilt synliggöras och inkluderas i planering, implementering
och uppföljning. Genomförandetmåsteinkludera, ta tillvara och synliggöra olika generationers och
människors unika kunskap och förmågor.
CONCORD
Sverigeföreslåratt målet kompletteras med en skrivning omen samstämmigpolitik för hållbar
utveckling i Sverigeoch globaltoch åtagandetom att ingen ska lämnas utanför.
”Sverige är ledandei genomförandetav FN:s Agenda2030för en samstämmigpolitik för miljömässigt,socialt
och ekonomiskthållbar utvecklingdär ingen lämnasutanför, vare sig nationellt eller internationellt.[…]”.
CONCORD
Sverigeföreslårävenatt betänkandet DS2019:4 Förslagtill nationell institution för mänskliga
rättigheter i Sverigebör inkludera Agenda2030.2 (Sevidare nedan kommentar om Agenda2030 och
mänskliga rättigheter.)
Om det inte blir ett övergripande riksdagsbundet mål för hållbar utveckling är det viktigt att arbetet
utifrån PGUi relation till Agenda2030 intensifieras.
Kapitel 5.2
CONCORD
Sverigebejakar resonemangetatt redovisning av Agenda2030 ska ske i sambandmed
budgetpropositionen. Det behövs rapportering och handlingsplaner för att möjliggöra ansvarsutkrävande
av regeringen, somär ytterst ansvarig för Sverigesgenomförande.
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https://concord.se/wp-content/uploads/2018/05/barometer-2018.pdf
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https://www.regeringen.se/4927e4/contentassets/49ea6f55b95242ff8d8375afd9324741/ds-2019-4_web.pdf
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CONCORD
Sverigeföreslåratt regeringen dessutombehöver redovisahur regeringen påett
systematiskt sätthanterarmål- och intressekonflikter utifrånmänskliga rättigheter,hållbar utveckling
och åtagandetom att ingen ska lämnas utanför.
I betänkandet lyfts ”genomförandegap”där det finns ett glapp mellan beslut och resultat.
Genomförandegapär delvis något annat än potentiella målkonflikter. Det finnsettstort behov av att
identifiera och framförallt systematiskt hantera både genomförandegapoch målkonflikter, särskilt kring
hur regelverk för miljö- och klimatpolitik, socialpolitik, svensk vapenexport, säkerhets- och
migrationspolitik analyserasoch utvärderas utifrån de olika delmålen och centrala principerna i Agenda
2030.
Lärdomen från PGUär att regeringarnasPGU-skrivelserhar identifierat och synliggjort en rad
målkonflikter liksom påpekat samstämmighetoch synergier,men intevarit tydligahur dessa
målkonflikter behandlats eller vilka val som lett fram till olika beslut. Målkonflikter har snarare setts som
potentiella än som reella problem.
Budgetpropositionenska visa på vilket sätt de olika utgiftsposterna integrerar de tre dimensionerna av
hållbar utveckling och prioriterar de som lever i allra störst utsatthet. Förattdetta ska bli möjligt behövs
en etablerad struktur och kontinuerlig fortbildning, dialog och analys inom Regeringskansliet.Även
utlandsmyndigheterna är centrala i arbetet. Detta kopplar till bedömningarna 7.3 och 7.4 om att stärka
kapacitet och integrera kunskap om Agenda2030 inom Regeringskansliet.
CONCORD
Sverigeföreslårattregeringen minst vartannatår gör en särskild skrivelsetill riksdagen om
genomförandet av Agenda2030 utifrån en handlingsplan som inkluderarde mål- och intressekonflikter
regeringen identifierat och hanterat. Rapporten bör vara en del i FN:sfrivilliga rapportering (VNR).På
detta sätt skulle den globala rapporteringen integreras i den nationella uppföljningen och stärka Sveriges
lärande och möjlighet att vara ledande i genomförandet av Agenda2030.
CONCORD
Sverigeföreslåratt regeringen tar ytterligare ansvar för att förtydliga hur målkonflikter
behandlas och att alla departement tar fram offentliga och tidsbestämda handlingsplaner. Syftet
med att synliggöra målkonflikter måste vara att bearbeta dem utifrån flera perspektiv,så att de mänskliga
rättigheterna och hållbar utveckling kan prioriteras framför kortsiktiga särintressen och andra politiska
hänsynstagandennär politiska beslutfattas. Idag saknasverktyg och kunskap inom Regeringskansliet
kring hur perspektiven ska styra och användassom analysverktyg. Det krävs en tydlig värdering av olika
risker och möjligheter, så att de som är förenade med mest negativ effekt eller positiv potential prioriteras
högst.
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Kommitté för förslagoch uppföljning
Kapitel 6 Kommitté för förslag och uppföljning
CONCORD
Sverigebejakar förslagetatten oberoende kommitté ”kontinuerligt tarfram underlag till
regeringen i form avuppföljning, utvärdering och förslag till åtgärder”.
CONCORD
Sverigeföreslåratt medlemmarna i kommittén utgören bredd av aktörer i samhället och att
dessapersoner i sin tur representerarsin sektor. Genomatt
organisationer/plattformar/intresseorganisationer/aktörernominerar

sin kandidat kommerförslag och

åtgärderatt vara förankrade i samhället. Kommitténs medlemmarkan med fördel rotera efter tre år. (Vi
bygger detta på erfarenheter från EU-kommissionensarbete med den tvärsektoriella plattformen för
implementeringen av Agenda2030 i EUdär deltagarna utsågspå bestämd tid. 3)
CONCORD
Sverigeföreslåratt kommittén rapporterar tillfinansministern tillsammans med ansvarig
minister för Agenda2030. På det sättet skapasen brygga mellan budgetprocessoch genomförande.
Det är bra att betänkandet lyfter fram att en sådankommitté kräver”ett sekretariat med god
analyskapacitet”och att ett barn- och ungdomsperspektiv måste säkras.
Detbehövs kriterier utifrån ettlivscykelperspektiv tillsammans med åtagandetom att ingen ska lämnas
utanför vidtillsättning av kommitteen.

Stärktaförutsättningarför staten
Kapitel 7.1 Agenda 2030 i det förvaltningspolitiska
CONCORD
Sverigebejakarbetänkandets förslag om att integrera Agenda2030 i det förvaltningspolitiska
målet. Det är bra att tidsperspektivet 2030 framgårdå målet måste speglaSverigesambition att vara
ledande fram till 2030.
CONCORD
Sverigeföreslåren kombination av betänkandetstvå förslag:
”En innovativ och samverkandestatsförvaltning som är rättssäker och effektiv, har väl utveckladkvalitet,
serviceoch tillgänglighet och som därigenombidrar till Sverigesutvecklingen miljömässigt, ekonomisk
och social hållbar utveckling i Sverige,globalt och uppfyllandet av Globala målen Agenda 2030 och
ett effektivt EU-arbete.”
Kapitel 7.2 Ansvar för hållbar utveckling i myndighetsförordningen
CONCORD
Sverigestödjerförlag 7.2 om att integrera hållbar utvecklings tre dimensioner i
myndighetsförordningen. Hållbar utveckling får inte reduceras till en eller två dimensioner.
I det efterföljande resonemangetom attersätta PGUmed samstämmighetför hållbar utveckling föreslår
CONCORD
Sverigeatt det i alla förordningar läggstill atthållbar utvecklings alltid handlar om de tre
perspektiven,
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https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-development-goals/multi-stakeholder-platform-sdgs_en
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i Sverigeoch globalt. I instruktioner bör det framgå att konsekvensbedömningarbehöver göras utifrån en
fattigdomsanalysoch konsekvenserpå hållbar utveckling och mänskliga rättigheter utanför Sveriges
gränser.Det speglar även Agenda2030s åtagandeom att ingen ska lämnas utanför och att politik ska
utformas utifrånatt de som har störst behov ocksånås av åtgärder.
Vi vill även tillägga att samordning och erfarenhetsutbyte är centralt för att finna synergier och förhindra
potentiella målkonflikter. Utlandsmyndigheternahar här en särskild uppgift att delta i
konsekvensanalyserav beslutspåverkan utanför Sverigesgränser. (Sevidare avsnittet för civilsamhället.)
Kapitel 7.5 Offentlig upphandling
CONCORD
Sverigestödjer förslagetattgestatliga myndigheter får i uppdrag att ställa hållbarhetskrav. Det
är av yttersta vikt att myndigheter ocksåföljer upp kraven för att de ska få effekt.. CONCORD
Sverigevill
framföra att regeringenbör föreslå att en utredning tillsätts för en skärpning och förtydligande av
upphandlingslagstiftningen gällande upphandlande myndigheters ansvar att ställa och följa upp
hållbarhetskrav rörande mänskliga rättigheter och arbetsrätt där det föreligger risk för kränkningar. I
dagslägetkrävs enbart att upphandlande myndighet ska ställa krav på ILO:s åtta kärnkonventioner om
mänskliga rättigheter i arbetslivet när arbetet utförs utanför Sverige.Då det är mer logiskt att
upphandlande myndigheter ställer krav på att leverantörerna genomför en Human Rights DueDiligenceprocess.
CONCORD
Sverigeföreslår följande tillägg i delegationensbedömning:
Delegationens förslag:Regeringen skage de statliga myndigheternai uppdrag att aktivt ställa och följa
upphållbarhetskravenligt best practicevid offentlig upphandling i den omfattning som regelverket
medger.Regeringenbör samtidigt tillsätta en utredning inom Regeringskanslietför att ta fram en särskild
förordning om hållbarbetskrav vid statliga myndighetersoffentliga upphandling.Regeringen bör också
tillsätta en utredning för att skärpa upphandlingslagstiftningen gällande mänskliga rättigheter när
det föreligger risk för kränkningar av mänskliga rättigheter och arbetsrätt vid produktionen av det
upphandlade föremålet.

Stärktförutsättning för genomförandetpå lokal och regionalnivå
Kapitel 9.5 Hållbar upphandling i kommuner och landsting
CONCORD
Sverigedelar bedömningenom vikten av att kommuner och landsting fullt ut använder den
potential för hållbar utveckling som finns inom ramen för offentlig upphandling och att
Upphandlingsmyndighetenhar kapacitet och resurser att ge stöd. Vi noterar dock att det saknas
referenser till sociala krav som omfattar respekt för mänskliga rättigheter och arbetsrätt i globala
leverantörsled.
CONCORD
Sverigeföreslåratt sociala krav som omfattar respekt för mänskliga rättigheter och arbetsrätt i
globala leverantörsled läggstill då det är fullt möjligt att ställa sådanakrav och
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upphandlingslagstiftningen omfattar krav på ILOs kärnkonventioner där det föreligger risk för att dessa
kränks när arbetet sker utanför Sverigesgränser.

Forumför dialog
Kapitel 10 Forum för dialog
Ägarskap,delaktighet och engagemangär förutsättningar för att Sverigeska vara ledande i
genomförandet av Agenda2030. Då krävs inkluderande forum som bidrar till att skapa,tillvarata och
stärka olika aktörers förståelse av och engagemangför en global hållbar utveckling. Det är ocksåviktigt att
Sverigesregeringtar ansvar för både nationellt genomförandeav agendani sin helhetoch för en
samstämmighetspolitik för global hållbar utveckling. CONCORD
Sverigestödjermed förslaget om ett
nationelltforum och att ett sådantska vara tillgängligt och särskilt inkludera sektorer och aktörer som
”traditionellt har svårt att få tillgång till ordinarie samråd” (s127).
CONCORD
Sverigeföreslåratt ett nationellt forum skavara tillgängligt och bidra till att skapa,tillvarata
och stärka olika aktörers ägarskap,förståelse av och engagemangför en lokal och global hållbar
utvecklingoch visa på kopplingarna där emellan. Erfarenheterna och slutsatserna ska sedantas vidare till
det globala HLPF.För att öka engagemanget,bredda ägarskapet,kunskapen och kraften i helasamhället
bör ett nationelltforum innehålla följande delar:
•

Metod- och kunskapsutbyte och -byggandeutifrån specifika globala måloch deras kopplingartill
konventionerna om de mänskliga rättigheterna. De år då Sverigeäven ska rapportera till UPRbör
dessatvå processerkoordineras.

•

Öppenutfrågningoch konsultationomregeringens arbete utifrån den nationella rapporten.
Regeringenska närvara på ministernivå. Det är viktigt att hela regeringen känner ansvar för
forumet.

•

En global förankringsom möjliggör ett kritiskt granskandeavSveriges rapport. Det kan
exempelvisvara länder som Sverigehar partnerskap med inom utvecklingssamarbeteteller
länder inom EU.

CONCORD
Sverigeföreslåratt kansliet för den nationella kommitteen tillsammans med NOD– Nationellt
organ för dialog och samverkanges resurser för att förverkliga ett nationellt forum samt att regeringen är
närvarande på ministernivå.

Näringslivetsroll i genomförandet
Kapitel 11.2 Att skapa förutsättningar för näringslivets bidrag – behov av långsiktighet och dialog
CONCORD
Sverigestödjerbedömningen om behovet av en strukturerad kontinuerlig dialog mellan
näringslivet och regeringen, men ser även ett stort behov av en bredare dialog med representanter från
fler aktörer. En arena där representanter från regeringen,näringslivet, civilsamhället (inklusive
representanter för minoriteter och urfolk), akademin och fackförbund kan mötas och utbyta information
och erfarenheter, skulle möjliggöra ett större samarbetemellan dessaaktörer som kan föra det praktiska
arbetet med hållbart företagandeframåt.
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CONCORD
Sverigeföreslårdärför följande tillägg: ”Regeringenbörbjuda in företag och representanterför
näringslivetsorganisationer till en strukturerad kontinuerlig dialog för att diskutera hur näringslivet kan
bidra till att uppnå Agenda2030 och omställningentill hållbar utveckling i Sverige,inom EU och i
internationella sammanhang.Regeringen bör dessutom skapa en arena för strukturerad och
kontinuerlig dialog mellan representanter från regeringen, näringslivet, civilsamhället, akademin
och fackförbunden, vilka är de samhällsaktörer som spelar en väsentlig roll i arbetet med att uppnå
ett hållbart företagande lokalt och globalt.
Kapitel 11.5 Långsiktiga spelregler som grund för näringslivets investeringar
CONCORD
Sverigedelarbedömningenatt arbetet med hållbar utveckling kräver långsiktig politik för att
näringslivet ska vågagöra de investeringar som behövs.I vissa fall betyder det att lagstiftning behöver
komma på plats och som minimum krävs stor enighet i riksdagen och partiöverskridande
överenskommelser.
Kapitel 11.6 En tydlig förväntan på efterlevnad av internationella riktlinjer
CONCORD
Sverigedelarbedömningen men vill se en skarpare formulering. Vi menar att svenskastaten
ska skydda mänskliga rättigheter både i Sverigeoch i andra länder där svenskaföretags ageranderiskerar
att negativt påverka dessarättigheter. Det innebär att svenskaföretag måste ha tydliga skyldigheter.
Därför är det otillräckligt att tala om en förväntan, istället måste vi tala om ett krav.
CONCORD
Sverigeföreslårdärför följande ändring till bedömningen: Svenskastaten ska förhindra
kränkningar av mänskliga rättigheter och måste därför i sin tur kräva att svenska företag efterlever
internationella riktlinjer för hållbar utveckling som säkerställerattmänskliga rättigheter inte kränks
eller påverkas negativt.
Kapitel 11.7 Förstärkt lagstiftning om mänskliga rättigheter och utökad hållbarhetsrapportering
CONCORD
Sverigestödjer förslaget omatt regeringen bör låta utreda en förstärkt nationell lagstiftning för
företag och mänskliga rättigheter i enlighet med de internationella konventioner och riktlinjer som
Sverigeratificerat och att det ska utmynna i ett författningsunderlag. Vi är dessutomeniga med
delegationenom att Sverigeska verka för motsvarande skärpning inom EU och det internationella
samfundet.
Statskontoretrekommenderar i enutredning från 20184 regeringen att utreda möjligheterna för att ställa
lagkrav på att företag med hemvist i, eller annan stark anknytning till, Sverigeska genomföra Human
Rights Due Diligence (HRDD) och att detta lagkrav ska ha extraterritoriell verkan. Statskontoret
rekommenderar ocksåregeringen att genomföra en rad åtgärder för att säkerställa att det finns effektiva

inhemskarättsliga mekanismersom kan hantera företagsrelateradekränkningar av de mänskliga
rättigheterna och möjligheter till gottgörelse.Alla dessadelar av Statskontorets rekommendationer bör
återspeglasi en kommande utredning.
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CONCORD
Sverigeföreslårföljande tillägg: Regeringenbör omgåendelåta utreda huren förstärkt
nationelllagstiftning för företag och mänskliga rättigheter ska utformas och lämna
författningsunderlag. Lagstiftningen börvara extraterritoriell,

inbegripa krav på Human Rights Due

Diligence, innefatta regler för gottgörelse och vara i enlighet med de internationella konventioner som
Sverige har ratificerat och de internationella riktlinjer som Sverige följer.
CONCORD
Sverigeanseräven att delegationensbedömning bör stärkas.Granskningar567 visar att den nya
lagstiftningen inte är tillräcklig, framförallt när det gäller mänskliga rättigheter, och att utökad lagstiftning
är nödvändig.
CONCORD
Sverigeföreslårföljande ändring: Regeringenbör föraen fortsatt dialog med samhälletsaktörer
kring hållbarhetsrapportering och säkerställa att lärdomar från nuvarande lag tas i beaktning vid
framtagandet av en förstärkt nationell lagstiftning för företag och mänskliga rättigheter, med fokus
på Human Rights Due Diligence och gottgörelse, i enlighet med de internationella konventioner som
Sverige har ratificerat och de internationella riktlinjer som Sverige följer.
Kapitel 11.8 Ett globalt partnerskap
CONCORD
Sverigeanser att det är positivt att betänkandet lyfter näringslivets betydelse för Agenda2030
och en hållbar global utveckling, och bedömer att regeringens handels- och investeringsfrämjande ska
synliggöra företag med starkt hållbarhetsarbete. Alla finansieringsflöden bör verkaför hållbarhet.
CONCORD
Sverigedelarbedömningen att svenskaföretag med en framgångsrik hållbarhetsagendabör
synliggöras i regeringenshandels- och investeringsfrämjande.Vi vill ocksåse krav på att de företag som
deltar på främjanderesor ska ha genomfört Human Rights Due Diligence.
CONCORD
Sverigeföreslårföljande ändring till delegationensbedömning: Regeringenbör ännu tydligare
lyfta näringslivetsbetydelseför genomförandetav Agenda2030 och Addis-agendan.Svenskaföretag med en
framgångsrik hållbarhetsagendaoch som genomför Human Rights Due Diligencebör […]globalhållbar
utveckling.
CONCORD
Sverigemenaratt allastatliga aktörer som interagerar med näringslivet i internationella
kontexter, som utlandsmyndigheterna och Exportkreditnämnden, bör ha en hög kunskapsnivå och ta ett
ansvar för att underlätta engagemangetför hållbar utveckling.

5

Amnesty,Diakonia,FairAction. 2019.Höj Ribban.Engranskningav hållbarhetsredovisningar
ur ett människorättsperspektiv.

https://www.amnesty.se/vara-rattighetsfragor/foretagsansvar/
6

KPMG.2019.https://home.kpmg/se/sv/home/nyheter-rapporter/2019/01/se-news-fullstandig-hallbarhetsrapportering-saknas-i-svenska-

bolag.html
7

Finansinspektionen.2018.https://www.fi.se/contentassets/b631b84ddc5f4f03bd3085966328ff29/integrering-hallbarhet-

foretagsstyrningen.pdf
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CONCORD
Sverigeföreslår attutvecklingssamarbetets specifika roll bland andra finansieringsflöden
förtydligas. Att använda biståndsmedeltill att subventionera eller riskminimera privata investeringar bör
bara ske i de fall där det finns en tydlig koppling tillattprincipen ingen ska lämnasutanför och
fattigdomsbekämpning är utgångspunkten för prioriteringen. Viktigt är ocksåatt alla
investeringskatalyserandeinsatser har tydlig koppling till en resultatstrategi och till principer för
utvecklingssamarbetetsom lokalt ägarskap,transparens och ansvarsutkrävande.Detta gäller även för
utvecklingsbankerna.
CONCORD
Sverigeföreslårstarkare skrivningarom näringslivetviktiga roll i att betala skatt i
utvecklingsländer, och att vikten av att Sverigei EU och OECDarbetar för bättre internationella regler mot
multinationella företags skatteflyktnämns.

Arbetsmarknadenspartersroll i genomförandet
Kapitel 12 Arbetsmarknadens partersroll

i genomförandet

CONCORD
Sverigeföreslårföljande tillägg i bedömningen:
Officiella delegationer bör prioritera möten med civilsamhället –inklusive fackförbund och trossamfund –
särskilt med gräsrötter och utsatta aktörer, alltid utifrånen analys av hur kontakten kan påverka deras
säkerhetssituation.Handelsfrämjandedelegationer bör inkludera en facklig representant.8
Konflikter mellan mänskliga rättigheter och utlandsmyndigheternas handelsfrämjandeuppdrag ska
hanteras i linje med en samstämmighetför hållbar utveckling. Fackföreningar och organisationer som
representerar människor som berörs av svenskainvesteringar måste ha en plats vid förhandlingsbordet
och kunna påverka beslut. Regeringenbör se över möjligheten att återinrätta arbetsmarknadsråd på
ambassadermed uppdrag att främja social dialog och hållbar ekonomisk utveckling.

Civilsamhälletsroll
Kapitel 13 Civilsamhällets roll
Civilsamhälletsaktörer är oumbärliga för främjandet av mänskliga rättigheter, demokrati och hållbar
utveckling. I en tid då den demokratiska utvecklingen är på tillbakagångbehöver Sverigebli starkare i
stödet till civilsamhället.
CONCORD
Sverigedelar betänkandetsbedömningar om vikten av långsiktigfinansiering till det civila
samhället.

8

Tagplats 2018 https://concord.se/wp-content/uploads/2018/05/rapport-tag-plats-2018.pdf
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CONCORD
Sverigeföreslårett förtydligande om attett svenskt stöd måste säkerställaspåglobal, nationell
och lokal nivåoch särskilt i kontexter där rättsstaten brister. Finansiering krävs till en mångfald av
civilsamhällets aktörer och för civilsamhällets olika roller som exempelvisgranskare,innovatörer,
folkbildare, opinionsbildare och utförare av olika samhällsfunktioner.
Det är bra att betänkandet bedömeratt regeringen ska verka förmedborgliga och politiska rättigheter. Vi
villsärskilt lyfta mötes- och föreningsfrihet samt religions- och övertygelsefrihet. Vårainternationella
partners upplever även ett krympande utrymme att delta och agera på internationella konferenser som
HLPFoch COP.
CONCORD
Sverigeföreslårattregeringen inkluderar en bred representation av civilsamhället i
delegationer till internationella möten och står upp för civilsamhällets rätt att delta. Även på FN-nivå
krymper utrymmet för civilsamhället. Det är viktigt att Sverigei ord och handling står upp för
civilsamhällets rätt att delta meningsfullt och presentera granskningar och rekommendationer vid
internationella möten och förhandlingar.
CONCORD
Sverigeföreslårävenatt regeringen utvecklar och förtydligarutrikesmyndigheternas uppdrag
attverka för civilsamhällets oberoendeoch demokratiska utrymme.
Aktivt arbete med civilsamhällesaktörer ska inte vara frivilligt. Alla Sverigesambassaderbör ha i uppdrag
att föra en kontinuerlig dialog och samverkan med civilsamhällets aktörer som arbetar rättighetsbaserat
och verkar för en hållbar utveckling, inklusive ha en budget för detta. Arbetet ska inte begränsastill
utvecklingssamarbeteutan behöver genomsyraall verksamhet.I uppdraget bör det ingå att samverka
med svenskacivilsamhällesorganisationeroch deras lokala partnerorganisationer.9

Denvärld agendanverkari och Sverigesaktiva bidrag
Kapitel 14.2 Politiska åtgärder och insatser ger effekt
Trenden inom EU och internationellt är att biståndet domineras av EU:ssäkerhetspolitiska och
migrationspolitiska intressen. Detta medför en hög risk att medel används till kortsiktiga insatser som
främst syftar till att stötta EU:segnaintressen och att stoppa människor från att ta sig till Europa,istället
för att gå till långsiktiga utvecklingsprojekt som hjälper människor att ta sig ur fattigdom och förtryck och
bidrartill uppfyllandet avde globala målen i Agendan2030. Biståndet måste ha sin utgångpunkt i
utvecklingseffektivitetsprinciperna och åtagandetom att ingen ska lämnas utanför.
CONCORD
Sverigeföreslår följande tilläggtill förslaget:
•

Sverigebör i det internationella utvecklingssamarbetetsärskilt verka för biståndets syfte, att
skapabättre levnadsförhållandenför människor som lever i fattigdom och förtryck, samt att
principerna om effektivt utvecklingssamarbetevärnas.

9

Tagplats 2018 https://concord.se/wp-content/uploads/2018/05/rapport-tag-plats-2018.pdf
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•

Sverigebör vara ledande internationellt för att åtagandeti Agenda2030 om att ingen ska lämnas
utanförskavara en vägledandeprincip fördet internationellautvecklingssamarbetet.

•

Sverigesäkrar EU som global aktör i genomförandeav Agenda2030 och driveraktivtEU:s
genomförandeav Agenda2030, internt och externt utifrån en samstämmigpolitik för hållbar
utveckling.10

Att kommuniceraAgenda2030
Kapitel 15 Att kommunicera Agenda 2030
CONCORD
Sverigedelardelegationen om bedömningenatt det behövs kommunikation för att underlätta
folkbildning och att civilsamhället är en viktig aktör för folkbildningsamt att det statliga bidragsystemet
för civilsamhället är centralt. Regeringensoch statliga myndigheters kommunikation om genomförandet
av Agenda2030 är nödvändigt för att det ska vara möjligt att utkräva ansvar. Därför behöver regeringen
säkerställa en transparent och tillgänglig kommunikationsväg. Då genomförandet av Agenda2030 berör
samhälletsalla delar är det viktigt att kommunicera vilka konsekvenserdessaförändringar fårtill en bred
allmänhet. Fortfarande är det väldigt få som har kunskap om Agenda2030. Samtidigt vill vi poängtera att
folkbildning är bredare än kommunikation. Folkbildning kräver ettegetarbete och resurserför att bidra
tillatt skapa,tillvarata och stärka människors förståelse av och engagemangför en global hållbar
utvecklingoch demokrati.
CONCORD
Sverigeföreslåratt resurser anslåsför långsiktiga kommunikativa möjligheter för att
säkerställa tillgången påtillgänglig,uppdaterad och pedagogiskfakta och statistikom Sveriges
genomförande. Det behövs ocksåresurserför folkbildning och att civilsamhället kansöka långsiktiga
medel för kunskapshöjandeprojekt och inte enbart kortare informationsinsatser.

10
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ÖVRIGASYNPUNKTER
SOMBEHÖVER
BEAKTAS
INFÖRENPROPOSITION
OCHNY
HANDLINGSPLAN
EFTER
2020
a) Agenda2030 och mänskligarättigheter och kopplingentill en nationell institution för
mänskligarättigheter
CONCORD
Sverigeanser att betänkandet är svagt vad gäller kopplingen till de mänskliga rättigheterna.
Tillsammans med de mänskliga rättigheterna pekar Agenda2030 med sina 17 Globalamål för hållbar
utveckling ut riktningen för denna gemensammasträvan.
De mänskliga rättigheterna är till skillnad från Agenda2030 bindande för länder att upprätthålla. Påså
sätt kan de användasför att utkräva ansvar av stater. I och med PGUgår Sverigelängre än Agenda2030
genom att hela tiden anläggaett rättighetsperspektiv. Konkret innebär det att Sverigetidigt i politiska
beslutsprocesserbehöver analyserahur ett beslut stärker eller motverkar förverkligandet av människors
rättigheter. När intressekonflikter uppstår ska beslut utgå från de mänskliga rättigheterna.
Det är viktigt att koppla Agenda2030 och de globala målen till specifika mänskliga rättigheter. De flesta
mål är förankrade och definierade i de mänskliga rättigheterna där det ocksåangeshur arbetet för att
uppnå de olika målen ska bedrivas.11 Även principen Ingen ska lämnas utanförär starkt reflekterad i de
mänskliga rättigheternas princip om jämlikhet och icke-diskriminering. 12 De mänskliga rättigheterna och
dessinstrument kan därför användassom vägledandeverktyg i arbetet med att uppfylla målen. De
mänskliga rättigheterna och dessuppföljningssystem kan även användasför rapportering av de Globala
målen. Mångaav de människorättsliga organensrekommendationer relaterarävendirekt till de Globala
målen.
CONCORD
Sverigeföreslåratt regeringensarbete med Agenda2030 sammanlänkasmed regeringens
arbete med mänskliga rättigheter och en nationell institution för mänskliga rättigheter.

b) Förankringi riksdagen
Vår erfarenhet är att detvarit ettsvagt politiskt intresse i riksdagen för PGU-skrivelsen.Endast
utrikesutskottet besvaraderegeringensskrivelse våren 2018. Även under valrörelsen 2018 och efter att
handlingsplanen för Agenda2030 blev klar har det varit tyst från riksdagens politiska partier om deras
visioner för genomförandet av Agenda2030. Agenda2030 behöver långsiktighet och brett ägarskap.Det
är därför bra att betänkandetredan i inledande kapitel understryker vikten avlångsiktighet.
CONCORD
Sverigeföreslår att regeringen lämnar en proposition utifrån betänkandet med ett
övergripande mål tillsammans med en handlingsplan/färdplan

efter 2020 med tydliga

avstämningsmarkörer fram till 2030.

11

Sedatabassom visarkopplingarnamellande Globalamålens169 delmåloch instrument för internationellaoch regionalainstrument för

mänskligarättigheter, samt ett antal miljökonventioner.http://sdg.humanrights.dk/
12
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c) KopplingenGlobalamålen och Sverigesmiljömål
Det finns likheter mellan de svenskamiljömålen och Globalamålen för hållbar utveckling. Skillnaden är att
Globalamålen är åtgärdsinriktade medan miljömålen beskriver ett önskat miljötillstånd och de
kompletterar framförallt varandra vad gäller ekologisk hållbarhet.
Det svenskamiljömålssystemetär mer ambitiöst och innehåller mer preciserade delmål än motsvarande
globala delmål och indikatorer. Systemetär ocksågrunden för ett etablerat miljöarbete inom svenska
myndigheter, regionalaorgan och kommuner. I likhet med Sverigespolitik för global utveckling är det en
stor fördel att en riksdagsmajoritet har ställt sig bakom målen och att de är väl förankrade hos de olika
sektorsmyndigheterna.Det nationella miljömålssystemet måste därförbehållas och utvecklas efter 2020,
då det nuvarande systemet löper ut.
CONCORD
Sverigeföreslåratt ett nytt ambitiöst miljömålssystem för perioden 2020 till 2030 eller längre
utvecklas och att detutgör grundenför de miljörelaterade mål som existerar inom Agenda2030. Detta bör
inledas omgåendeoch inkluderas i en ny handlingsplan för Agenda2030.13

För CONCORD
Sverige

GeorgAndrén
OrdförandeCONCORD
Sverige

Remissenhar tagits fram av arbetsgruppernaförAgenda2030 och samstämmighet,civicspaceoch företagandeoch
mänskligarättigheter.

Följandeorganisationerstår bakomremissen:
ACTSvenskakyrkan
ActionAidSverige
Afrikagrupperna
Barnfonden

13

Miljörådsberedningenskopplingmellan Agenda2030och miljömålssystemet:

https://sverigesmiljomal.se/contentassets/c3475353d8c346f3bb250795382cab5b/mappning-miljomalen-globala-malen.pdf
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EmmausStockholm
Erikshjälpen
Diakonia
FairAction
FIANSverige
Fondenför mänskligarättigheter
ForumSyd
Hungerprojektet
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InternationellaKvinnoförbundetför Fredoch Frihet (IKFF)
IslamicRelief
Life and PeaceInstitute
LSU- Sverigesungdomsorganisationer
KFUMSverige
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Kvinnatill Kvinna
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PlanInternationalSverige
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PROGlobal
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Riksförbundetför sexuellupplysning(RFSU)
RäddaBarnen
SOSBarnbyarSverige
SvalornaIndien Bangladesh
SvalornaLatinamerika
SvenskaAfghanistankommittén
SvenskaBurmakommittén
SvenskaFN-förbundet
SvenskaFreds-och Skiljedomsföreningen
Svenskamissionsrådet
SvenskaRödaKorset
Union to Union
Vi-skogen
VärldsnaturfondenWWF
We Effect
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WaterAid
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