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Remissvar: Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning –
världens möjlighet; SOU 2019:13
Sida uppskattar möjligheten att inkomma med kommentarer på Agenda 2030delegationens slutbetänkande. Överlag välkomnar Sida förslagen i
slutbetänkandet, vi behöver gemensamt hitta vägar för att accelerera
genomförandet av de globala målen. Det är knappt elva år kvar.
Kapitel 7, Stärkta förutsättningar för staten. Sida anser att liggande förslag är
bra, och att regeringen även kan fundera på att systematisera uppdrag till
myndigheter genom Regleringsbrev under de närmaste åren. Detta för att
säkerställa att alla myndigheter omgående och aktivt tar sig an de globala målen i
sin respektive verksamhet för att de ska få fäste i förvaltningen.
Kapitel 8, Behovet av kunskap, forskning och innovation. Sida delar
delegationens bedömning av vikten av internationellt forskningssamarbete med de
utvecklingsländer som har störst utmaningar att genomföra Agenda 2030.
Forskningssamarbete kan minska sårbarheten i dessa länder och bidra till en
positiv global utveckling. Sida välkomnar särskilt delegationens förslag att
kommande forskningsproposition bör belysa detta. Sida förespråkar vidare
betydelsen av att stödja och utveckla lokal forskningskapacitet för att länderna
självständigt ska kunna identifiera centrala frågor för att möta Agenda 2030 i den
lokala kontexten. Det är viktigt att forskare från dessa länder ges möjlighet att
delta i internationella forskningssamarbeten på jämlika villkor. Samtidigt vill Sida
påpeka att internationellt forskningssamarbete med forskare från låginkomstländer
också bidrar till att stärka svensk forskning, varför finansiering av sådana
samarbeten inte nödvändigtvis ska ske med biståndsmedel.
Kapitel 13, Civila samhällets roll i genomförandet. Vad gäller utredningens
förslag om civila samhällets roll i genomförandet ligger de i stort utanför Sidas
verksamhet. Många av Sidas svenska samarbetsparter från civila samhället bidrar
till genomförandet av Agenda 2030. Den verksamhet som får finansiering av Sida
gäller dock huvudsakligen samarbetsländerna och inte Sverige. Ett undantag är
bidrag som ges för kommunikation om Agenda 2030 i Sverige.
Sida konstaterar att förslagen om att aktivt verka för att öka långsiktigheten vid
statlig bidragsgivning till civila samhällets organisationer samt att i ökad grad ge
kärnstöd istället för projektbidrag är helt i linje med principerna för ett
utvecklingseffektivt stöd till civilsamhället.
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Kapitel 14, Den värld agendan verkar i och Sveriges aktiva bidrag. Sida vill
här understryka att EU och de multilaterala organisationerna har en viktig roll att
stödja finansiering för genomförandet samt att främja ett effektivt samarbete och
brett ägarskap för Agenda 2030 i samarbetsländerna. Sverige har genom sina
gynnsamma förutsättningar ett stort ansvar att bidra till agendans genomförande
globalt och i länderna.
Kapitel 15, Att kommunicera Agenda 2030. Sida anser att delegationens förslag
är bra och föreslår följande tillägg för ett ökat möjliggörande: I kapitel 15.2
”Kommunikation till grund för folkbildning om Agenda 2030” tydliggörs den
viktiga roll det civila samhället har som folkbildare. Sida föreslår att även andra
aktörsgrupper uppmuntras att delta i det folkbildande arbetet med att öka
kunskapen och delaktigheten hos alla individer i Sverige. Eftersom olika aktörer
når olika målgrupper minskar risken att någon lämnas utanför om fler inkluderas i
ett proaktivt kommunikationsarbete. Bland annat har kommuner, myndigheter,
länsstyrelser och landsting visat intresse för att delta i det folkbildande uppdraget,
och Sida har fått ett flertal ansökningar från dessa aktörer om att få genomföra
kommunikationsaktiviteter om Globala målen. Givet agendans globala utformning
kan det folkbildande uppdraget omfatta både det nationella och det internationella
genomförandet av Agenda 2030.

