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Forum Sydsremissvar
Forum Syd är en biståndsorganisation
och Sverigesstörstaplattform för det civila samhället.Våra
medlemmarär biståndsaktöreri det svenskacivila samhälletoch tillsammansarbetarvi med
människorsrättigheter,möjliggör för människorsorganiseringoch ett starktcivilt samhälle.Våra
kommentarerutgår från förståelsenatt Sverigesgenomförandeav Agenda2030måstesesi en global
kontexteftersomSverigespolitik påverkarmänniskorutanfördessgränser,samtutifrån åtagandetom
att ingenskalämnasutanför.Forum Syd står ävenbakomConcordSverigesremissvar.
Sammanfattning
ForumSyd instämmeribetänkandetsutgångspunkt
att Agenda2030skagenomförasi de
ordinarieprocessernaochvälkomnarförslagetom ett riksdagsbundetmål för genomförandet.
Målet bör inkluderasamstämmigpolitik för hållbar utvecklingoch åtagandetom att ingen ska
lämnasutanför.
ForumSyd välkomnaratt betänkandets
förslaghandlarom att stärkakapacitetenattarbeta
samstämmigtför en hållbar utveckling,det är en förutsättningför att vi skanå Agenda2030.
ForumSyd serbehovetav en struktureradkontinuerligdialog mellannäringslivetoch regeringen
menanserocksåatt det behövsen bredaredialog medrepresentanter
från fler aktörer.
ForumSyd välkomnarförslagetatt regeringentillsätter en utredningom en förstärktnationell
lagstiftningför företagoch mänskligarättigheter.
ForumSyd menaratt Sverigeska ta ledarskapinternationelltför åtagandetom att ingenska
lämnasutanföroch att det skavara en vägledandeprincip för det internationella
utvecklingssamarbetet.
5.1 Riksdagsbundetmål
Forum Syd instämmeri förslagetom ett riksdagsbundetmål för genomförandetochdelaranalysenatt
dettabidrar till politisk förankringoch långsiktigheti arbetet.Vi vill trycka på vikten av att målet
inkluderarbådeden nationellaoch globaladimensionenigenomförandet.ForumSyd anseratt målet
ocksåbör inkluderasamstämmigpolitik för hållbarutvecklingoch åtagandetom att ingenskalämnas
utanför,enligt förslag: ”Sverige är ledandei genomförandetav FN:s Agenda2030för en
samstämmigpolitik för miljömässigt,socialt och ekonomiskthållbar utvecklingdär ingen lämnas
utanför, vare sig nationellt eller internationellt.[…]”.
Forum Syd sersamstämmigpolitik -därmänskliga rättighetersättsförst, synergiermellan olika
politikområdentillvaratasoch målkonflikter hanteras-som en förutsättningför att nå Agenda2030.
Att stärkadet i Sverigesgenomförandeär därför centralt.Forum Syd seråtagandetom att ingenska
lämnasutanförsomett av de viktigasteåtagandena
i agendan.För att det ska få genomslagi
genomförandetmåste
gruppersomlämnasutanföreller riskeraratt lämnasutanförsynliggörasoch
inkluderasi planering,genomförandeoch uppföljning. Det är viktigt att ävengruppersomidag inte
omnämnsi Agenda2030inkluderasoch synliggörs.Dettakräver att åtagandetsystematisktanalyseras
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i allt arbeteochatt politik utformasutifrån att de somhar störstbehovocksånåsav åtgärder.Därför
anservi att åtagandetböringåi det övergripandemålet.
Betänkandetföreslåratt regeringenbör redogöraför riksdagenhur måletskauppnåsoch hur de avser
återrapporteratill riksdagenoch FN. Utifrån det som delegationenidentifierarsomgenomförandegap
är det ocksåcentraltatt analyseraorsakerbakomgapetmellanmål och resultatsamtvilka ytterligare
åtgärdersom krävsför att redanbeslutaderiksdagsbundnamålskanås.Sådanaanalyserkan bidra med
viktiga lärdomarför det fortsattaarbetet.
Forum Syd föreslårattregeringensomett nästastegbör ta fram en ny handlingsplansomsträckersig
fram till 2030,somger strategiskvägledning,identifierarde störstautmaningarnaoch viktigaste
åtgärderna.
5.2 Agenda 2030i den statliga budgeten
Forum Syd är positivatill förslagetom en samladredovisninggenomen Agenda2030-bilagai
budgetpropositionen.
Det stärkermöjligheternatilluppföljning ochansvarsutkrävande.
ForumSyd
föreslåratt regeringendessutomskaredovisahur regeringenpå ett systematisktsätthanterar
målkonflikter utifrån mänskligarättigheter,hållbarutvecklingoch åtagandetom att ingenskalämnas
utanför.
CivilsamhälletsgranskningavPolitiken för Global Utveckling (PGU) visar att regeringarsPGUskrivelserhar identifieratoch synliggjort en rad målkonflikter liksom påpekatsamstämmighet
och
synergiermeninte varit tydliga medhur dessamålkonflikter behandlatseller vilka val som lett fram
till olika beslut.Målkonflikter har snararesettssom potentiellaän som reella problem.1
6.1 Agenda 2030-kommitté
Forum Syd är positivatill förslagetomen Agenda2030-kommittémedett sekretariatmedgod
analyskapacitetochett inkluderandearbetssätt.Vi vill understrykavikten av att desssammansättning
speglarsamhälletsolikaaktöreroch dessperspektivsamtatt det finns möjlighet att involvera
samhällsaktörerutanförkommitténför att ta fram underlag,ta in inspeloch förankraförslag.
7.1 Agenda 2030i det förvaltningspolitiska målet
Forum Syd föreslåratt ävendet förvaltningspolitiskamålet skainnehållaen global dimension,enligt
följande tillägg: ”[…]bidra till Sverigesutvecklingen miljömässigt,ekonomiskoch social hållbar
utveckling i Sverigeoch globalt, genomförandetav Agenda2030 och ett effektivt EU-arbete.”
10 Forum för dialog
Forum Syd serpositivt på förslagetom ett nationelltforum för dialogi sambandmed Sveriges
rapporteringtill HLPF. Detär en möjlighet att stärkaett brett ägarskapochatttillvarata engagemang
och erfarenheterfrån samhälletsolika aktörer.Det är bra att betänkandetsynliggör att ett nationellt
forum skavaratillgängligt och särskiltinkluderasektoreroch aktörersom”traditionellt har svårtatt få
tillgång till ordinariesamråd”.
11 Näringslivets roll i genomförandet
11.2 Att skapa förutsättningar för näringslivets bidrag -behov av långsiktighet och dialog
Forum Syd håller meddelegationeni bedömningenav behovetav en struktureradkontinuerligdialog
mellannäringslivetoch regeringen.Men vi anserocksåatt det behövsen bredaredialog med
representanter
från fler aktörer,bland annatcivilsamhället,akademinoch fackföreningar.En arenadär
representanter
från regeringen,näringslivet,civilsamhället,akademinoch fackförbundkan mötasoch
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utbytainformationoch erfarenheterskulle stöttaett aktivaresamarbetemellandessaaktöreroch stärka
det praktiskaarbetetmedhållbart företagande.
Forum Syd föreslårdärför följande tillägg: ”Regeringenbör bjuda in företagoch representanterför
näringslivetsorganisationertill en struktureradkontinuerlig dialog för att diskuterahur näringslivet
kan bidra till att uppnåAgenda2030och omställningentill hållbar utvecklingi Sverige,inom EU och
i internationellasammanhang.Regeringenbör dessutomskapaen arena för strukturerad och
kontinuerlig dialog mellan representanterfrån regeringen,näringslivet, civilsamhället, akademin
och fackförbunden.Dessasamhällsaktörerspelaren central roll i arbetetmed att uppnå ett hållbart
företagande.
11.7 Förstärkt lagstiftning om mänskliga rättigheter
Forum Syd välkomnardelegationensförslagatt regeringentillsätter en utredningom en förstärkt
nationelllagstiftningför företagoch mänskligarättigheteri enlighetmedde internationella
konventioneroch riktlinjer somSverigeratificerat.Ett hållbartföretagandesom respekterarmänskliga
rättigheterär en nyckel tillatt uppnåde Globalamåleni Agenda2030.Den ekonomiskamakt företag
har innebärstor potentialatt styra utvecklingeni rätt riktning, menävenstorarisker om staterinte tar
sitt ansvaroch ställerhårdarekrav på näringslivet.Det är tydligt att nuvarandefrivilliga riktlinjer,
bland annatinom FN och OECD, inte är tillräckliga. De nya kravenpå hållbarhetsrapportering
som
införts i årsredovisningslagen
är ett välkommetsteg.Men årsredovisningslagen
ställerinte krav på att
företagenskainföra en policy för mänskligarättigheter,baraatt de ska rapporteraifall de redanhar en
sådanpolicy. Därför behövsen lagstiftningsom innehållerbindandekrav på att företaggenomför
riskanalyseroch åtgärdsplanerför hur de hanterarhot mot mänskligarättigheter,så kallad Human
RightsDue Diligence(HRDD), somär extraterritorielloch inbegriperreglerför gottgörelse.Detta har
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ocksåStatskontoretrekommenderatregeringen.
Vissa länderhar redaninfört liknandelagstiftningar,exempelvisFrankrikemedett obligatoriskt
lagkravpå humanrights duediligencei lagenDevoir de vigilance,Storbritannienmed vissakrav på
due diligencei ModernSlaveryAct och nyligen NederländernamedChild labour due diligencebill. I
andraländerdiskuteraslagförslageller utredningarav möjlig lagstiftning.Sverigehalkar nu efter.
Om utredningensslutsatsblir att införa skärptsvensklagstiftning menardelegationenatt Sverige
ocksåbör verkaför motsvarandeskärpninginom EU och det internationellasamfundet.ForumSyd
delar delegationensanalysoch menaratt Sverigebör verkaför införandetav bindandereglerom
HRDD på EU-nivå liksom inom det internationellasamfundet,eftersomdet skulle säkerställaatt
sammaregler gäller för alla europeiska/internationella
företagoch att den internationellahandelni
störreutsträckningbidrar till att garanteraatt mänskligarättigheterrespekteras.
11.8 Ett globalt partnerskap
När det gäller avsnittetom att användabiståndsom katalysatorför att mobiliseradet privata kapitalet
föreslårForumSydett förtydligandeom vikten att skilja på vad som är utvecklingssamarbetets
specifikaroll blandandrafinansieringsflödennär det gäller att främja näringslivetsbidragtill hållbar
utveckling.Att användabiståndsmedeltill att subventioneraeller riskminimerainvesteringarbör bara
ske i de fall där det finns en tydlig koppling till åtagandetomingen ska lämnasutanföroch
utgångspunkten
för prioriteringenän fattiga människorsperspektiv.Viktigt är ocksåatt alla
investeringskatalyserande
insatserhar tydlig koppling till en resultatstrategioch till principerför
utvecklingssamarbetet
som lokalt ägarskap,transparensoch ansvarsutkrävande.
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13Civila samhälletsroll i genomförandet
13.4 Öka långsiktigheten vid bidragsgivning
Forum Syd delar betänkandets
bedömningom behovetav ökadlångsiktigheteni stödettill det civila
samhället.Det är enförutsättningförett långsiktigtoch hållbartengagemang
och förett livskraftigt
civilsamhälle.Det är ävenviktigt att den statligabidragsgivningenstödjeren mångfaldav
civilsamhälletsaktöreroch dessolika roller, somexempelvisgranskare,innovatörer,folkbildare,
opinionsbildareoch utförareav olika samhällsfunktioner.
13. 6 Stå upp för rätten att organisera sig
Forum Syd instämmeri betänkandets
bedömningatt regeringenfortsatt skaverka och stå upp för
medborgerligaoch politiska rättigheteroch rättenatt organiserasig, i alla länder.Det krympande
demokratiskautrymmetför civilsamhällethotarhelagenomförandetav Agenda2030.Sverigebehöver
bli starkarei stödettill civilsamhället,till exempelgenomatt säkerställaattdet svenska
utvecklingssamarbetet
kan stödjanya strategieroch innovativasätt förcivilsamhället attverkai
fientligamiljöer. De svenskautlandsmyndigheternaharettstort ansvarhär.Regeringensoch svenska
civilsamhällesorganisationers
gemensamma
åtagandenför stärktdialog och samverkaninom
utvecklingssamarbetetgenomförs
i olika utsträckningpå utlandsmyndigheterna.
Det krävs fortsatt
uppföljning för att säkerställaatt åtagandenagenomförs
på alla utlandsmyndigheter.
Dialogenmed
civilsamhälletskainte varabegränsadtill utvecklingssamarbetet
utanbehöverske bredare,till
exempeläveni näringslivsfrämjandet.
14. Den värld agendanverkar i och Sverigesaktiva bidrag
Forum Syd instämmeri betänkandets
bedömningatt Sverigebör varafortsatt pådrivandei EU och i
internationellaorganför ett ambitiöstglobalt genomförandeavagendan.Biståndetär en begränsad
men viktig resursför genomförandetav Agenda2030och särskilt av åtagandetatt ingenska lämnas
utanför.Enligt OECD DAC är Sverigeett av givarländernasom har kommit längsti att
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operationaliseraåtagandeti biståndsverksamheten.
ForumSyd föreslårdärför följande tillägg till
bedömningen:Sverigebör varaledandeinternationelltför att åtagandeti Agenda2030 om att ingen
ska lämnasutanförskavaraen vägledandeprincip för det internationellautvecklingssamarbetet.
När det gäller EU:s biståndser vi en utvecklingdär EU:smigrations-och säkerhetspolitiska
intressen
alltmer styr prioriteringarnasnarareän behovenhosmänniskorsomlever i fattigdom.Det innebäratt
biståndsmedelriskeraratt användastill insatserför att till exempelhindramänniskorpå flykt att nå
Europaistället för att användastill långsiktigautvecklingsinsatser
för fattigdomsbekämpning.
Forum
Syd föreslårdärför följande tillägg till bedömningen:Sverigebör i det internationella
utvecklingssamarbetet
särskilt verkaför att biståndetssyfte, att skapabättrelevnadsförhållanden
för
människorsomlever i fattigdomoch förtryck, samtatt principernaom effektivt utvecklingssamarbete
värnas.
15 Att kommunicera Agenda 2030
Forum Syd delar betänkandets
bedömningomattregeringenbörunderlättaför det civila samhälletatt
verkasom folkbildare. Kommunikationoch informationbehövsför att öka kunskapoch delaktighet
som i sin turär centraltför folklig förankringoch ansvarsutkrävande.
Att uppnåökadkunskaphos
målgrupperkräver ofta mer än kortareinformationsinsatserochdärmedkrävsocksålångsiktigtstöd
för folkbildning.
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Ny bedömning som bör beaktas
Ett sättatt ytterligarestärkagenomförandetav Agenda2030 är att tydliggörakopplingentill
mänskligarättigheter.De flesta målär förankradeoch definieradei de mänskligarättigheternadär det
ocksåangeshur arbetetför attuppnå de olika målenska bedrivas.4 Även åtagandetatt ingenska
lämnasutanförär starktreflekteradi demänskligarättigheternasprincip om jämlikhet och ickediskriminering.5 De mänskligarättigheternaär till skillnad från de Globalamålenbindandeför länder
att upprätthålla.Sverigehar redangått längreän Agenda2030genompolitiken för global utveckling,
som innehållerett rättighetsperspektiv.

Anna Stenvinkel
Generalsekreterare,
ForumSyd
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The Danishinstitute for HumanRights,HumanRightsand the 2030 Agendafor SustainableDevelopment,
Lessonslearnedand next steps,2018
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