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OM ROLLSPELET

En universell utvecklingsagenda med 17 globala mål för hållbar utveckling antogs i september
2015 av världens stater. Alla länder ska arbeta med dessa mål fram till år 2030. I det här
rollspelet får eleverna en inblick i och förståelse för den unika och komplexa process som
ledde fram till utformningen av målen genom att gestalta ett tematiskt möte i FN:s öppna
arbetsgrupp.
Tid
Rollspelet tar minst 120 min och kan engagera upp till ett
30-tal deltagare. Förberedelse och diskussion bör ta ett
lektionstillfälle. Räkna med att totalt tre lektionstillfällen
tillägnas rollspelet.

Syfte
Rollspelets syfte är att ge elever en inblick i hur internationella förhandlingar går till. Eleverna får fördjupa
sig i den unika processen med att ta fram en global utvecklingsagenda som gäller för alla världens länder. Målet
med rollspelet är att delegaterna själva ska formulera
tre delmål som ska ingå i mål 16 om fredliga samhällen.
Delegaterna får genom rollspelet lära sig mer om:
•
•
•
•

Material
I detta material finns instruktioner, ett rollkort per delegation samt kort bakgrundsinformation om Agenda 2030.
Kopiera upp så att varje deltagare har ett ex av sitt egna
rollkort. På vår hemsida hittar du även mer information
om Agenda 2030 och tips om FN-rollspel.

FN:s arbete för global utveckling
de globala målen för hållbar utveckling
och processen för att ta fram dessa
hur och varför fredliga samhällen är
en förutsättning för utveckling
olika länders positioner i frågan

Tips!

Då FN-rollspelet är en förenklad skildring av ett tematiskt
möte så skiljer det sig aningen från andra traditionella
FN-rollspel.

Tips till diplomater och mycket annat finns
på www.fn.se/fnrollspel
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ROLLSPELETS GÅNG

1. Förberedelse och diskussion
Gå igenom med klassen vad Agenda 2030 och de globala
målen för hållbar utveckling är. Informera om den
process som ledde till antagandet av dessa i september
2015.

5. Lobbying
Låt delegaterna börja med lobbying, där de får diskutera,
bygga allianser och arbeta vidare med formulering av
delmål. Här gäller det att få så stort stöd som möjligt
för sin ståndpunkt.

2. Deltagarna studerar sina roller
Dela in eleverna i delegationer om 2-3 personer i varje
grupp och låt deltagarna studera sina roller. Låt dem ta
hjälp av rollkorten och tips på hemsidan.

6. Debatt
Efter lobbying presenterar delegationerna sina förslag
på delmål inför helgrupp. Ordföranden fördelar ordet
så att alla får komma till tals under den utsatta tiden.

3. Uttalande från civilsamhällsorganisation
Ordförande öppnar mötet. En civilsamhällsorganisation, i det här fallet Svenska FN-förbundet, får göra ett
uttalande inför delegaterna om temat för dagen.

7. Omröstning
De tre delmål som ordförande anser har störst stöd
presenteras. Det kan hända att delegationernas olika
förslag på delmål måste vävas samman till ett för att
ett slutgiltigt målförslag ska kunna godkännas i en
omröstning.

4. Anförande från varje delegation
Varje delegation håller ett kort anförande och för fram
sina argument och ståndpunkter i frågan samt presenterar delegationens första förslag på delmål. Endast en
representant per delegation talar och representerar hela
gruppens ståndpunkt.

Diskutera resultatet med eleverna efter att ordförande
har avslutat mötet.
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BAKGRUNDSINFORMATION

2015. Processen var unik för FN och skiljde sig markant
från hur världsorganisationen tidigare hade arbetat.

Världens ledare enades år 2000 om millenniemålen, åtta
mål för att göra världen bättre. Målen syftade bland annat
till att minska fattigdomen i världen, minska koldioxidutsläppen och se till att fler barn får möjlighet att gå i
grundskola. Dessa mål skulle nås till år 2015 och stora
framsteg gjordes. Millenniemålen fungerade som ett
verktyg och har bidragit till att utvecklingsfrågor har
lyfts på den internationella politiska agendan. För första
gången hade världens länder en gemensam agenda för den
globala utvecklingen. På ett toppmöte år 2010 bestämde
världens ledare att nya mål skulle tas fram för att ta vid
efter millenniemålen. Gemensamma mål underlättar det
fortsatta arbetet för hållbar utveckling och en bättre värld
för alla. När millenniemålen utformades var det en sluten
process där FN:s sekretariat presenterade målen för medlemsländerna i generalförsamlingen. Medlemsstater och
andra aktörer hade ingen påverkan i processen att ta fram
dessa, utan målen antogs utan konsultationer. Processen
med att ta fram de nya globala målen och dess delmål var
lång och komplicerad men samtidigt väldigt inkluderande
och öppen. I processen tilläts inte bara medlemsstater
att lämna förslag och ge rekommendationer. Även civilsamhällsorganisationer, experter och individer har haft
möjlighet att påverka processen, som kallades för post-

FN:s öppna arbetsgrupp
Olika aktörer välkomnades till att säga sitt och lyfta frågor
som de ansåg viktiga och borde inkluderas i agendan. En
plattform som skapades för att ge stater utrymme till diskussion var FN:s öppna arbetsgrupp (eng: Open Working
Group on Sustainable Development). Den öppna arbetsgruppen inrättades i januari 2013 och bestod av 30 grupper
av medlemsländer. Sammanlagt representerades 73 medlemsländer i dessa grupper, som varierade i storlek. Flera
av de nordiska staterna var representerade. Grupperna av
medlemsländer var frivilligt komponerade och samtliga
regioner i världen var representerade.
Sverige är exempel på ett land som inte tillhörde en grupp,
men då det var en öppen arbetsgrupp fick både stater, länder med observatörsstatus och civilsamhällsorganisationer
närvara och göra uttalanden och på andra sätt arbeta för
att påverka medlemmarna i grupperna. Arbetsgruppen
samlades under ett flertal olika tematiska möten för att
lyssna på forskare och experter samt diskutera förslag på
mål och delmål. I september 2014 presenterades arbetet
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i FN:s generalförsamling och förslagen låg till grund för
de mål som FN antog i september 2015.

ringar. Mål 16 handlar om just fredliga och inkluderande
samhällen som bygger på rättvisa och starka institutioner
och syftar till att skapa en grund för hållbar utveckling.
Delmålen inkluderar bland annat att stoppa människohandel och korruption, samt att minska andra former av våld.

Rollspelet är en förenklad version av den komplicerade
process som har bidragit till de globala målen för hållbar
utveckling. Under rollspelet representeras en civilsamhällsorganisation, flera av grupperna i den öppna arbetsgruppen samt länder som medverkat med observatörsstatus. Ett fritt översatt utkast på målområde 16 finns på
sida 6 för att delegaterna ska kunna arbeta med en tidigare
version av det som kom att bli mål 16.

Under framtagandet av målen var det flera aktörer som
menade att ett mål om fred och säkerhet inte borde finnas
i en utvecklingsagenda, utan hänvisade bland annat till
att det finns andra plattformar för att arbeta med säkerhetsfrågor. Ett annat argument var att mandatet för de nya
globala målen skulle fokusera på de tre dimensionerna av
hållbar utveckling, och inte inkludera en fjärde pelare som
rör frihet från våld. Det är dock av stor vikt att erkänna att
FN:s tre arbetsområden – mänskliga rättigheter, utveckling samt fred och säkerhet – är sammanlänkade och att
vi behöver alla tre pelare då de är beroende av varandra.

För mer information om FN:s öppna arbetsgrupp, besök:
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/owg
Agenda 2030
– de globala målen för hållbar utveckling
I september 2015 antog världens ledare den mest ambitiösa
planen för att utrota fattigdom som världen hittills skådat.
Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling
antogs i FN:s generalförsamling och syftar bland annat
till att alla ska få god utbildning, att konsumtionen ska
bli hållbar och att klimatförändringarna ska bekämpas.
Målen är universella, vilket innebär att alla världens länder
ska arbeta med att uppnå dem. Burkina Faso såväl som
Sverige och Kina ska arbeta på nationell nivå för att se till
att världen blir en bättre och mer rättvis plats till år 2030.
Inom ramen för Agenda 2030 ryms 17 mål med 169 delmål
som tillsammans speglar de tre dimensionerna av hållbar
utveckling; social, ekonomisk och miljömässig utveckling.

Rollspelet ska vara en förenklad version av ett tematiskt
möte i FN:s öppna arbetsgrupp där eleverna ska ta fram
egna delmål till mål 16. Vi har valt ut tre teman som
delmålen kommer att byggas på; mänskliga rättigheter,
institutioner och rättssäkerhet.
Formulera ett eget mål
Rollspelets mål är att delegationerna ska formulera tre
egna delmål som hör till mål 16. Delegationen ska sedan
arbeta för att just deras delmål ska blir det förslag som
vinner omröstningen i gruppen. Vissa delegationer vill
att delmålen ska vara så starka som möjligt medan andra
delegationer arbetar för att försvaga målet så mycket som
möjligt. Dessa ställningstaganden och ståndpunkter reflekteras i de delmål som delegationen lägger fram. Till stöd
har varje delegation ett rollkort med olika ståndpunkt för
respektive delmål. De uttalanden som finns på rollkorten är
lösa översättningar från möten i FN:s öppna arbetsgrupp,
där delegationerna diskuterade just vilka delmål de ville
se under mål 16. Dessa uttalanden finns i sin helhet på
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/owg.

Tips!
Läs mer om Agenda 2030
på www.globalamålen.se

Ett mål om fredliga och
inkluderande samhällen
Ett stort hinder för utveckling och fattigdomsbekämpning
är konflikter och instabila samhällen. Det påverkar inte
bara människors säkerhet utan även den ekonomiska
utvecklingen. I våldsamma samhällen kan det vara svårt
för barn att få gå till skolan, blivande mödrar riskerar att
inte få läkarhjälp och det är nästintill omöjligt att arbeta
med långsiktig hållbarhet som att hindra klimatföränd-

Ett mål bör vara specifikt och relatera till endast ett sakområde. Det bör vara slagkraftigt och kan ha flera delmål som relaterar till varandra men som tar upp olika
prioriteringar. Ett delmål ska bidra till att målet i helhet
ska uppnås. Om möjligt kan ett delmål formuleras som
bidrar till en positiv utveckling även på andra områden.
Tänk på att delmålen ska vara mätbara då det ska gå att
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Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen
Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar
utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt
bygga upp effektiva och inkluderande institutioner med
ansvarsutkrävande på alla nivåer.

mäta framstegen som görs. Delmålen bör även börja med
ett verb, som till exempel ”minska”, ”stoppa”, ”säkerställa”
eller ”bygga upp”.

16.1 Delmål 1 ska handla
om mänskliga rättigheter

16.2 Delmål 2 ska handla
om institutioner

16.3 Delmål 3 ska handla
om rättssäkerhet

Mänskliga rättigheter innebär att alla människor är
födda fria och lika i värde
och rättigheter. Mänskliga
rättigheter är universella
och gäller alltså alla.

Institutioner kan se olika
ut. De kan vara formella,
det vill säga skrivna lagar
och regler. De kan även vara
så kallade informella,
det vill säga oskrivna
normer och traditioner.

Rättssäkerhet: det finns en
ordning som innebär att individer får skydd mot övergrepp, både från samhället
och från andra individer.
Alla ska vara lika inför
lagen och straffas för de
brott som de har begått.
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ROLLKORT: SVENSKA FN-FÖRBUNDET

Som civilsamhällsorganisation är Svenska FN-förbundet inte en av medlemmarna i FN:s
öppna arbetsgrupp. Då processen är öppen och inkluderande får förbundet hålla anföranden, uttala sig i debatter och lobba för sina ståndpunkter utan att vara medlem.
Svenska FN-förbundet menar att det borde finnas tre separata mål inom målområde 16.
Det borde finnas ett mål om frihet från våld, ett mål om att bygga fredliga och stabila samhällen och ett mål om att säkerställa demokratiskt styre.

Mänskliga rättigheter
• Vi menar att mänskliga rättigheter måste
ligga till grund för samtliga mål.
• Målen vi tar fram borde adressera orsakerna
till våld och diskriminering. Vi måste skydda
alla människor, speciellt de mest utsatta.
• Det är viktigt att politiska liksom kulturella rättigheter är skyddade. Olika sociala,
kulturella, religiösa och etniska perspektiv
måste respekteras av alla.
• Det civila samhället och individer måste få
vara med och delta i olika processer som
påverkar samhället för att vi ska uppnå
fredliga samhällen.
• En stat måste skydda dess medborgares
rättigheter, som till exempel rätten att rösta,
yttrandefrihet samt frihet till politiskt deltagande.
• Vi menar att frihet från våld är en rättighet
såväl som en förutsättning för att kunna nå
de andra målen.

•

•

mål måste institutionerna i samhället vara
effektiva, pålitliga och transparenta.
Institutionerna måste även vara demokratiska och rättvisa och se till att alla invånare
i samhället får delta.
Stater måste arbeta för att bekämpa korruption i samhället, på alla nivåer, då korruption
hindrar utveckling.

Rättssäkerhet
• Stater har en skyldighet att skydda sin egen
befolkning från de allra grövsta brotten
såsom folkmord, krigsbrott, etnisk rensning
och andra brott mot mänskligheten.
• Alla länder måste verka för och genomdriva icke-diskriminerande lagstiftning
och politik. Alla stater måste arbeta för att
säkerställa att de grundläggande friheterna
är skyddade och att informationen om dessa
finns tillgängligt för befolkningen.

Institutioner
• Ett stort hinder för att nå fredliga samhällen
är svaga institutioner. För att uppnå dessa
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ROLLKORT: BRASILIEN OCH NICARAGUA

Gruppen vill inte ha ett separat mål om fredliga samhällen. Den menar i stället att frågorna
ska föras in i andra relevanta mål och integreras som delmål. Gruppen vill ha fredliga och
stabila samhällen utan våld, men menar att fokus för diskussionen borde vara på hållbar
utveckling och inte på fred och säkerhet.

Mänskliga rättigheter
Gruppen har inte uttalat sig med hänvisningar
till mänskliga rättigheter. Det går därför att anta
att andra frågor är av större vikt för gruppen när
målet om fredliga och inkluderande samhällen
diskuteras.

Rättssäkerhet
•
Vi menar att bristen på rättssäkerhet är ett
hinder för utveckling och även fred. Därför
tycker vi att det är en väldigt viktig fråga.
•
Diskussionen kring frågor om fred och säkerhet måste handla om mer än exempelvis
organiserad brottslighet, som till exempel
situationen i Palestina där det varken finns
fred, stabilitet eller rättssäkerhet.
•
Diskussionen om delmål och mål fokuserar
på nationell nivå. Vi skulle vilja att vi även
pratar om rättssäkerhet på internationell
nivå. Vi bör mer specifikt ta itu med hur
själva FN är uppbyggt och exempelvis
reformera FN:s säkerhetsråd eller stärka
generalförsamlingen.

Institutioner
•
Demokrati är väldigt viktigt för oss men det
är alldeles för svårt att prata om demokrati
med alla grupper på plats, då vi menar på
att vi har helt olika syn på demokrati.
•
Målen bör vara mätbara men vi menar att
fred inte kan mätas på ett sätt som alla kan
vara överens om.
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ROLLKORT: ZIMBABWE OCH ZAMBIA

I sina uttalanden talar gruppen ofta för hela Södra Afrikagruppen, där även Angola,
Botswana, Lesotho, Malawi, Moçambique, Namibia, Swaziland och Sydafrika ingår. Trots
att dessa länder inte är med i den öppna arbetsgruppen uttalar de sig för hela gruppen, då
de olika länderna ofta samarbetar i denna koalition.
Gruppen lyfter att fred är en förutsättning för hållbar utveckling. Samtidigt är gruppen
försiktig med att uttala sig om huruvida målområdet borde vara ett eller två mål, eller om
det borde integreras i övriga målområden.

Mänskliga rättigheter
• Målen måste vara realistiska. De måste även
ta hänsyn till utmaningar som finns på
nationell nivå, där kultur och andra sociala
normer är viktiga.
• Vi behöver en jämlik och hållbar utveckling,
där alla medborgare får ta del av utvecklingen.

Rättssäkerhet
• Rättssäkerhet krävs för att vi ska kunna
upprätthålla mänskliga rättigheter. Det är
också viktigt för att alla ska få tillgång till
samhällets resurser. Detta leder i sin tur till
ekonomisk tillväxt och utveckling.
• Vi behöver ha starka rättssystem som ser till
att lagar följs. Om inte lagar följs finns risken
att utvecklingen hindras och att miljön
tar skada.
• Rättssäkerhet är även viktigt för stabila
samhällen. I stabila samhällen är det säkrare
att investera vilket leder till utveckling. Vi
menar att rättssäkerhet är ett lands bästa
väg till ekonomisk framgång.
• Om lagar inte följs är det meningslöst att
ha regler. Många utvecklingsländer har
svaga rättssystem och dåliga möjligheter
till utveckling. Denna agenda bör se till
att rättssäkerhet inkluderar uppbyggnad
av kompetens och kapacitet för en grund
där lagar efterföljs.

Institutioner
• Korruption måste stoppas, då det hindrar
både ekonomisk, miljömässig och social
utveckling.
• Om vi har starka institutioner som tar hand
om statens tillgångar på rätt sätt får vi ökad
demokrati och transparens i samhället,
vilket i sin tur leder till att de mänskliga
rättigheterna kan efterföljas och skyddas.
• Kapabla institutioner, liksom fredliga samhällen och rättssäkerhet, menar vi är hörnstenar i arbetet för hållbar utveckling.
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ROLLKORT: USA, KANADA OCH ISRAEL

Gruppen argumenterar att fred och säkerhet är nyckelfaktorer för framsteg inom utveckling.
Det är därmed relevant för alla länder att arbeta aktivt med dessa frågor.
Gruppen menar att målområde 16 bör delas in i två separata mål. Ett mål bör adressera
fredliga och inkluderande samhällen och ett mål bör adressera institutioner, där det är
viktigt att staten tar ansvar och är transparent.

Mänskliga rättigheter
•
Grundläggande mänskliga rättigheter behöver skyddas och de mål vi tar fram behöver reflektera detta.
•
Gruppen argumenterar att mänskliga rättigheter kan skyddas och stärkas i ett samhälle med kapabla institutioner där lagar
följs.

•

alla medborgare ska kunna känna sig säkra
samt kunna och våga göra sin röst hörd.
Vi menar att institutioner måste vara demokratiska och kunna hållas ansvariga inför
medborgarna.

Rättssäkerhet
•
Rättssäkerhet är grundläggande för att det
ska bli fred, för att vi ska kunna bekämpa fattigdom och för att vi ska kunna nå en hållbar utveckling.
•
Vi vet att grundläggande mänskliga rättigheter är bäst skyddade i samhällen där
lagar efterlevs och där de som bryter mot
dessa straffas.

Institutioner
•
För att ekonomin ska kunna växa behöver
vi ha öppna och effektiva institutioner som
landets medborgare kan lita på.
•
Ett lands institutioner, deras kvalitet och
handlingsförmåga är avgörande för en hållbar utveckling. Det är också viktigt för att
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ROLLKORT: KINA, INDONESIEN OCH KAZAKSTAN

Gruppen understryker vikten av fredliga samhällen utan våld. Rättsäkerhet och kapabla
institutioner har en stark koppling till utveckling. Gruppen menar samtidigt att det finns
andra viktiga institutioner och forum där dessa frågor kan diskuteras i stället.
Gruppen föreslår att detta målområde ska tas bort helt och hållet och inte vara en del
av de globala målen. Gruppen anser sig samtidigt vara öppen för att diskutera huruvida
dessa frågor går att föra in i dokumentets förord. Specifika frågor inom detta område går
eventuellt också att föra in som delmål i andra mål.

Mänskliga rättigheter
• Vi anser att det är tydligt att konflikt i de
flesta fall startar med fattigdom och ojämlikhet. Det är därför viktigt att grundorsakerna till fattigdom, som ojämlikhet, reflekteras i målen. Alla behöver ha tillgång till
utveckling.
• Vi anser att yttrandefrihet och pressfrihet
inte har nära koppling till utveckling och att
inget delmål behöver beröra detta.

•

Vi anser inte att ett delmål om goda institutioner är relevanta för agendan.

Rättssäkerhet
• Vi anser inte att rättssäkerhet som ett delmål
är relevant för agendan.
• Vi anser inte att det finns en modell för
rättssäkerhet som kan passa alla länder eller som vi kan mäta. På global nivå har alla
länder ett gemensamt ansvar att bevara fred
och upprätthålla lag och ordning, om än
med viss reservation för de olika ländernas
utvecklingsgrad.
• Vi anser att djupare diskussioner kring fred
och rättssäkerhet samt dess koppling till
utveckling inte bör ske inom FN:s öppna
arbetsgrupp. Här borde vi lägga mer fokus
på rena utvecklingsfrågor.

Institutioner
• Vi skulle vilja se att utvecklade länder, som
redan har etablerade system för att ta hand
om samt fördela statens resurser, borde
stötta andra länder i kapacitetsbyggande.
Vi anser dock inte att det borde finnas med
som ett delmål i denna agenda.
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ROLLKORT: POLEN OCH RUMÄNIEN

Gruppen menar att det krävs hållbar fred och ett stabilt samhälle för en agenda som syftar
till att driva hållbar utveckling. De två länderna har erfarenhet och kunskap som de fått
under de två senaste årtiondenas övergång till demokrati, som kan användas av andra
länder för hjälp och stöd i liknande processer.
Gruppen menar att målområde 16 ska vara ett enskilt mål om fredliga och inkluderande
samhällen. De kräver starka och tydliga formuleringar då detta är en prioriterad fråga
för gruppen.

Mänskliga rättigheter
•
Respekt för mänskliga rättigheter är nyckeln för att agendan ska kunna genomföras.
Vi anser det avgörande för att vi ska kunna
nå en hållbar utveckling.

•

Korruption hindrar utveckling, välstånd,
demokrati, rättvisa, rättssäkerhet, miljö,
hälsa och utbildning och är därmed ett
stort hinder för utveckling.

Rättssäkerhet
•
Vissa aspekter inom rättssäkerhet är grundläggande för en hållbar utveckling. Till
exempel tillgång till rättvisa och kampen
mot korruption.
•
Vi behöver se till att det finns rättvisa och
pålitliga rättssystem för alla. Rättssäkerhet
är klistret som håller samman samhället
och hjälper det att utvecklas.

Institutioner
•
Demokratiskt styre anser vi vara av stor vikt
för att vi ska kunna nå en hållbar utveckling.
•
Institutioner som medborgare kan lita på,
som är effektiva och transparenta, är en
viktig grund för agendan.
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ROLLKORT: INDIEN, PAKISTAN OCH SRI LANKA

Gruppen menar att den inte kan stödja enskilda mål för fred, säkerhet och rättssäkerhet.
Detta fokusområde kräver inget eget mål, menar gruppen. Den vill i stället att dessa frågor
hanteras som en del av andra mål och delmål i agendan. Gruppen menar att rätten till
utveckling måste vara grundläggande i agendan.

Mänskliga rättigheter
•
Fattigdom är ett stort och akut hinder för
mänskliga rättigheter och detta måste reflekteras i de mål vi har i agendan.

Rättssäkerhet
•
Diskussionen om målområdet anser vi
vara spretig. Vissa medlemmar lyfter fred,
säkerhet och rättssäkerhet. Andra fokuserar
på konflikt och instabilitet samt brott, våld
och diskriminering på nationell nivå. Vi
anser att alla dessa olika frågor skiljer sig
åt och kräver olika åtgärder.
•
Vi menar på att det är viktigt att ett målområde om rättssäkerhet inte står i vägen
för ekonomisk tillväxt.

Institutioner
•
Det är viktigt att alla medborgare får vara
med och fatta beslut, både på internationell
och nationell nivå. Vi anser att det finns
en brist på demokrati inom FN som vi
bör ta itu med.
•
Vi menar att det är ironiskt att så många
medlemmar passionerat förespråkar demokratiskt styre i FN:s öppna arbetsgrupp då
inte ens FN håller hög nivå av demokrati.
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ROLLKORT: STORBRITANNIEN, NEDERLÄNDERNA OCH AUSTRALIEN

Gruppen anser sig vara nöjd med det utkast av målområdet som finns, samtidigt som den
uttrycker oro över vissa frågor. Gruppen rekommenderar två separata mål; ett för god
förvaltning med effektiva och öppna institutioner för alla, och ett mål som fokuserar på
stabila och fredliga samhällen.

•

Mänskliga rättigheter/rätten
att utvecklas
•
Att utrota fattigdom handlar om mycket mer
än tillgång till utbildning och hälsovård.
•
Mänskliga rättigheter bör vara en grund
och alla ska kunna yttra sig utan att frukta
för sitt eller andras liv.

Vi vill poängtera att detta är en universell
agenda. Olika länder har olika utgångspunkter men alla måste ha effektiva och
pålitliga institutioner för att medborgarna
ska kunna lita på sina regeringar.

Rättssäkerhet
•
Det finns ett enormt behov av rättvisa hos
de fattigaste i världen. Upp till fyra miljarder människor lever utanför ett rättvist och
fungerande rättssystem.
•
Länken mellan fred, gott styrelseskick, rättssäkerhet och hållbar utveckling är inget
nytt. Det finns tydliga bevis från akademisk
forskning att detta är viktigt.
•
Medborgare världen över önskar ett juridiskt system som är pålitligt och som ser
till att överenskommelser efterföljs, och
en polismyndighet som kan skydda deras
familjer.

Institutioner
•
Vi har lärt oss av olika situationer från hela
världen att vi inte kan strunta i regeringar
och institutioner som inte fungerar. Alla
måste vara med i detta arbete.
•
Medborgare vill att regeringen ska vara
kapabel och ansvarstagande. Den ska hålla
vad den lovar.
•
Kapabla, ansvarstagande och inkluderande
institutioner är avgörande för en hållbar
utveckling.
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ROLLKORT: PALESTINA

Palestina tillhör inte någon av medlemsgrupperna i FN:s öppna arbetsgrupp men vill vara
närvarande och aktiv för att påverka målområde 16. Palestina kan hålla anföranden, uttala sig i debatter och lobba för sina ståndpunkter.
Palestina anser att fredliga samhällen, rättssäkerhet och kapabla institutioner ska vara
inkluderade i agendan i ett eget målområde. De menar att detta är av särskild vikt för
landet självt då det befinner sig i en situation med väpnad konflikt och utländsk militär
ockupation.

Mänskliga rättigheter
•
Utländsk ockupation och hållbar utveckling
går inte ihop. Ockupationen begränsar alla
våra möjligheter till utveckling och berövar
vår befolkning de grundläggande mänskliga
rättigheterna.
•
Social utveckling handlar om våra mänskliga rättigheter, rätten till självständighet och
frihet från förtryck.

•

Institutioner
•
Goda institutioner är grundläggande för en
hållbar utveckling och vi anser att det bör
vara ett eget målområde i agendan.

•

•

Rättssäkerhet
•
Vårt arbete för en hållbar utveckling handlar om de tre dimensionerna av hållbar utveckling; social, ekonomisk och miljömässig.
Grunden till allt detta är rättssäkerhet.
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De som bryter mot lagar och regler måste
straffas för det. Vi ber det internationella
samfundet att inkludera detta i agendan
som ett delmål.
Rättssäkerhet är essentiellt för Palestina.
Vi menar att vår situation, där vårt land är
ockuperat av Israel, visar att det är omöjligt att uppnå hållbar utveckling utan fred,
rättssäkerhet och respekt för mänskliga
rättigheter.
Israels ockupation av Palestina är en kränkning och ett brott mot internationell rätt.
För oss är det viktigt att agendan reflekterar
att en förövare inte kan komma undan utan
straff när ett brott har begåtts.

ROLLKORT: SVERIGE

Sverige tillhör inte någon av medlemsgrupperna i FN:s öppna arbetsgrupp, men vill vara
närvarande och aktiv för att påverka målområde 16. Sverige kan hålla anföranden, uttala
sig i debatter och lobba för sina ståndpunkter. Landet menar att problemet med våld är
universellt även om omfattningen av problemet varierar i alla länder. Denna utmaning
möts i tider av både krig och fred, i låginkomstländer såväl som höginkomstländer.
Sverige stödjer antagandet av två separata mål inom fokusområde 16, där det ena målet
adresserar fredliga och inkluderande samhällen, inklusive frihet från våld, och det andra
målet adresserar vikten av demokratiskt styre och rättvisa för alla. Sverige vill att detta
målområde ska minska användandet av våld, men även grundorsakerna till det.

Mänskliga rättigheter
•
Ingen ska behöva leva i rädsla, och frihet
från våld är avgörande för att nå en hållbar
utveckling och för att bekämpa fattigdom.
•
Genom det här målområdet har vi möjlighet att nå de allra mest utsatta grupperna
i samhället.

•

•

Institutioner
•
Ett bra styrelseskick är avgörande för en
hållbar utveckling. Vi menar att ett demokratiskt styre som omfattar alla individer
i ett land behövs.

Transparenta och effektiva institutioner
som är pålitliga är nödvändiga för att vi ska
kunna hantera de utmaningar vi står inför,
som till exempel miljö och klimatförändringar.
Alla länder har områden de kan förbättra
vad gäller transparens och pålitlighet. Det är
därför samtliga länders universella ansvar.

Rättssäkerhet
•
Vi anser att tillgång till rättvisa är nödvändigt för inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt och utveckling.
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