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Två flickor som tvingats på flykt av striderna i Jemen.

HÄLFTEN AV JEMENS
BEFOLKNING NÄRA SVÄLT
Omkring 14 miljoner människor, eller
hälften av Jemens befolkning, befinner sig
i ett förstadium till svält. Det konstaterade
Mark Lowcock, chef för FN:s kontor för
humanitärt bistånd, OCHA, när han den
23 oktober informerade säkerhetsrådet
om situationen i landet. En månad tidi
gare var siffran 11 miljoner människor.
Lowcock konstaterade vidare att svält är
ovanligt i dagens värld vilket gör situatio
nen i Jemen än mer chockerande. I slutet
av förra året gjordes uppskattningen att
130 barn dog varje dag i Jemen av extrem
hunger och sjukdomar. I dagsläget är situ
ationen ännu värre, menade Lowcock.
Två avgörande faktorer har bidragit
till att läget förvärrats. Dels gör striderna
kring staden Hudaydah att den humani
tära hjälpen inte kommer fram samti
digt som en halv miljon människor har
tvingats fly sina hem. Dels har ekonomin
kollapsat och 80 procent av befolkningen
lever under fattigdomsgränsen.
Lowcock efterlyste flera brådskande
åtgärder, däribland eldupphör kring
viktig infrastruktur och att tillförseln av
mat och andra livsviktiga varor till olika
delar av landet skyddas.

FN KRÄVER SKYDD FÖR
CENTRALAMERIKANER

2

INTERNATIONELLA ÅR 2019

behöver skydd och humanitär hjälp har
möjlighet att få det snabbt och utan hinder
i enlighet med 1967 års flyktingprotokoll”,
skriver flyktingorganet och betonar att
många av personerna i gruppen flyr från
livshotande våld och förföljelse. UNHCR
erbjuder vidare sitt stöd till USA:s myndig
heter i mottagandet av gruppen.

FN har utlyst tre internationella år
för 2019. Idag talas 6 000-7 000 språk
i världen. Internationella året för
ursprungsfolkens språk har utlysts för att
uppmärksamma de språk som håller på
att försvinna och som talas av cirka 370
miljoner människor i närmare 90 länder.
Det periodiska systemet – tabellen över
grundämnen uppställd efter deras kemiska
och fysikaliska egenskaper – fyller 150 år.
Därför har FN utlyst det internationella
året för det periodiska systemet.
FN har även beslutat att uppmärk
samma internationella året för modera
tion. Det handlar om att motverka extre
mism och terrorism och i stället främja
besinning och måttfullhet genom dialog,
tolerans, ödmjukhet och samarbete.

LUFTFÖRORENINGAR HOTAR
NIO AV TIO BARN
Mer än nio av tio barn inandas luft
som är så förorenad att ”den allvarligt
äventyrar deras hälsa och utveckling”,
enligt en rapport som Världshälso
organisationen WHO släppte i oktober
i samband med en global konferens i
Genève om luftföroreningar och hälsa.
Luftföroreningar har en hämmande
effekt på barns hjärna och påverkar
deras hälsa på flera sätt än man tidigare
antagit, enligt rapporten, som även upp
skattar att 600 000 barn dog 2016 i akut
infektion i de nedre luftvägarna som en
följd av förorenad luft.
”De enormt höga sjukdoms- och döds
talen som dessa nya uppgifter avslöjar
borde resultera i brådskande åtgärder för
vårt globala samhälle, särskilt bland dem
som arbetar inom hälsosektorn”, sägs det
i WHO:s rapport, med konstaterandet
att följderna av luftföroreningar både
inom och utanför hemmen är värst i lågoch medelinkomstländer.

NORSK DIPLOMAT NYTT
SYRIENSÄNDEBUD

”MINSKAD KÖTTKONSUMTION
BRA FÖR MÄNNISKOR OCH
PLANETEN”
Trots att köttproduktion är en erkänd
faktor bakom miljöförstöring och
klimatförändringar fortsätter efterfrågan
på kött att stiga över hela världen. Det
konstaterar FN:s miljöprogram UNEP i
en skrivelse i början av november. Den
globala köttindustrin fortsätter växa

Foto: UN photo/Loey Felipe

USA måste följa internationella överens
kommelser om asylrätt och skydd av
flyktingar, enligt ett uttalande från FN:s
flyktingorgan UNHCR den 9 november.
Bakgrunden är hotfulla utspel från USA:s
president Donald Trump angående de
tusentals flyktingar och migranter som
flytt våld och fattigdom i sina hemländer
i Centralamerika och under hösten varit
på väg till fots mot USA.
”UNHCR förväntar sig att alla länder,
inklusive USA, ser till att var och en som

samtidigt som kött- och mjölkindustrin
står bakom mer utsläpp av växthusgaser
än världens största oljebolag, konstateras
det vidare. 80 procent av skogsavverk
ningen i Amazonområdet beror t ex på
att boskapsfarmer ska anläggas.
”Att minska konsumtionen av kött
från köttindustrin är bra för människor
och för planeten”, enligt skrivelsen, som
ingår i en serie diskussionsunderlag som
kommer att släppas regelbundet fram
till FN:s nästa miljöförsamling i Nairobi,
Kenya, i mars 2019.

Den norske diplomaten Geir Pedersen
blir nytt FN-sändebud för konflikten i
Syrien. Han efterträder svensk-italienske
Staffan de Mistura som av personliga
skäl lämnar posten i slutet av november.
De Mistura har innehaft posten sedan
2014 och tilldelades utmärkelsen Årets
FN-vän av Svenska FN-förbundet 2016.
Geir Pedersen har decennier av politisk
och diplomatisk erfarenhet, både i och
utanför FN. Mellanöstern är han bekant
med från tidigare uppdrag, bl a som en i
teamet bakom Osloprocessen 1993 och
som norsk representant vid den palestin
ska myndigheten 1998-2003. Åren 200508 hade Pedersen
olika FN-uppdrag
med koppling till
Libanon. Från
2012 till 2017
var han Norges
FN-ambassadör.
Geir Pedersen.
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Dåliga nyheter är det gott om i dessa dagar. När jag skriver denna spalt har t ex
högerpopulisten Jair Bolsonaro just vunnit presidentvalet i Brasilien, Jemen står på
randen till en enorm svältkatastrof och Donald Trump har meddelat att han vill dra
USA ur ännu ett internationellt avtal, INF om medeldistanskärnvapen.
Det är lätt att misströsta och känna att en vill ge upp. Men det är just då som vi
måste påminna oss om de framsteg som faktiskt skett och sker, kavla upp ärmarna
och börja göra vad vi kan för att skjutsa på dessa framsteg.
Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling är just ett sådant steg
framåt som förtjänar vår uppmärksamhet och allas vårt stöd. Faktum är att denna
nya utvecklingsagenda är ett strålande exempel på globalt samarbete när det är som
bäst. Att världens regeringar 2015 lyckades lägga sina många meningsskiljaktigheter
åt sidan, och klubba 17 gemensamma mål som tillsammans ska leda oss i riktning
mot en bättre värld, är ett historiskt kliv framåt för mänskligheten.
Som på så många andra områden har Sveriges regering haft hög svansföring
internationellt men här på hemmaplan har den varit senfärdig med att sätta igång
arbetet. Agenda 2030 spikades i september 2015 men inte förrän i mars 2016 tillsatte
regeringen en delegation med uppdrag att ta fram en handlingsplan. Delegationens
förslag lades sedan fram sommaren 2017 och först nu i somras, 2018, presenterade
den rödgröna regeringen sin handlingsplan. Förutom att den kommer sent – med
bara tolv år kvar till 2030 – har den inte förankrats i riksdagen och delar av opposi
tionen har sagt att de vill riva upp den.
Som tur är står och faller inte Agenda 2030 och de globala
målen med regeringens insatser. Mängder av aktörer – där
ibland företrädare för civilsamhället, skolan, närings
livet, forskarvärlden och myndigheter på olika nivåer
– har länge varit igång med olika åtgärder och projekt.
I detta temanummer om aktörerna för de globala målen
belyser vi några av alla de fantastiska insatser som görs
för att föra oss i riktning mot en bättre värld 2030.
Redaktör AnnaLena Karlsson Andrews
annalena.karlsson.andrews@fn.se
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AKTÖRER FÖR DE
GLOBALA MÅLEN

Sverige är det land i världen som ligger bäst till för att uppnå de globala målen, enligt många bedömare. Allmänhetens kunskaper om Agenda 2030
och de globala målen blir också allt bättre. Men den rödgröna regeringens handlingsplan från i somras har fått omfattande kritik och det är oklart hur
en ny regering kommer att hantera den. Bilden visar Gamla stan i Stockholm vid jultid.

”Sveriges Agenda 2030-arbete
behöver en nystart”
I somras presenterade den rödgröna regeringen en handlingsplan för hur Sverige ska uppnå Agenda 2030.
Kritiken har inte låtit vänta på sig. Planen sägs sakna visioner och förankring i riksdagen. Både oppositionen
och civilsamhället vill se en nystart. Samtidigt menar regeringens Agenda 2030-delegation att svenskarnas
kunskap om de globala målen blir allt bättre.
En mörk februarikväll långt innan val
rörelsen börjat stod Centerpartiets riks
dagsledamot Emil Källström på en scen
i Kulturhuset i Stockholm. Tillsammans
med en handfull andra riksdagsledamö
ter debatterade han Sveriges arbete med
Agenda 2030.

Källström sitter i riksdagens finans
utskott. Han förklarade för publiken att
han aldrig mött en väljare som frågat
honom om Agenda 2030 eller de globala
målen.
Nio månader och en valrörelse senare
konstaterar Källström att han fort
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Lisa Bläckt, företagare, Cornelia Sun
Med avstamp i mål 12 arbetar vi med hållbart
mode utifrån en zero waste-princip som syftar
till att tillvarata återvunnen textil. I linje med
mål 4 och 5 tillgodoser vi också unga tjejer
med utbildning i de regioner där tygerna
ursprungligen burits.

Foto: Cornelia Sun
Collective

Hur jobbar du och/eller
din organisation med
de globala målen?

farande inte fått någon fråga om Agenda
2030 från en väljare.
– Så är det tyvärr. Agenda 2030 finns
inte på valmanskårens läppar. Det gör
däremot flera av de perspektiv som genom
syrar agendan, som miljö, jämställdhet
och ekonomisk utveckling, säger han.

Detta har också varit partikollegan Isabella
Lövins ständiga mantra. Ministern för
internationellt utvecklingssamarbete och

Från vänster: Karin Johansson, Katarina Sundberg, Emil Källström och Janine Alm Ericsson.

klimat upprepar så ofta hon kan att Sverige
är det land i världen som ligger bäst till för
att uppnå de globala målen.
Få argumenterar emot henne. Även
Emil Källström säger att Sverige gör ett bra
jobb för en mer hållbar global utveckling.
– Men inom mitt parti har vi en
känsla av att vi i Sverige vill prioritera
allt. Priset är brist på fokusering. Risken
med att göra allting hela tiden är att det
i slutet inte blir nånting. Sedan är vi
medvetna om att Sverige håller fanan
högt när det gäller de här frågorna, och
ska också så göra, säger han.
Paraplyorganisationen Concord
Sverige samlar 63 biståndsorganisatio
ner. I rapporten Världen i politiken, som
presenterades i juni i år, skriver Concord
att de fyra allianspartierna, Moderaterna,
Centerpartiet, Liberalerna och Krist
demok raterna, alla vill att Sverige arbetar
mer fokuserat med Agenda 2030.

KRAFTIG KRITIK
Kort efter denna rapport lade regeringen
fram sin handlingsplan för hur Sverige
ska uppnå Agenda 2030. Planen fick kraf
tig kritik. Den moderata riksdagsledamo
ten Sofia Arkelsten förklarade att riksda
gen lämnats utanför handlingsplanen och
att Moderaterna kommer att riva upp den
om de hamnar i regeringsställning.
Även Concord och dess medlems
organisationer var kritiska. De menade
bl a att planen mest var en sammanställ
ning av vad regeringen redan gjort.
– Den är inte så visionär och ser inte
bortom år 2020. Lite kortsiktigt med tanke

på att de globala målen sträcker sig till 2030,
säger Karin Johansson, ansvarig för hållbar
utveckling på Svenska FN-förbundet, en av
medlemmarna i Concord.
Karin Johansson skulle önska att den
kommande regeringen tar ett större hel
hetsgrepp. Många av riksdagens egna mål
stämmer dessutom överens med Agenda
2030, varför FN-förbundet anser att
Sverige skulle komma långt bara genom
att riksdagen levde upp till sina egna mål.
– Vad för slags förändring av sam
hället krävs för att vi ska uppnå Agenda
2030? Jag hoppas att den regering som
nu tillträder kan ta nya tag eller göra en
omstart och även synliggöra civilsam
hällets roll i genomförandet, säger hon.

VILL BYGGA VIDARE
Emil Källström talar också om en
omstart, men han förkastar Allians
kollegan Sofia Arkelstens uttalande om
att riva upp handlingsplanen.
– Det är bättre att bygga vidare på det
som har gjorts. Vi har talat om ett omtag
där vi bjuder in fler politiska krafter och
skapar en bättre förankring. Vi behöver
också få en tydligare styrning av arbetet så
att vi kan följa upp det och med säkerhet
kan säga om vi i Sverige gör ett tillräckligt
bra jobb eller inte, säger han.Däremot
håller Källström med Sofia Arkelsten om
att Agenda 2030 är dåligt förankrat i riks
dagen. Det tycker även Karin Johansson.
– Det måste finnas en parlamentarisk
förankring så att inte arbetet skiftar bero
ende på vilken regering vi har. Mitt råd
till den nya regeringen är att få till detta så

Amra Salihovic, chef, avdelningen för
hållbar utveckling, Gislaveds kommun
I Gislaveds kommun har vi pekat ut hållbar
utveckling som ett av våra viktigaste strategiska områden. Varje verksamhet analyserar
hur den kan bidra och detta följs upp fyra
gånger om året. Avdelningen för hållbar
utveckling stödjer verksamheterna i detta.

Foto: Gislaveds kom
mun/Peter Dallma
n

Foto: Nathalie Ma
lic

Julius Kramer, styrelseledamot, Scout
rörelsens världsorganisation WOSM
Ungt ledarskap är motorn för de globala
målen – och vi utvecklar unga ledare!
Världen över jobbar 50 miljoner scouter för
att förbättra sina samhällen. Scouter har
redan online-rapporterat över en miljard
timmar för samhällsprojekt för Agenda 2030.

Foto: Sveriges riksdag

LIGGER BÄST TILL

Foto: Sveriges riksdag

För Alm Ericsson finns ingen tid att för
lora. Hon påpekar att vi svenskar lever
som om vi hade tillgång till 4,2 jordklot.
Vi konsumerar långt mer än vad som är
hållbart om vi vill ha en planet att lämna
till våra barn.
En månad efter valet presenterade FN:s
klimatpanel, IPCC, en rapport där de
förklarade att det är dags att agera nu om
världen ska uppnå sina löften från klimat
konferensen i Paris 2015. Den omställning
som krävs för att stoppa en genomsnittlig
global temperaturökning på över två
grader går alldeles för långsamt.
Kort efter IPCC:s rapport larmade
Världsnaturfonden, WWF, om att den
biologiska mångfalden i världen minskar
dramatiskt. Och Naturvårdsverket
förklarade i en mätning att svenskarnas
konsumtion har en stor negativ påverkan
på miljön utomlands.
– Sverige ligger bra till när det
gäller genomförandet av Agenda 2030.
Framför allt när det gäller de mer sociala
målen. Däremot ligger vi sämre till vad
det gäller miljö- och klimatmålen, säger
Alm Ericsson.

Foto: Mattias Elander Forsgren

INGEN TID ATT FÖRLORA

Foto: Svenska FN-förbundet

Källströms utskottskollega Janine Alm
Ericsson representerar Miljöpartiet.
– Människor är mer medvetna idag,
men sedan röstade de inte i någon större
utsträckning utifrån den kunskapen.
Allt fler partier talar om att vi behöver
uppnå de globala målen och göra vad
som krävs, men tyvärr är deras förslag
otillräckliga, säger hon.
Miljöpartiet åkte nästan ur riksdagen
i valet, trots att partiet gick till val på kli
matet, den fråga som hela Sverige talade
om efter den varmaste och torraste
sommaren i mannaminne.
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Delegationen har också jobbat med
att sprida information om de globala
målen. I drygt två år har delegaterna
mött en rad aktörer inom civilsamhället,
näringslivet, kommuner och landsting.

HAR FÅTT FOTFÄSTE
Enligt biståndsmyndigheten Sida och
biståndsorganisationen We Effect känner
endast fyra av tio svenskar till de globala
målen. Bara hälften kan nämna minst ett
av de 17 målen. Det är ändå bättre än när
samma mätningar gjordes för två år sedan.
– Agendan har verkligen fått fotfäste
på lokal och regional nivå i Sverige. Både
inom det offentliga och inom det privata.
En värdemätare skulle kunna vara att det
för två år sedan inte fanns några konsul
ter som jobbade med Agenda 2030. Idag
finns det flera, säger Katarina Sundberg.
Just nu arbetar delegationen med sitt
slutbetänkande, som ska vara inne den 11
mars 2019. Enligt Sundberg kommer det
bl a att innehålla förslag på hur Sverige
ska arbeta vidare med genomförandet
och hur arbetet kan följas upp. Samtidigt
tar Statistiska centralbyrån (SCB) fram
mått på hur Sveriges efterlevnad av de
globala målen ska kunna mätas i siffror.
Erik Halkjaer, frilansjournalist
Läs mer om uppföljningen av de
globala målen i faktabladet på sid 11-14.
Foto: Svenska FN-förbundet

handlingsplan för hur Sverige ska uppnå
agendan. Hon tycker att riksdagens roll i
genomförandet kommit i skymundan.
– Riksdagens roll som lagstiftare är
otroligt viktig. Den kan i de lagförslag
LOVADE FÖRANKRING
som läggs fram titta på hur väl förslagen
De två ministrar som ansvarade för den
lirar med en hållbar utveckling, men
tidigare regeringens Agenda 2030-poli
framför allt spelar den en väldigt viktig
tik var Isabella Lövin och civilminister
roll när det gäller att följa upp, ifråga
Ardalan Shekarabi. Civilministern
sätta och återkoppla, säger hon.
lovade länge en parlamentarisk förank
När delegationen presenterade sitt för
ring, men när regeringens handlingsplan
presenterades skedde det utan att riksda slag till handlingsplan sommaren 2017
handlade en av rekommendationerna
gen konsulterades.
Shekarabi framhöll istället att regering om att förankra arbetet i riksdagen.
Delegationen föreslog också en folkbild
ens budgetproposition för 2018 genom
ningskampanj för
syras av Agenda
att öka kunskapen
2030. Det lyfter även
”Det här är en universell
om de globala målen
Janine Alm Ericson
hos svenska folket.
fram, men hon
agenda som rör alla utskott
Även detta lämnade
tycker också att hon
i riksdagen.”
regeringen utanför
och hennes riksdags
sin handlingsplan.
kollegor ofta talat om
agendan i riksdagen.
– Kunskapen
Det håller inte Emil Källström med om.
behöver nå ut till fler, i alla led. Många
– Vi talar väldigt sällan om Agenda
aktörer, som kommuner, företag, för
2030, i alla fall i finansutskottet. Det krävs eningar och organisationer har redan
ofta något extraordinärt för att frågan ska
tagit tag i det här, men det behövs mer.
komma upp på dagordningen. Det är helt
Sen kan man i och för sig fråga sig om
enkelt inget som genomsyrar politiken
folk verkligen behöver känna till Agenda
eller samhällsdebatten, säger han.
2030 eller om det räcker med att man
Enligt Alm Ericson valde ordförandena känner till vikten av en hållbar utveck
i riksdagens olika utskott under den förra ling. Man kanske inte ska förvänta sig att
mandatperioden att utgå från hur reger
alla ska kunna säga vad alla mål handlar
om, säger Sundberg.
ingen valt att arbeta med Agenda 2030.
– Regeringen har lagt ut ansvaret på
ministrarna så att de kan utveckla en
politik inom de frågor de ansvarar för
utifrån Agenda 2030. Därför arbetar
riksdagen på samma sätt, så att de olika
frågorna inom agendan hanteras i de
fackutskott där man bäst känner till dem
på djupet, säger hon.
att det inte bara blir en fråga för utrikes
utskottet. Det här är en universell agenda
som rör alla utskott i riksdagen, säger hon.

AGENDA 2030-DELEGATIONEN

Albert Askeljung, projekthandläggare,
UNDP Sverige
FN:s utvecklingsprogram UNDP finns på
plats i 170 länder för att avskaffa fattigdom,
minska ojämlikheter, främja fredliga samhällen och stötta länder att nå globala målen
till 2030. I Sverige driver vi globalamålen.se
och informerar viktiga grupper om målen.

Johan Nilsson, lärare,
FN-skolan Gislaveds gymnasium
Vi vill att de globala målen ska bli så kon
kreta som möjligt för att eleverna ska se sin
egen roll i att påverka världen i rätt riktning.
Gislaveds gymnasium har ett övergripande
tema varje år. I år jobbar vi med mål 5 och
tar upp jämställdhet på alla program.
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Svenska FN-förbundet jobbar brett med att sprida kunskap och engagemang om Agenda 2030 och
globala målen. På bilden några ungdomar från den svenska FN-rörelsen. Från vänster Kawthar
Karout, Linnea Nilsson, Caroline de Grott och Isaac Mintz.

Foto: UNDP

Katarina Sundberg är kanslichef på
regeringens Agenda 2030-delegation, som
tillsattes i mars 2016 och fick som främsta
uppgift att ta fram ett förslag till en

Foto: Svenska FN-förbundet

Några av mottagarna av FN-förbundets stafettpinne för de globala målen. Från vänster: Stina
Billinger, statssekreterare vid Näringsdepartementet; Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef på
Företagarna; Therese Lundström, VD Imse Vimse samt Mårten Hellberg, VD Organoklick.

”Allt viktigare för företag att
jobba med hållbar utveckling”
I en värld där marknadskrafter styr
mycket av utvecklingen och bistånds
medlen är begränsade blir näringslivets
roll för mänsklig utveckling central. Mot
den bakgrunden lanserade FN:s dåva
rande generalsekreterare Kofi Annan
1999 ett initiativ för att få näringslivet att
ta större ansvar. Resultatet blev nätverket
Global Compact som idag samlar över
9 500 företag i 160 av världens länder.
Att Agenda 2030 och de 17 globala
målen för hållbar utveckling är centrala
för företagen i nätverket framgår tydligt
på nätverkets globala webbsida. Erik
Belfrage, f d diplomat och långvarig
rådgivare till SEB/Investor, är nybliven
ordförande för dess svenska gren.

TIO PRINCIPER
– Som medlem i Global Compact skriver
man under på tio principer som rör
mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö
och korruption. Och redan där har
man gjort ett åtagande som ger goda
förutsättningar för att medverka till
uppfyllandet av de globala målen. De tio

HAR ANAMMAT
– Mitt intryck är att näringslivet i Sverige
har anammat de globala målen på ett seri
öst och inbegripande sätt, jämfört med
hur det ser ut i många andra länder. Och
jag är full av optimism, vi rör oss i en rikt
ning där det blir mer och mer självklart
för företag att jobba med dessa frågor.
Att som företag inte jobba med socialt
ansvarstagande och hållbar utveckling
kommer på sikt att få negativa konse
kvenser, fortsätter han:
– Utvecklingen går i en sådan riktning
att det så småningom kommer att bli
negativt för ditt varumärke om du inte

HÅLLBARA GOTLAND
Therese Lindström har ännu inte lämnat
vidare sin stafettpinne, berättar hon, men
tror att det blir någon i den nybildade för
eningen Hållbara Gotland som får den.
– Det här med stafettpinnen tror jag är
väldigt smart för det är just det som ska
till: att prata, missionera och förklara att
det egentligen inte är så svårt att bidra
till en bättre värld!
AnnaLena Karlsson Andrews

Hewan Temesghen,
generalsekreterare, Fairtrade Sverige
Fairtrade motverkar fattigdom och minskar
ojämlikheter genom handel. Vi möjliggör
stabila inkomster och samhällsinvesteringar
samt främjar demokrati och jämställdhet för
odlare i länder med utbredd fattigdom.
Vi diplomerar även kommuner som
jobbar för rättvis handel.

Foto: Fairtrade Sve
rige

Foto: Sören Anders
son

Maja Aase, kommunikationschef, fackens
bistånds- och solidaritetsorganisation
Union to Union
Vi jobbar med fackförbund över hela världen
för demokrati och schyssta villkor för arbets
tagare. Det gör vi genom att utbilda om
jämställdhet, mänskliga rättigheter och hur
samarbete och organisering är vägen till en
rättvis värld, enligt mål 5, 8 och 10.

principerna och de 17 globala målen går
hand i hand, säger han.
Att näringslivet har en central roll
i uppfyllandet av de globala målen är
något som upprepats gång på gång i olika
sammanhang. Trots detta visar en kart
läggning som tidningen Arbetet gjort
nyligen att vart tredje börsbolag i Sverige
inte jobbar med målen. Erik Belfrage
tycker siffran är förvånande hög.

jobbar med hållbarhet och de globala
målen. Ytterst är det detta som driver på
utvecklingen i positiv riktning.
Att även små och medelstora företag
har intresse för hållbarhetsfrågor framgick
av en undersökning som undersöknings
företaget Novus genomförde i somras på
uppdrag av Svenska FN-förbundet. Av de
400 företag som medverkade ansåg 93 pro
cent att näringslivet har ett ansvar i arbetet
med hållbar utveckling. Vidare svarade 80
procent att de redan idag arbetar på något
sätt med socialt ansvar eller hållbarhet.
Undersökningen lanserades av FN-
förbundet vid ett seminarium under
politikerveckan i Almedalen i juli. FN-för
bundet hade även tagit fram stafettpinnar
dekorerade med ikonerna för de globala
målen och delade under veckan ut dem
till olika representanter för civilsamhälle,
politik och näringsliv.
Therese Lindström, VD för Gotlands
företaget Imse Vimse, medverkade vid
seminariet och var också en av dem som
fick ta emot stafettpinnen.
– Vi säljer ekologiska textilprodukter
för kvinnor och barn, många av dem
återanvändbara, och har hållit på med
det i 30 år. I och med det har vi tyckt att
vi varit duktiga på hållbarhet men det
finns ju mer att göra. Så förra året gick vi
igenom alla våra processer och mappade
dem mot de globala målen, berättar hon.
– Vi undersökte var vi kan bidra mest
i detta och även vilka risker som finns, så
nu är vi igång med åtgärder utifrån detta.
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Glokala Sverige

I Växjö drar alla mot
samma (globala) mål
Växjö har en längre tid legat i framkant när det gäller hållbar utveckling
i allmänhet och miljöfrågor i synnerhet. Som en del i att utveckla sitt
hållbarhetsarbete deltar kommunen i projektet Glokala Sverige.
Foto: FN-förbundet/Susanne Salin

Det är en strålande vacker oktober
dag. Ljuset leker på vita husfasader,
höstgula löv dalar sakta ner och
småländska Växjö visar sig från sin
bästa sida. Kommunhusets entré är
relativt nybyggd med en stomme av trä
som kontrast till betongfasaden. Här, i
kommunhuset, arbetar Pernilla Bodin
som verksamhetsutvecklare för hållbar
utveckling i Växjö kommun.
– Det program som vi jobbar med ska
samla alla hållbarhetsfrågor under ett
paraply.
Allt ska göras utifrån de 17 globala
målen, säger hon.
Hon talar om det nya hållbarhets
program som kommunen arbetar inten
sivt med och som ska vara klart våren
2019. Växjös stora intresse för hållbarhet
var en viktig orsak till att kommunen
valdes till en av pilotkommunerna i
projektet Glokala Sverige som pågår
2018-20. Målet är att ge kommuner,
landsting och regioner mera kunskap
och engagemang för att jobba lokalt med
de globala målen. Svenska FN-förbundet
i samarbete med Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL) med ekonomiskt
stöd från Sida erbjuder hjälpen.

MÅNGA MÅL SAMTIDIGT

På landet mitt i stan. Hanna Hallquist och Ingemar Karlsson är två av de anställda på Östrabo Ekobacke.

Tobias Alfvén, docent i global hälsa,
Karolinska Institutet, och vice ordförande,
Svenska Läkaresällskapet
Jag och mina kollegor studerar sambanden
mellan mål 3 (hälsa och välbefinnande)
och de 16 andra globala målen. Hur
påverkar de andra målen hälsan och hur
påverkar hälsan de andra målen och vad
kan vi göra för att bättre arbeta tillsammans mellan de olika sektorerna?

Foto: Valérie Landai
s
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Foto: privat

Eva Ringdahl, ordförande,
Kungsbacka FN-förening
I Kungsbacka FN-förening anordnade vi på
Världsmiljödagen ett event på Kungsbacka
Torg med information om Agenda 2030
och de globala målen. Vi hade föreläsningar
och workshops på temat ”Vad kan du göra
för att förhindra klimatförändringen?”.

För Växjös del går hållbarhetsarbetet
tillbaka till 70-talet, då det främst hand
lade om att restaurera stans förorenade
sjöar. På 90-talet fattades ett enhälligt
beslut om ett fossilbränslefritt Växjö.
Under 2007 omnämndes Växjö som
Europas grönaste stad i hundratals
artiklar över hela världen. I år är staden
stolt vinnare av EU-kommissionens
European Green Leaf Award.
Kommunen fortsätter öka andelen
ekologisk mat, bygga miljösmart och
minska fossila utsläpp genom mer cyk
lande och kollektivt åkande. Miljömålen
har gradvis breddats och finns inskrivna
i ett miljöprogram sedan ett drygt
årtionde.

Delar av Glokala Sveriges referensgrupp. Från vänster:
Stina Delden, Anna Svedlund, Beata Svensson, Louise
Moberg och Pernilla Bodin. Längst fram: Ulrika Freij.

Ulrika Freij är projektansvarig för
Glokala Sverige på FN-förbundets
kansli i Stockholm. Här svarar
hon på Världshorisonts frågor.
Projektet Glokala Sverige ska
engagera kommuner, landsting och
regioner i arbetet för Agenda 2030 och
de globala målen. Hur jobbar ni för
att förverkliga detta mål?
Vi genomför utbildningar och
utvecklar kommunikationsmaterial
och verktyg som politiker och tjäns
tepersoner kan använda i sitt arbete
med globala målen. Projektet är möj
ligt tack vare vårt goda samarbete
med SKL som bidrar med erfarenhet
och kompetens. På FN-förbundets
kansli jobbar jag löpande med
mina kollegor Malin Åberg Aas och
Kerstin Söderström för att stötta
projektets deltagare.
2018 har varit ett pilotår med sju
deltagare. Vilket stöd har de fått från
er i projektledningen?
Vi har besökt pilotdeltagarna och
genomfört utbildningar på plats
hos dem. Vi har anpassat uppläggen
utifrån förkunskap och behov och
träffat många olika målgrupper. Nu i
november arrangerade vi en gemen
sam konferens i Malmö där alla

Philip Thunborg, analytiker,
organisationen Företagarna
Näringslivet har mycket att bidra med i
de globala målen. Det finns en stor drivkraft i småföretagen att arbeta hållbart,
däremot räcker resurserna inte alltid till.
Genom vår Hållbarhetsportal vill vi inspirera och ge verktyg i hållbarhetsarbetet.

Foto: Företagarna

Foto: Ashley Perl

David Collste, doktorand,
Stockholm Resilience Centre
De globala målen genomsyrar nästan allt arbete
och forskning som sker hos oss. Själv är jag
med och utvecklar en modell som räknar på om
målen verkligen kommer att nås och om de kan
nås inom de planetära gränserna. Vår rapport
om modellen lanserades i oktober.

Foto: Svenska FN-förbundet

möjlighet för personer långt från arbets
marknaden att få ett första arbete.
- Nu finns elva anställda av vilka fyra
är handledare, säger Hanna Hallquist,
kommunens trädgårdsmästare och en av
dem som jobbar här.
Det handlar om matproduktion med
betydande försäljning till restauranger
och skolor. Också privatpersoner kan
komma och handla i en liten bod i ett
hörn av det vackra området. Eller äta
ute, bokstavligen, ett stycke från boden.
– Den här stadsodlingen ger biologisk
mångfald, här kan människor mötas
och den ökar självförsörjningsgraden
och kunskapen om odling, säger Sofia
Asplund, projektledare för Stadsbruk på
Växjö kommun.
Vida mullfält vittnar om skördade
grönsaker, men kvar finns ännu långa
rader av grönkål i grönt och lila,
DET GLOKALA TÄNKET
purjolök och lite annat. Projektet kan
Hållbarhetsarbetet har bl a resulterat
tjäna som en sinnebild för tänket i
i det som går under namnet Växjö
Agenda 2030, eftersom man här jobbar
stadspark. För åskådlighetens skull blir
med många av
det en cykelfärd
de globala målen
till det bilfria gångFN-föreningen i Växjö har 40-årsjubileum i
samtidigt.
och cykelstråket.
år vilket firas med ett seminarium onsdagen
Diskussionen
Omgivningen är
den 5 december kl.17 på Linnéuniversitetet.
fortsätter efter
vacker, här finns
FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson
cykelfärden i
kultur och konstverk
medverkar och från Växjö kommun kommer
den cykelvänliga
och öppna gräsytor
Henrik Johansson och berättar om kommustaden, där mycket
för lek och spel
nens medverkan i Glokala Sverige.
handlar om gröna
samlat kring en sjö
värden. Det hand
mitt i staden. Sedan
lar också om mjuka
bär cykelfärden
värden som inte direkt kan räknas i
vidare till ett annat exempel på kommu
pengar, samtidigt som mycket av håll
nens hållbarhetsarbete, stadsodlingen
barhetsarbetet handlar om att undvika
Östrabo Ekobacke.
kostnader i framtiden.
Ekobacken är en ekologisk stadsodling
– En trasig människa kostar samhäl
på kommunal mark med biskopsgården
let mycket mer än en som är frisk och
som granne. Det är ett projekt som tog
mår bra, och friska ekosystem ger oss
sin början för sju, åtta år sedan på initi
de tjänster vi behöver utan kostnader,
ativ av det sociala företaget Macken och
nätverket Miljö Linné med hjälp av några förklarar Pernilla Bodin.
eldsjälar inom odling. Efter det byggdes
området långsamt upp och kommunen
SAMARBETE GER RESULTAT
började bidra med vatten och ekono
Glokala Sverige är ett kommunikations
projekt och politiker och tjänstemän i
miska resurser. Idag ger stadsodlingen
Målen är många, de har tagits fram i
olika processer och spretar därför åt lite
olika håll, men nu handlar det om att
i stället för att lösa enskilda sakfrågor
lägga ett stort pussel, göra det tillsam
mans och på lång sikt.
– Andemeningen med Agenda 2030
är att man ska jobba med alla frågorna
och göra det integrerat, så att målen lyfts
in i varandra och man stärker mer än en
dimension, säger Pernilla Bodin.
Men ibland blir det motstridigt. En
tät stad är bra med tanke på fossilfrihet,
men tar man bort grönytor tappar man
många positiva effekter. Det här måste
man lösa i samhällsplaneringen, disku
tera hur man når den bästa effekten och
vara på det klara vad man gör avkall på
då man tar olika beslut.
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Foto: FN-förbundet/Susanne Salin

pilotdeltagare fick delta i utbildning
och erfarenhetsutbyte kring intern
och extern kommunikation om
Agenda 2030. Pilotdeltagarna är ett
stort stöd för oss och bidrar till pro
jektet genom vår referensgrupp.

Växjö kommuns Pernilla Bodin framför kvarteret Limnologen, ett av flera exempel på det klimat
smarta byggande i trä som kommunen gjort sig känt för. Att använda trä i stället för betong ger stora
vinster för klimatet. Trä lagrar koldioxid och är i motsats till andra byggmaterial en förnybar natur
resurs. Materialet i kombination med moderna byggmetoder ger ett minimalt koldioxidavtryck.

Växjö kommer nu att utbildas om Agenda
2030 inom ramen för projektet. Vad kom
munen kommer att göra i utbildningsväg
utöver det är ännu inte klart, men för
att åstadkomma förändring vill man
inkludera olika intressenter och aktörer i
processen, föra dialog med dem och höra
så många röster som möjligt. Det handlar
om att prata med elever, höra sig för vad
invånare, näringsliv och olika nätverk har
för synpunkter och dessutom anlita en
forskarpanel på Linnéuniversitetet. Också
tidigare har Växjö anlitat forskare, när
mast då det handlat om energiforskning

Glokala Sverige
Projektet Glokala Sverige – Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner är en kommunikationssatsning för att stötta, stimulera och
engagera kommuner, landsting och regioner i
arbetet med Agenda 2030 och de globala målen
för hållbar utveckling. Projektet är ett samarbete
mellan Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som pågår under tre
år (2018-2020) och finansieras av Sida.
Under pilotåret 2018 har sex kommuner
(Gislaved, Kristianstad, Luleå, Malmö, Nyköping

och Växjö) och ett landsting (Sörmland) deltagit
i Glokala Sverige. Från och med 2019 kommer
projektet att öppna upp för fler. För att antas
ska ambitionen att arbeta med Agenda 2030
vara förankrad i organisationen, helst både politiskt och inom förvaltningen. Ledande politiker
och tjänstepersoner är också projektets främsta
målgrupper.
Glokala Sverige erbjuder dels utbildningsinsatser på plats ute i kommunerna, landstingen
och regionerna, men även digitalt material som
finns tillgängligt på fn.se/glokalasverige.

Ifall man ansökt om att vara med i
Glokala Sverige men inte blir antagen,
hur kan man ändå jobba med globala
målen?
Tyvärr har vi ett begränsat antal
deltagarplatser, men eftersom vi vet
att det finns en stor efterfrågan på
material om Agenda 2030 ute i landet
utvecklar vi detta löpande och publi
cerar öppet på vår webbsida fn.se/
glokalasverige. Just nu finns där t ex
en webbutbildning med moduler för
alla 17 globala mål, en inspirations
film, inspelade föreläsningar och en
arbetsbok som förutom fakta om
Agenda 2030 innehåller tips på hur
man kan arbeta.
Är det något mer som är viktigt att
säga om projektet?
Vi vill gärna uppmana alla att sprida
information om Glokala Sverige till
alla de känner! Särskilt bra är det om
en uppmärksammar sin kommun på
att projektet finns och att det finns
kostnadsfritt material på webben. Vi
är också intresserade av FN-rörelsens
idéer och vilka önskemål det finns
runt om i landet. Kontakta oss gärna
via ulrika.freij@fn.se!

Angelica Broman, förste sekreterare,
Sveriges ambassad i Zimbabwe
På ambassaden i Harare arbetar vi med
att stödja Zimbabwe att uppnå alla 17 mål.
Vi arbetar nära FN för att via dem stödja
nationella partner och civilsamhället, men
har också direkt stöd till civilsamhället.
Mål 5 om jämställdhet är extra viktigt för oss.

Foto: Annika Liwend
ahl
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Text och foto: Susanne Salin

Foto: Albert Martin
Tidningen Funktio sson,
nshinderpolitik

Rasmus Isaksson, ordförande, DHR och
ledamot i FN-förbundets styrelse
I Agenda 2030 finns tydliga mål som även
rör personer med funktionsnedsättning. DHR
trycker på för att funktionshinderperspektivet ska ses som en naturlig del av arbetet
med agendan, inte minst när vi pratar om
mål 11, hållbara städer och samhällen.

och hållbart byggande i trä, som staden
gjort sig känt för.
– Nu vill vi att kontakten till forskare
ska omfatta fler områden och bli mer
interaktiv, säger Pernilla Bodin.
Pernilla Bodin berättar att en referens
grupp av politiker följer hållbarhetsarbe
tet. Och att det är tufft men viktigt att få
fram ett politiskt program med mål som
alla från höger till vänster är överens om.
– Och ni tänker att ni lyckas?
– Absolut, det är vårt uppdrag.

Hur kommer ni att arbeta under
2019 och 2020?
Förutom att vi inkluderar fler
deltagare och fortsätter utveckla
nytt material kommer vi även att
fortsätta arbetet med pilotdeltagarna
och referensgruppen. Mer stöd för
FN-föreningarnas lokala påverkans
arbete för Agenda 2030 blir det också.

Foto: UN Photo/Rick Bajornas

UPPFÖLJNING AV AGENDA 2030

FN:s politiska högnivåforum för hållbar
utveckling, HLPF, i juli 2018.

Årligt forum lyfter arbetet
med de globala målen
En grundläggande del av arbetet med Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling är
att mäta hur arbetet fortskrider. Utöver FN har regeringarna, myndigheter, näringsliv och civilsamhälle
avgörande roller.
Under ett toppmöte i FN-högkvarteret i
New York den 25 september 2015 antog
världens ledare dokumentet Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar
utveckling. Dokumentet utgör den mest
ambitiösa globala utvecklingsagendan
någonsin och innehåller 17 mål och
169 delmål som omfattar de sociala,
ekonomiska och miljömässiga dimen
sionerna av hållbar utveckling. Syftet
med utvecklingsagendan, kallad Agenda
2030, är att utrota fattigdom och hunger,
rädda vår planets ekosystem och klimat
samt att säkerställa att alla människor
kan leva drägliga, jämställda och trygga
liv. Visionen är att målen ska vara nådda
till år 2030.

De 17 globala målen för hållbar
utveckling i Agenda 2030 ersatte den 1
januari 2016 de åtta millenniemål som
antogs i FN år 2000. Att förhandlarna
från FN:s medlemsländer lyckades få
ihop alla önskemål och kunde lägga
fram en text som alla ville ställa sig
bakom betraktas som ett historiskt steg
framåt för mänskligheten.
En avgörande skillnad mellan mil
lenniemålen (Millennium Development
Goals, MDG:s) och de 17 globala målen
(Sustainable Development Goals, SDG:s)
är att de globala målen ska genomföras i
alla världens länder, oavsett utvecklings
nivå. En viktig poäng med de 17 globala
målen och 169 delmålen är vidare att de

är mätbara och regelbundet ska följas
upp, så att vi kan veta hur vi ligger till
för att tillsammans kunna nå målen till
2030. Det finns en rad olika forum och
tillvägagångssätt för att mäta och följa
upp arbetet. Centralt är en uppsättning
globalt antagna indikatorer som är kopp
lade till och numrerade efter delmålen.
Totalt finns 232 unika indikatorer.

FN:S HÖGNIVÅFORUM FÖR
HÅLLBAR UTVECKLING
Varje år anordnar FN i New York ett
politiskt högnivåforum för hållbar
utveckling, HLPF (High-level Political
Forum), för att följa upp ländernas arbete
med Agenda 2030 och de globala målen.

UPPFÖLJNING AV AGENDA 2030

Det är UN DESA (UN Department of
Economical and Social Affairs) som
ansvarar för att genomföra det. Forumet
sammanträder under åtta dagar i juli
och alla FN:s medlemmar har tillträde.
Till HLPF kan länderna själva lämna in
en frivillig nationell rapport (Voluntary
National Review, VNR) om sitt arbete
med de globala målen. Rapporterna ska
tas fram i en bred konsultationsprocess
med underlag och bidrag från ett stort
antal samhällsaktörer. Många civilsam
hällesorganisationer skriver sina egna
parallellrapporter eller skuggrapporter
för att ge sin egen bild av situationen i
sina länder. En del länder inkluderar
civilsamhället i rapporteringen och även i
delegationen som reser till HLPF.
Under perioden 2016-2018 har 102 av
FN:s 193 medlemsländer rapporterat till
HLPF. Några länder har också rapporterat
mer än en gång. Sverige rapporterade 2017.
Sedan 2017 års forum har sex olika
mål varit i fokus för uppföljning och
diskussion respektive år (även om man
följer upp agendan i sin helhet, då målen
hänger nära samman), med undantag
för mål 17 om genomförande och globalt
partnerskap, som diskuteras under varje
högnivåforum. Under 2018 års HLPF dis
kuterades mål 6, 7, 11, 12, 15 och 17. Inför
2019 års högnivåforum kommer mål 4, 8,
10, 13, 16 och 17 att vara i fokus.

RANKNING AV VÄRLDENS
LÄNDER

Sustainable Development Solutions
Network (SDSN) är ett globalt nätverk av
framstående företrädare för vetenskap,
näringsliv och organisationer som på
SUSTAINABLE DEVELOPMENT
uppdrag av FN:s generalsekreterare
GOALS REPORT
verkar för att främja praktiska lösningar
FN presenterar också årligen en
inom hållbar utveckling. SDSN gör
sammanställning av hur det går för
årligen en rankning som visar hur
världens länder när det gäller de globala
världens länder ligger till med de globala
målen, Sustainable Development Goals
målen: Sustainable Development Goals
Report; SDG Report. Rapporten tas
Index and Dashboard Report. Varje
fram av FN:s statistikkommission och
innehåller en översikt av ländernas fram land får en rankning i procent mellan
steg och motgångar. Till skillnad från det 0 och 100 beroende på hur långt det har
kommit i arbetet. SDSN föreslår även
material som länderna själva väljer att
prioriteringar som länderna bör göra.
presentera vid HLPF kan de inte själva
Indexet mäter även hur externaliteter,
välja vilka data som ska ligga till grund
d v s företeelser utanför landets gränser
för sammanställningen till SDG Report.
som t ex vapenexport, skatteflykt och
I stället inhämtar en expertgrupp inom
klimat, påverkar ländernas utveck
FN alla nödvän
The Sustainable Dev
elopment Goals Rep
ling.
Bland personerna i nätverkets
diga och relevanta
ort
2018
ledning märks den svenske profes
fakta och statistik.
sorn Johan Rockström.
Expertgruppen
sammanställer
SDSN:s rapport lanseras i samband
sedan materialet.
med HLPF. Sverige har hamnat på
Rapporten måste
första plats varje år sedan den första
antas i generalför
rankningen 2015 men har trots detta
många utmaningar i fråga om hållbar
samlingen innan
utveckling.
den kan publiceras.
United Nations

NÄRINGSLIV
Näringslivet har varit proaktivt när det
gäller uppföljning av de globala målen
och frågan om hur själva uppföljningen
kan utveckla eller komplettera det
befintliga hållbarhetsarbetet. På ett initi
ativ av Global Reporting Initiative (GRI)
tillsammans med FN:s Global Compact
kan företag kartlägga sina bidrag till de
globala målen. Dessa rapporter följs inte
upp direkt i FN men är en process som
ska uppmuntra företag att förhålla sig
till de globala målen i sitt arbete. Flera
företag, t ex revisions- och konsultfö
retaget KPMG, har skapat riktlinjer för
hur företag kan rapportera och följa upp
sitt arbete med de globala målen.
DESA organiserar även ett SDG
Business Forum varje år under HLPF,
vilket erbjuder en unik plattform för att
stödja den privata sektorns roll i arbetet
med de globala målen, främja dialog
mellan offentlig och privat sektor och
utforska innovativa affärslösningar för
att accelerera hållbar utveckling.

CIVILSAMHÄLLES
ORGANISATIONER
HLPF är ett av de mest inkluderande
mellanstatliga forumen i världen.

nordiska länderna saknar utmaningar
kring hållbar utveckling. Enligt SDSN
hänger Sveriges största utmaningar sam
man med mål 12, om hållbar produktion
och konsumtion. Det handlar t ex om
elektronikavfall och om de koldioxidut
släpp som genereras när varor produceras
i andra länder och sedan importeras till
Sverige. Sverige har också fortfarande
utmaningar med lönegap mellan män
och kvinnor (mål 5, 8 och 10) och med
förekomst av fetma (mål 2 och 3).

AGENDA 2030-DELEGATIONEN

Civilsamhället tillåts delta i alla officiella
möten, ha tillgång till all officiell informa
tion, göra muntliga och skriftliga inlägg
och komma med rekommendationer. En
uppdelning av olika samhällssektorer
gjordes 1992 i samband med Agenda 21,
FN:s handlingsprogram för miljö och
utveckling. Då formaliserades nio sek
torer (”major groups”) som de viktigaste
kanalerna för brett deltagande i FN:s verk
samhet som rör hållbar utveckling, näm
ligen kvinnor (Women), barn och unga
(Children and Youth), ursprungsbefolk
ningar (Indigenous Peoples), icke-statliga
organisationer (Non-Governmental
Organisations), lokala myndigheter (Local
Authorities), arbetare och fackförbund
(Workers and Trade Unions), näringsliv
och industri (Business and Industry),
vetenskap och teknologi (Scientific and
Technological Community), samt jord
brukare (Farmers).
Med antagandet av Agenda 2030 bjöds
även andra aktörer in, såsom lokala sam
hällen, frivilligorganisationer och stiftel
ser, flyktingar och familjer, äldre personer
och personer med funktionshinder.
I vissa länder är utrymmet för civil
samhället begränsat och det är inte alla
länder som tillåter icke-statliga organi

sationer att delta i rapporteringen till
HLPF. I sådana fall blir det viktigt att i en
skuggrapport försöka föra fram en alter
nativ bild av hur det går för dessa länder.

STATISTIKMYNDIGHETER
Statistikmyndigheter i olika länder
har en viktig roll att fylla när det gäller
underlag för uppföljningen av de globala
målen. I Sverige har Statistiska central
byrån (SCB) uppdrag från regeringen
både för den globala och nationella upp
följningen. På det globala planet ingår
SCB i den expertgrupp inom FN som tar
fram statistik till den globala samman
ställningen av ländernas arbete med de
globala målen, SDG Report. SCB med
verkar också i arbetet med att utveckla
indikatorerna och den statistiska rappor
teringen kring de globala målen.

SVERIGES UPPFÖLJNING AV
AGENDA 2030
Som tidigare nämnts har Sverige varje
år sedan 2015 hamnat på första plats i
SDSN:s rankning av hur långt länder
kommit med de globala målen. Våra
grannländer Danmark, Norge och
Finland har också hamnat i topp vid
varje mätning. Detta betyder inte att de

I mars 2016 tillsatte Sveriges regering en
delegation med uppgift att stödja och sti
mulera arbetet med Agenda 2030. Agenda
2030-delegationen är en statlig kommitté
med ett utredningsuppdrag från reger
ingen, men som arbetar självständigt
från regeringen och departementen.
Delegationens mandat är treårigt och
löper till mars 2019. Dess uppdrag är att
(1) föreslå en övergripande handlingsplan
till regeringen, (2) främja informationsoch kunskapsspridning, och (3) förankra
Agenda 2030 genom en bred dialog med
olika samhällsaktörer. Delegationen har
bedömt att samtliga 169 delmål i Agenda
2030 är relevanta för Sveriges relation till
omvärlden och att 120 av dem även är
relevanta ur ett nationellt perspektiv.
Många av delmålen i Agenda 2030
överensstämmer väl med riksdags
bundna mål, och Sverige skulle kunna
komma långt i arbetet med att nå agen
dans mål enbart genom att förstärka
genomförandet av de riksdagsbundna
målen. Vissa av dessa är också mer
långtgående än delmålen i agendan. I
delegationens delredovisning från mars
2018 finns bl a en tabell över hur agen
dans delmål och mål som är antagna av
riksdagen stämmer överens.

REGERINGEN
Politiken för global utveckling (PGU)
handlar om samstämmigt agerande mel
lan politikområden och fastställdes av
riksdagen 2003. PGU är ett centralt verk
tyg i genomförandet av Agenda 2030.
I september 2015 deklarerade reger
ingen att hållbar utveckling ska vägleda
Sveriges politik till 2030. Alla statsråd
har ansvaret för att genomföra Agenda
2030 inom sina respektive områden.
Civilministern har det övergripande
ansvaret för det nationella genomför
andet av agendan och ministern för

UPPFÖLJNING AV AGENDA 2030

internationellt utvecklingssamarbete och
klimat bär ansvaret för Sveriges bidrag
till arbetet på det globala planet.
Regeringen släppte i juni 2018 en hand
lingsplan för Agenda 2030 för perioden
2018-2020. Den fokuserar på sex tvärsek
toriella områden som bygger på det förslag
som delegationen lämnade ett år tidigare,
nämligen: jämlikhet och jämställdhet, ett
hållbart samhälle, en samhällsnyttig, cir
kulär och biobaserad ekonomi, ett starkt
näringsliv med hållbart företagande, en
hållbar och hälsosam livsmedelskedja
samt kunskap och innovation.
Handlingsplanen fokuserar på det
nationella genomförandet av Agenda
2030 men omfattar även Sveriges bidrag
till det globala genomförandet. Vid
denna tidnings pressläggning var det

FN:s rapport om de globala målen:
unstats.un.org/sdgs/report/2018
Rankning av världens länder:
sdgindex.org
Agenda 2030-delegationen:
agenda2030delegationen.se

fortfarande oklart vilken regering som
skulle tillträda efter valet i september
2018. Men även om delar av den tidigare
oppositionen sagt att de vill riva upp
handlingsplanen har Sverige alltså ändå
täckning för merparten av agendan
genom beslut som är fattade i riksdagen.

ANDRA AKTÖRER MED
REGERINGSUPPDRAG
Statistiska Centralbyrån, SCB, ska
på uppdrag av regeringen samordna
utvecklingen, produktionen och tillgäng
liggörandet av statistisk för uppföljning
av Sveriges genomförande av de globala
målen. Under arbetet ska SCB samråda
med Agenda 2030-delegationen, och dele
gationen ska inom ramen för sitt uppdrag
ge förslag på hur statistiken ska utvecklas.

SDG Business Forum:
sdgbusinessforum.org
HLPF:
sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2018
Sverige:
concord.se/rapporter/barometer-2018

I samråd med SCB, delegationen och
representanter från kommuner och
landsting arbetar rådet för främjande av
kommunala analyser (RKA) med att ta
fram frivilliga nyckeltal för kommuner
och landsting.
Under 2018 gav regeringen också Stats
kontoret i uppdrag att analysera och följa
upp hur Agenda 2030 påverkar hållbar
hetsarbetet i myndigheter, kommuner och
landsting. I uppdraget ingår även att lämna
förslag på hur arbetet kan vidareutvecklas.
Enligt regeringsbeslut ska också
länsstyrelserna, i samverkan med andra
aktörer i länen, verka för att de globala
målen nås samt sprida information om
Agenda 2030 på regional och lokal nivå.
Vidare har 86 statliga myndigheter
fått i uppdrag att bidra med underlag för
Sveriges genomförande av Agenda 2030.
I sina redovisningar har myndigheterna
gjort bedömningar av vilka mål och
delmål som deras verksamhet har störst
inverkan på, nationellt och internationellt.
Biståndsmyndigheten Sida har fått
i uppdrag från regeringen att enga
gera svenska aktörer i arbetet med att
genomföra de globala målen i Sverige
och internationellt.

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling är hela mänsklighetens gemensamma agenda och mål,
och det finns många sätt för var och en av oss att delta och bidra i detta viktiga arbete! Här är några förslag:

Sprid kunskap
och engagemang!

Delta i kurser
och seminarier!

För att vi ska kunna nå globala målen till
2030 måste vi alla bidra och för att det
ska ske måste fler känna till dem. Vi
behöver därför bli fler som informerar om
dem och väcker engagemang! Du kan
delta genom att prata om målen vid
middagsbjudningar, på jobbet eller med
skolpersonal. FN-förbundet har gratis
material som både kan lånas och
beställas. Som medlem i en FN-förening
har du dessutom tillgång till andra
verktyg och till ekonomiskt stöd för att
genomföra projekt.
Läs mer på fn.se/agenda2030.

Om du vill lära dig mer om Agenda 2030
och hur FN arbetar för att de globala
målen ska bli verklighet kan du gå på
FN-förbundets kurser eller seminarier.
Dessa arrangeras löpande och vi har bl a
heldagskurser i olika delar av landet om
FN:s arbete för hållbar utveckling. Vi har
dessutom kostnadsfria seminarier som
tar upp de globala målen från olika
perspektiv. Där lyfter vi även fram olika
aktörer som måste delta om de globala
målen ska bli verklighet.
Läs mer på fn.se/kalender.

FN-fakta nr 4/18: Uppföljning av Agenda 2030. Text: Karin Johansson, Lydia-Gennet Watchefo och
AnnaLena Karlsson Andrews. Faktabladet kan beställas från FN-förbundet (upp till 10 ex gratis,
porto tillkommer). E-post: info@fn.se · Telefon: 08 – 462 25 40 · Webb: www.fn.se

Kontakta en politiker!
Gå in på din kommuns hemsida och sök
fram kontaktuppgifterna till någon av de
ledande politikerna, gärna kommunstyrelsens ordförande. Be om ett möte om de
globala målen för hållbar utveckling. När ni
träffas, fråga hur kommunen och politikern
i fråga arbetar för att målen ska nås.
Oavsett om kommunen redan gör mycket
eller knappt har kommit igång alls kan du
under samtalet tipsa om projektet Glokala
Sverige – Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner.
Läs mer på fn.se/glokalasverige.

Ring 08-462 25 40
eller ansök på
fn.se/medlem

Foto: Jesper Klemedsson

Foto: Jesper Klemedsson

14-åriga Jejiga Elil sopar golvet i huset där han bor och arbetar. I utbyte mot mat, husrum och
utlovad skolgång får han arbeta från tidig morgon till sen kväll. Alla dagar i veckan.

Barnarbete och fattigdom
stora utmaningar på Haiti
Av de globala målen handlar delmål 8.7 om att avskaffa modernt slaveri,
människohandel och barnarbete. Eunice Seignon på ILO i Haiti arbetar
med att försöka få stopp på det utbredda barnslaveriet i landet.
Sedan 2012 jobbar
Eunice Seignon
på Internationella
Arbetsorganisa
tionen (ILO) i Haitis
huvudstad Portau-Prince. Hon är
själv från Haiti och
AVSKAFFA MODERNT
nationell chef för
SLAVERI, MÄNNISKOHANDEL
OCH BARNARBETE
ILO:s arbete mot
barnarbete. I Haiti, som har 10,8 miljoner
invånare, uppskattas 21 procent av barnen
i åldrarna 5-14 år vara involverade i någon
form av arbete.
– Vi samarbetar med andra FN-organ
och organisationer i Latinamerika för att
få stopp på barnarbete i regionen, säger
Seignon.
I Haiti beräknas 400 000 barn arbeta i
hushåll. 300 000 av dessa är s k restavek
barn (efter franskans rester avec; stanna
med, bo med). Systemet beskrivs ofta
som barnslaveri, en benämning som ILO
inte använder.
– Nej, vi skiljer i stället mellan barn
som arbetar i hushåll, men i övrigt lever
ett normalt liv och går i skolan, och de
värsta formerna av barnarbete där bar
nen nekas skolgång, säger Seignon.
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Restavek-systemet innebär att fattiga
familjer som inte kan försörja sina barn
lämnar dem till mer välbärgade familjer.
I utbyte mot mat, husrum och utlovad
skolgång får barnen arbeta i hemmen.
Många av dem får aldrig gå i skolan. De
arbetar dygnet runt och utsätts ofta för
våld och sexuella övergrepp.
Systemet får näring av att Haiti är västra
halvklotets fattigaste land och ofta drabbas
av naturkatastrofer. Hälften av befolk
ningen lever under fattigdomsgränsen.
– Fattiga föräldrar lämnar bort sina
barn för att de inte ens har råd att ge dem
mat. På landsbygden finns det ingen fung
erande struktur för utbildning, hälsovård
och annat. Det finns det däremot i Portau-Prince. För att barnen ska få ett bättre
liv måste de flytta hit, säger Seignon.
Sedan 1999 har ILO varit involverat i
olika projekt mot barnarbete i Haiti.
– Vi har lärt oss att det inte funkar att
arbeta på egen hand. Vi måste samarbeta
med andra, säger Seignon.

20 ORGANISATIONER DELTAR
2017 startade ILO och FN:s barnfond
Unicef ett program där ca 20 andra
organisationer deltar.

– ILO ansvarar
för den juridiska
delen, information
och yrkesträning,
medan Unicef har
ansvar för utbild
ning och hälsa,
säger Seignon.
Eunice Seignon är
Programmet
nationell chef för ILO:s innefattar bl a ett
arbete mot barnarbete.
projekt där 1 700
utsatta barn och ungdomar i åldrarna
14-17 år får yrkesutbildning anpassad
till arbetsmarknaden. Andra utbildas i
entreprenörskap och får hjälp att söka
mikrolån. Under hösten 2018 har man
börjat utbilda lärare och andra som
arbetar med barn i SCREAM-metodik.
Med olika konstformer som redskap, t ex
drama, teckning, skrivande och musik,
kommer barn att informera andra i
samhället om sina rättigheter.
– Målet är att bekämpa barnarbete
genom att ändra barnens egen attityd till
det, säger Seignon.

BARNS RÄTTIGHETER
Haiti har skrivit under de viktigaste interna
tionella konventionerna om barnarbete och
barns rättigheter. ILO försöker samarbeta
med regeringen för att konventioner och
lagar ska förverkligas och för att en nationell
strategi mot barnarbete ska tas fram.
– Men regeringen tycker inte att barn
arbete är ett viktigt problem. Regerings
representanter kommer sällan till våra
möten och vi får inget stöd av dem i våra
projekt, säger hon.
Ett stort problem är att Haiti lider av
kronisk politisk instabilitet. Ministrar
kommer och går.
– Så fort det blir ett skifte i regeringen
måste vi starta om från noll igen, säger
Seignon.
ILO försöker hitta en långsiktig strategi
som funkar oavsett vilka ministrar som
sitter vid makten. Man för även dialog med
fackförbund, arbetsgivarorganisationer
och frivilligorganisationer för att ändra
attityderna till barnarbete och informera
om lagstiftningen. En annan stor utma
ning är fattigdom. Eunice Seignon menar
att delmål 8.7 går hand i hand med delmål
1.1 om att avskaffa extrem fattigdom.
– Först när vi lyckas avskaffa extrem
fattigdom kommer barnarbete att för
svinna i Haiti, säger hon.
Bengt Sigvardsson, frilansjournalist
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folk lyssnar mer på oss. Vi har fått bättre
tillgång till världsledare, mer medietäck
ning och vi blir tagna på allvar.
För kampen är inte över. Nu gäller det att
få enskilda länder att skriva på och ratifi
cera FN-konventionen. Det krävs 50 ratifi
ceringar för att avtalet ska träda i kraft, hit
tills är man uppe i ett 20-tal. Beatrice Fihn
hoppas att målet nås i slutet av 2019.

INTE SKRIVIT UNDER

FN är en ofullkomlig men fantastisk organisation som har en allt viktigare roll att spela, säger
Beatrice Fihn.

Beatrice Fihn är Årets FN-vän
Beatrice Fihn är aktivisten från Göteborg som med nätverket Ican fick
majoriteten av FN:s medlemsländer att anta ett förbud mot kärnvapen.
I oktober fick hon priset Årets FN-vän av Svenska FN-förbundet.
Egentligen är det ganska enkelt, resone
rar Beatrice Fihn. Internationell huma
nitär rätt förbjuder vapen som har civila
som mål och därför ska kärnvapen vara
förbjudna på samma sätt som biologiska
vapen, landminor och klusterbomber.
– Istället har vi behandlat kärnvapen
som något speciellt och världen har
bara accepterat att vissa länder har tagit
på sig ett slags våldsmonopol. Så länge
kärnvapen ger ett land prestige och makt
kommer kärnvapenländerna aldrig att
rusta ner, säger Beatrice Fihn.
Hon växte upp i en politiskt aktiv
familj och intresserade sig tidigt för
globala frågor. Efter gymnasiet läste hon
internationella relationer.
– Mitt fokus låg på flyktingfrågor,
mänskliga rättigheter och jämställdhet.
Kärnvapen kändes som historia, något
som tillhörde kalla kriget och inte min
egen generation, säger Beatrice Fihn.

HÄNGDE IHOP
Men under sin praktik på Internationella
Kvinnoförbundet för Fred och Frihet i
Genève, såg hon hur kärnvapen hängde
ihop med flera andra frågor.
– Jag blev helt fascinerad. Plötsligt
såg jag kärnvapen som en rättvise- och
jämställdhetsfråga.
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Beatrice Fihn ”förälskade sig i det
multilaterala FN-systemet” och flyttade
tillbaka till Genève efter studierna.
Sedan 2014 är hon chef för antikärn
vapennätverket Ican (International
Campaign to Abolish Nuclear Weapons)
som samlar över 400 organisationer i
100 länder under sitt paraply.
Ican samordnade det civila samhällets
deltagande i de tre regeringskonferenser
om kärnvapens humanitära konsekven
ser som blev upptakten till FN-förbudet.
Därefter lobbade Ican framgångsrikt för
att FN skulle inleda överläggningar om
ett kärnvapenförbud och deltog aktivt i
förhandlingarna som följde.
I juli 2017 antog en majoritet av FN:s
medlemmar en konvention om kärnva
penförbud. Ingen av världens kärnva
penmakter ställde sig bakom den.
– Vi talar om världens mäktigaste
länder, och det ger mig en sådan otrolig
känsla av makt att se hur civilsamhället
kan stå upp mot dem och vinna, säger
Beatrice Fihn.
För sitt arbete tilldelades Ican Nobels
Fredspris 2017.
– Det var väldigt omvälvande och
helt fantastiskt att få det erkännandet.
Fredspriset gav oss ett slags godkän
nande. Vi arbetar på som vanligt, men

Sverige röstade för antagandet av
FN-resolutionen, men har inte skrivit
under avtalet.
– Det finns politiker, både inom
Alliansen och Socialdemokraterna, som
inte vågar ta avstånd från kärnvapen. Vi
vet att USA har hotat ställa in samarbe
ten om Sverige skriver på avtalet. Det
är inte unikt, det har hänt andra länder
också, men Sverige har inte vågat stå upp
mot USA. Jag tycker det är fegt, säger
Beatrice Fihn.
Ican arbetar nu hårt för att bilda opi
nion och mobilisera makthavare. Målet
är att ändra synen på kärnvapen, stigma
tisera dem och göra dem oattraktiva.
– Vi använder FN-avtalet till att få
banker och pensionsfonder att avinvestera
i kärnvapenproducenter. Vi vill också få
lokala och regionala ledare att ta avstånd
från kärnvapen och stödja förbudet.
Svenska FN-förbundet kommer,
oavsett hur den nya regeringen ser ut,
att fortsätta driva kravet på att Sverige
ansluter sig till avtalet.
Den 22 oktober, bara någon dag efter att
USA hotat med att dra sig ur INF-avtalet om
medeldistansrobotar, tilldelades Beatrice
Fihn priset som Årets FN-vän. I samband
med detta underströk FN-förbundets ord
förande Annelie Börjesson att Beatrices
arbete är ”en avgörande del i
folkrörelse
arbetet mot kärnvapen”.

OFULLKOMLIG MEN FANTASTISK
– Att bli Årets FN-vän betyder otroligt
mycket för mig. FN är en ofullkomlig
men fantastisk organisation som har en
allt viktigare roll att spela. FN är under
attack från dem som inte vill samarbeta
och inte vill hitta fredliga lösningar, men
som världen ser ut går det inte för ett land
att ensamt klara av alla problem. Jag drivs
av känslan att vi kan fixa det. Det finns
lösningar på globala frågor, vi måste bara
vilja göra någonting, säger Beatrice Fihn.
Görrel Espelund, frilansjournalist
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FN:s klimatpanel

Brådskande åtgärder krävs för
att begränsa uppvärmningen

ENORMA VINSTER
IPPC slår fast att vinsterna med att
begränsa uppvärmningen av jordens med
eltemperatur till ca 1,5 grad är enorma,
jämfört med 2-gradersscenariot. Det gäller
bl a möjligheterna att bekämpa fattig
dom och sjukdomar och undvika stora

folkomflyttningar, att rädda växt- och
djurarter, att begränsa havsnivåhöjningen
och att hindra avsmältningen av glaciärer
och havsisar. Vid 2 graders uppvärmning
beräknas t ex jordens korallrev att helt för
störas och risken ökar för att utvecklingen
passerar olika s k tipping points, bryt
punkter, då uppvärmningen blir självför
stärkande och inte längre går att hejda.
IPCC konstaterar att det fortfarande är
tekniskt möjligt att begränsa uppvärm
ningen till 1,5 grad. Men gapet mellan de
utsläppsminskningar som krävs och de
utfästelser som olika regeringar gjort är
mycket stort, framhåller experter.
Naturskyddsföreningens ordförande
Johanna Sandahl noterar att vi redan
idag nått en uppvärmning på ca en grad
och att vi riskerar att nå 1,5 grad redan
mellan 2030 och 2052.

AKUT LÄGE
– Läget är akut. Det går inte längre att
skjuta de avgörande besluten framåt i tid,

Foto: Renzelle Mae Abasolo/Mostphotos

Snabba och mycket omfattande föränd
ringar av våra samhällen krävs om den
globala uppvärmningen ska kunna
begränsas till 1,5 grad. Det framgår av
en rapport som FN:s klimatpanel IPCC
presenterade i oktober.
Att uppvärmningen ska stanna på ca
1,5 grad är målet i det globala klimatavtal
som slöts i Paris i december 2015. Den
nya rapporten från IPCC beskriver vilken
effekt en global uppvärmning på 1,5 grad
skulle få på människor och natur, redogör
för de utsläppsminskningar som krävs,
och jämför också effekterna vid 1,5 grads
uppvärmning med de effekter som väntar
vid en global uppvärmning på 2 grader.

Extremt väder blir allt vanligare p g a klimat
förändringarna med t ex långvarig torka och
allvarliga översvämningar som följd. Bilden är
från Filippinerna.

säger hon.
– För Sveriges del behöver utsläppen
nå noll senast 2030. För att det ska lyckas
måste ansvariga politiker snarast besluta
om ett förbud mot att använda fossila
bränslen efter 2030 och fasa ut de klimat
skadliga subventionerna.
AnnaLena Karlsson Andrews

Joline och Johannes, två av Irstaskolans vardagshjältar.

Irstaskolan i Västerås samlade in över
18 000 kronor till FN-förbundets projekt Minor
under förra läsåret. Årskurs 5 hade huvudansvaret, men årskurserna 4 och 6 deltog också.
Hur kom det sig att er skola valde att
stödja projektet Minor?
Vår skola har alltid gjort något på FN-dagen,
men i fjol ville vi delta med ett större och
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längre projekt. Det var första gången vi samlade
in pengar. Först tittade vi på en film och bekantade oss med FN-förbundets olika projekt. Sedan
röstade eleverna om vilket projekt skolan skulle
satsa på och då var det Minor som vann omröstningen, säger Anna Lundén, klasslärare i åk 6.
Hur gick insamlingen till?
Det var vi lärare som tog initiativet, men sedan

Vilka reaktioner fick ni av omgivningen?
Vi fick enbart positiv respons. Eleverna själva
var ivriga och föräldrarna var nöjda. En del av
loppisbesökarna gav en extra slant till projektet
då de fick veta vad det gällde. Projektet Minor fick
också mer offentlighet genom att P4 Västmanland
gjorde ett inslag om elevernas insatser. Våra elever
jobbade hårt under
projektet MINOR
flera månader, men
alla var nöjda och
Swisha valfritt belopp
det var mödan värt.
till 90 0563 8 och
ange MINOR
Fotnot: Det går fortfarande

Stöd

att lyssna på radioinslaget
i P4 Västmanland. Inslaget
har rubriken ”Väldigt hemskt att så många dör varje år”.
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VARDAGSHJÄLTEN

Foto: Jenny Rask/Sveriges Radio

gjorde eleverna verklighet av det. De jobbade
som barnvakter, samlade burkar och flaskor,
skottade snö hos grannar och berättade för
vänner och bekanta som sedan bidrog med
pengar. Dessutom ordnade de en välbesökt
loppis som gav mycket pengar. Och själva gav
eleverna till och med av sina veckopengar.

Foto: FN-förbundet/Moa Källström

Årets FN-supporter Gillian Nilsson (i mitten) tillsammans med FN-förbundets generalsekreterare
Petra Hallebrandt och ordförande Annelie Börjesson. Bilden är från prisutdelningen i Stockholms
konserthus.

Årets FN-supporter
”en klippa i sin förening”
Gillian Nilsson, kassör i Lunds FN-förening,
har fått Svenska FN-förbundets utmär
kelse Årets FN-supporter 2018. Hennes
internationella engagemang började när
hon som anställd på Arbetarnas bild
ningsförbund, ABF, fick i uppdrag att
utveckla en internationell verksamhet.
– Det här var i början av 1980-talet
då det fanns en stark folkrörelse i Lund
kring fredsfrågor. Vi bildade ett nätverk
vid namn Fredsam där jag var med som
ABF-representant, berättar hon.
1982 fick Gillian genom ABF möjlighet
att åka till New York i tre veckor och
delta på FN:s andra specialsession om
nedrustning som hölls i FN-skrapan.
– Vi lyssnade på olika framföranden
från världens ledare och deltog i en
otrolig fredsdemonstration då närmare

en miljon människor tågade genom New
Yorks gator. Det var väldigt inspirerande.

”HAR VARIT EN KLIPPA”
Det ena ledde till det andra och 1986
engagerade Gillian sig i Lunds FN-före
ning. I sin prismotivering skriver FN-för
bundet: ”Årets FN-supporter har under de
senaste 30 åren varit en klippa i sin
FN-förening. Pristagaren har skapat
kontinuitet och stabilitet när ivriga och
engagerade universitetsstudenter har
kommit in i verksamheten, uträttat stordåd
och sökt sig vidare i livet.”
Sedan 1990 har Gillian axlat rollen som
kassör efter att först ha varit suppleant
och sedan ordförande. Det råder inga
tvivel om att Gillian har ett enastående
driv och engagemang.

– Det som driver mig är i grund och
botten fredsfrågorna, berättar hon.
Under Gillians uppväxt pågick flera
krig och oroligheter i världen. Hon
poängterar hur viktigt det är att det
finns en organisation där alla länder är
representerade och kan förhandla.
– Idag är det fortfarande oroligt i
världen och man känner ett hot. Det är
därför det är så viktigt att FN finns.
Vad som också driver Årets FN-supporter
är ordning och reda i föreningen. Det har
varit Gillians mål ända från start.
– FN är viktigt och de lokala förening
arna är också viktiga, och då måste de
fungera, konstaterar hon.
Gillian är aktiv i flera föreningar och
tiden är svår att få ihop. Efter 32 års enga
gemang i FN-föreningen kommer hon
vid nästa årsmöte att kliva av kassörs
uppdraget för att få tid till annat.
– Det känns hedrande att bli utnämnd
till Årets FN-supporter. Det känns bra
att sluta med flaggan i topp!

LYCKLIGT LOTTADE
När hon reflekterar över tiden i Lunds
FN-förening konstaterar hon att det är
viktigt att knyta an till såväl unga som
vuxna för att skapa engagemang och
hålla igång rörelsen. Vilket inte alltid är
så lätt då ungdomar idag gärna rör på sig.
– Vi är lyckligt lottade i Lund som har
studenterna. Jag skulle uppmana alla
föreningar att försöka få in aktiva ung
domar i styrelserna. De har så mycket
idéer, energi och engagemang, säger hon.
Gillian kommer att ta med sig många
fina minnen från åren i FN-föreningen.
Vid frågan om vad som gjort störst
intryck står människorna i fokus.
– Det är så roligt att få träffa alla
människor som brinner för olika frågor.
Det är det som har gjort det hela levande.
Sofia Karlsson, praktikant

Foto: Svenska FN-förbundet

Aktion FN för de globala målen
I samband med FN-dagen genomför
des Aktion FN för de globala målen på
39 FN-skolor runt om i landet. Aktion
FN handlar om att öka kunskap och
engagemang, samt synliggöra viktiga
frågor. I denna aktion gjorde FN-elev
föreningarna pappersloppor på temat
jämlikhet (mål 10), ställde sig i korrido
rerna och frågade förbipasserande elever
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”Kommer du att leva i ett mer jämlikt
samhälle år 2030?”.
– Svaren i loppan är positiva, för visst
kan vi förbättra vårt svenska samhälle,
men bara om vi aktivt väljer att göra
skillnad och engagera oss för de här
frågorna, säger Kajsa Uhrenius,
praktikant på FN-förbundets skolverk
samhet.
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Ny FN-vecka testades i Stockholm
FN-dagen har alltid varit årets höjdpunkt för den svenska FN-rörelsen.
I år sträckte FN-förbundet för första gången ut firandet till en hel vecka
med FN-aktiviteter i Stockholm.
Foto: Svenska FN-förbundet

Elin Jäderström, författare till en nyutkommen
bok om Agda Rössel, var en av många medver
kande under FN-veckan i Stockholm.

I år var Svenska FN-förbundets tradi
tionella FN-dagsfirande i Konserthuset
i Stockholm bara ett av många evene
mang som arrangerades av organisa
tionen centralt. Under temat En stark
svensk röst i FN invigdes veckan på
Utrikesdepartementet, och därefter
följde seminarier, paneldebatter, runda
bordssamtal och en författarkväll, bland
mycket annat.
– Vi ville sträcka ut firandet för
att lyfta fram allt det arbete som
FN-rörelsen gör. Det här var en premiär
med Stockholmsfokus för att se hur vi
kunde göra det på nationell nivå, säger
Petra Hallebrant, generalsekreterare.
Hon berättar att det är mycket som
pågår kring FN-dagen och inte bara

Hallå där!
Paul Svensson, kock, hållbarhets
aktivist och nybliven goodwillambassadör för Svenska FN-förbundet.
Grattis till uppdraget som goodwillambassadör för FN-förbundet! Hur
känns det?
Det känns underbart och hedrande
men också spännande och utmanande.
Hoppas jag kan bidra i detta uppdrag för
FN-förbundet.
Du kommer främst att jobba med
förbundets projekt Skolmat. Hur har
du tidigare jobbat med skolmatsfrågor?
Jag har jobbat med allt från TV-program
till utbildningar, inspiration och direkta
utvecklings- eller uppstartsprojekt runt
om i landet. Just nu har jag ett samarbete
med Uppsala kommun om att inspirera
till en 100 procent ekologisk och grön
matupplevelse i skolorna.
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Paul Svensson är kocken som driver Fotografiska museets prisbelönta restaurang.
Han är känd för sitt arbete för hållbarhet
och mot matsvinn och aktuell med
programmet Maträddarna på SVT.

För tillfället pågår en tävling för
skolelever om en klimatsmart lunch,
där du sitter i juryn. Vad hoppas du
att tävlingen kan leda till?
Det viktigaste är att den leder till nyfi
kenhet, reflektion och nya insikter.
Du är känd för ditt arbete mot
matsvinn och för en hållbar mat

i Stockholm. FN-föreningarna har mäng
der av aktiviteter runt om i landet, och
det är många på FN-förbundets kansli,
liksom personer från förbundsstyrelsen,
som gör besök i FN-skolor och -fören
ingar. Hon tror att förutsättningarna för
samarbete är goda inom FN-rörelsen och
att även riksorganisationerna kan delta.
Nästa år siktar förbundet på att engagera
hela den svenska FN-rörelsen kring ett
spännande tema under FN-veckan.
– Det här kan vara startskottet för
ett större initiativ eller en kampanj.
Någonting som kan synas och höras inte
bara i sociala medier utan på gator och
torg i hela landet. Och som alltid behöver
man vara ute i god tid, konstaterar hon.
Enligt Petra Hallebrant har responsen
på aktiviteterna i Stockholm varit god.
– Det känns bra, jag känner mig nöjd.
Samtidigt vill jag passa på att tacka för
det stora engagemang som finns på olika
håll i landet. Och tacka alla som varit
med och bidragit till vår fina FN-vecka.
Susanne Salin

konsumtion. Hur kopplar du de
globala målen till ditt arbete?
Väldigt många mål kan man koppla till
matproduktion eller konsumtion. Jag
skulle lite krasst säga att vi i livsmed
elssektorn har ett makalöst stort ansvar
att vända båten. Vi måste tänka om och
göra rätt både för människa och planet.
Men detta behöver inte innebära några
uppoffringar utan kan till och med
medföra förbättringar ifall vi kan skapa
mer njutningsfulla och proportionerliga
måltider lagade på sunda livsmedel.
Hur kan vi göra vår kost mera klimat
smart, samtidigt som vi äter gott och
nyttigt?
Börja med att skapa måltiderna runt
säsongsenliga lokala och ekologiska
grönsaker och baljväxter för att sedan
krydda med hållbara animaliska proteiner.
Det mår både kropp och klimat bra av.
Dessutom blir måltiderna godare och mer
spännande då växtbaserad vällagad mat är
alltför underskattad. Men det absolut mest
klimatsmarta är att helt och hållet sluta
slänga både överbliven mat och mat från
kylen. Mata människor, inte soptunnor!
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Foto: Clara Bütow

– Som nationalekonom brinner jag lite extra för mål 8 och mål 10, som handlar om anständiga
arbetsvillkor, ekonomisk tillväxt och minskad ojämlikhet, säger Agnes Karlsson.

Podcast om globala målen

”Tillsammans räddar vi världen”
Agnes Karlsson och Peg Magnusson från Lunds FN-förening producerar
tillsammans en podd om de globala målen – ett projekt som de kallar
”fantastiskt lärorikt”.

Foto: Linda Kivi

– Vi ville göra skillnad och kom fram till att det
skulle vara nåt som blir bestående och som
alla kan ta del av, överallt.
Det säger Peg
om varför hon
och Agnes startade podcasten
Hur man räddar
världen. Båda
studerar vid
Lunds universitet
Peg Magnusson.

och båda är aktiva i Lunds FN-förening, som är
samarbetspartner i projektet. I podden diskuterar de två vännerna hur var och en kan bidra
till de globala målen för hållbar utveckling.
Det första avsnittet sändes i mars 2018 och
varannan vecka har de tagit sig an ett av de
17 målen.

LÄTTSAM TON
Diskussionen är trots sin lättsamma ton inte
ytlig utan innehåller tvärtom mycket fakta,

FN-dagen firades landet runt
Eskilstuna FN-förening bjöd på inspirationsmaterial och fika på Fristadstorget och Retuna.

Gävle FN-förening hade besök av Mikaela
Engwall från FN-förbundet som föreläste om
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Göteborgs FN-förening deltog i en ljusmanifestation på Gustav Adolfs torg på FN-dagen.
Avsikten var att uppmärksamma politikerna
på alla dem som vill att Sverige ska skriva på
kärnvapenavtalet som FN antog sommaren

DU GÖR SKILLNAD
Responsen har varit odelat positiv och känslan
av att göra skillnad har infunnit sig.
– I en affär träffade jag en bekant som berättade att hon tack vare podden kommit fram till att
hon vill arbeta för FN i framtiden, säger Agnes.
Ryktet har gått, podden har fått större spridning och Peg och Agnes har fått förfrågningar
om att föreläsa. Arbetet fortsätter, trots att
Agnes för tillfället är bosatt i Spanien.
Vilka rädda världen-tips vill ni dela med er av?
– Skapa hållbara vanor, säger Agnes. Det
kan vara så enkelt som att äta mindre kött,
cykla mer, spara vatten och el, åka tåg i stället
för flyg och köpa hållbart producerade varor.
Listan kan göras lång, men jag tror definitivt på
hållbara vanor för en hållbar framtid!
Susanne Salin

2017. Sång och musik samt tio tysta minuter
ingick i programmet, liksom ett tal av Amanda
Lindell och Elin Adolfsson, som delar på
ordförandeskapet i föreningen. Ett hundratal
personer deltog i det fina evenemanget.
Foto: Annahita Ahmadi

Gotlands FN-förening ordnade bl a samtal,
film och en aktivitet för invandrarkvinnor. Filmen
Svenne utmanade bilden av Sverige som ett land
där allas grundläggande rättigheter respekteras.
Fyra kvinnor berättade om skillnaderna i att leva
i Sverige jämfört med deras respektive hemländer. FN-föreningen kom också till tals genom en
live-intervju med Radio Gotland.

globala målen på Komvux/sfi. Tillsammans med
Elias Aspudd föreläste hon också för Vasaskolans
elever. Ungdomssektionen på skolan arrangerade
information, fika och försäljning av armband till
förmån för projektet Flicka. FN-föreningen hade
även välbesökta informationsbord på två ställen
i stan och deltog i ett samtal om FN i samband
med en regnbågsmässa i Mariakyrkan.

med en inbjuden expert i många av avsnitten.
– Det mest inspirerande hittills var avsnittet
om mål 12, om hållbar konsumtion och produktion, med Annika Arvidsson som startat sitt
eget klädmärke, säger Peg.
Agnes tycker att alla intervjupersoner bidragit
och berikat helheten med så pass olika komponenter att hon inte kan välja en som gjort mest intryck.
Agnes och Peg har startat upp allt utan hjälp
eller tidigare teknisk kunskap. Båda är överens om
att arbetet varit fantastiskt lärorikt.
– Som vi ofta konstaterar i podcasten är vi
inga experter utan lär oss minst lika mycket som
den som lyssnar, säger Agnes.
Peg håller med:
– Det bästa är all kunskap vi fått. Sådana här
samtal hade vi aldrig haft om det inte varit för
podden.

Ljusvaka i Göteborg.

Haparanda FN-förening besökte några lågoch högstadieskolor och berättade om FN:s
barnfond Unicef. Eleverna uppträdde med
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musik och sång. På kvällen hölls ett traditionsenligt firande i kyrkan/församlingshemmet där
bl a Kulturskolans kör uppträdde.
Hässleholms FN-förening hade mingel på
stadsbiblioteket kring utställningen Flicka.
Robin Reimers, en av ungdomarna som varit
med och anordnat FN-rollspel på Hässleholms
tekniska skola, berättade om FN och om hur
det är att anordna rollspel.
Foto: Maria Ivansson

Laholms FN-förening hade besök av FN-förbundets generalsekreterare Petra Hallebrant
som talade om Agenda 2030 på stadsbiblioteket, där det fanns en utställning om de globala
målen. Dessförinnan hade utställningen visats
i en veckas tid på gymnasiet där många klasser och enskilda elever tagit del av den.
Laxå FN-förening firade FN-dagen lördagen
innan FN-dagen med diskussion om internationella frågor, en pågående utställning och
studiematerial. Olavi Mustonen rapporterade från
sommarens kongress och tog upp frågan om läget
i Jemen. Vidare presenterades de två värdiga
mottagarna av Nobels fredspris, läkaren Denis
Mukwege från Kongo och Nadja Murad från Irak.

Gertrud och Ann-Marie i Torsby.

Foto: Claes Grunditz

Kalmar/Ölands FN-förening firade FN-dagen
under temat inkluderande samhällen, där
kommunens integrationsråd stod för arrangemanget. Med betoning på Agenda 2030 talade
föreningens ordförande Helena Tinnert om det
viktiga i att engagera sig för en bättre värld.
Till programmet bidrog också Songlines, ett
kulturprojekt för ungdomar på flykt, samt
Abozaar Nazari, som flydde till Sverige från Iran
2015. Han läste ur sin bok som utkom i augusti.

olika studentorganisationer. Dagen innehöll
bl a sopplunch med inspirerande TED Talks och
avslutades med en paneldiskussion med temat
Blir världen bättre. Paneldeltagarna diskuterade globala trender och utmaningar, hållbar
utveckling och de globala målen.
På Bergsjös tre skolor i Nordanstig firades
FN-dagen med en tipspromenad. Nordanstig
FN-förening hade sponsrat biobiljetter som pris.

Musikunderhållning i Varberg.

Karlskrona/Ronneby FN-förening deltog i ett
event som föreningen Blekingepärlor anordnat
FN-dagen till ära. Ett hundratal åhörare samlades i Hjortsberga kyrka, där museipedagogen
Ola Palmgren höll ett föredrag om bondefreder,
ett medeltida fredsbegrepp. Föreningens
ordförande informerade om FN-rörelsen och
kyrkoherden berättade om Kofi Annan, som för
övrigt hade anknytning till Ronneby genom en
sommarbostad i kommunen. En kör uppträdde
och en insamling gjordes till förmån för Syrien.

Lidköpings FN-förening genomförde ett
seminarium om Agenda 2030 i föreningen
Stadsnära Lantgård. På kvällen bjöds allmänheten på FN-info samt förevisning av filmen
Jimmie på Folkets Hus biograf, med fika och
samtal efteråt.
Luleå FN-förening firade traditionsenligt i Luleå
domkyrka. Huvudtemat var Agenda 2030 som
belystes både globalt och lokalt av FN-föreningens ordförande Anette Garney och Luleås
kommunalråd Niklas Nordström. Sång och musik
framfördes av Luleå internationella kör och
fredshälsningar på sex olika språk av kyrkans
ungdomsgrupp. Kvällen avslutades med ljuständning för freden och till minne av Kofi Annan.
Malmö FN-förening anordnade ett stort
firande på Malmö Universitet i samarbete med

Oskarshamns FN-förening firade FN-dagen med
föredrag av den tidigare FN-ambassadören Anders
Lidén som talade om diplomati, fred, utveckling
och mänskliga rättigheter. Före och efter talet
bjöds det på sång och musik och en enkel måltid.
Partille FN-förening visade en utställning om
fred och säkerhet den 19-29 oktober på Partille
Kulturum. Under FN-dagen fanns föreningen på
plats för information, samtal och tipstävling.
Extra trevligt var att Partille kommun delade ut
sitt årliga barnkonventionspris.
Foto: FN-förbundet/Pekka Johansson

I Leksand hade Nedansiljans FN-förening och
kulturföreningen Paraden, med stöd av kommunen
och några företag, planerat firandet. Det bjöds på
sång och musik av kören Qvinnoväsen och körer
från Kulturskolan, liksom teaterföreställningen Vi
skulle spelat Lysistrate av Stina Oskarsson.
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Ljusvandring i Varberg.

Nybro FN-förening firade dagen tillsammans
med de lokala Rotaryklubbarna som uppmärksammade Världspoliodagen samma dag.
Utanför Kvantum delade de ut information och
sålde krav- och rättvisemärkt kaffe och te,
sponsrat av butiken. Kvantumbagaren sålde
FN-bakelser till förmån för projektet Mina.

Karlskoga-Degerfors FN-förening firade
med sång och promenad. I Degerfors deltog
årskurs 1-2 i alla skolor, då FN-dagen firades
i Degerfors kyrka med sånger som hade frihet
som tema. I Karlskoga ordnades en tipspromenad som handlade om FN.

Kristianstads FN-förening firade FN-dagen på
Nosaby församlingsgård, där scouter välkomnade besökarna med facklor utanför entrén.
FN-föreningens ordförande Jan Lindelöf berättade
om FN och FN-föreningens arbete, scouternas
ordförande Linus Bromander förklarade i sin tur
hur scoutrörelsen och FN-rörelsen delar värde-

Foto: Claes Grunditz

ringar. En barnkör sjöng på svenska och arabiska
och två gymnasieungdomar uppträdde med sång
och gitarr. Föreningen Stöttepelaren vädjade om
praktiskt stöd för ensamkommande ungdomar.

Mötesdeltagare i Tierp.

Stockholms FN-förening arrangerade ett
seminarium tillsammans med ABF-huset och
Olof Palmes internationella center. Seminariet
behandlade ett brett spann av frågor såsom
klimathotet, bristande respekt för folkrätten
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Foto: Vårgårda FN-förening
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Seminarium på MR-dagen

Den 10 december fyller FN:s allmänna
förklaring om de mänskliga rättighe
terna 70 år. Detta uppmärksammar
FN-förbundet med ett frukostsemina
rium på Myntkabinettet i Stockholm. Vi
bjuder in paneldeltagare för att diskutera
uppföljningen av mänskliga rättigheter
och Agenda 2030 i praktiken. För mer
info, se fn.se/kalender.

Aktion FN om MR

I samband med MR-dagen 10 december
skickar FN-förbundet ut Aktion FN för
mänskliga rättigheter till FN-skolorna
runt om i landet. Paketet består bl a av
affischer och filmer om de mänskliga
rättigheterna kopplade till globala målen
med medföljande lärarhandledning.
FN-elevföreningarna uppmanas att
arrangera en filmfestival samt en ljus
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manifestation för att uppmärksamma
MR-dagen och MR-förklaringens
70-årsjubileum.

Världshorisont som julklapp
Bidra till kunskap och engagemang
för globala frågor genom att ge bort
en prenumeration på Världshorisont i
julklapp! För 190 kr får du ett snyggt
presentkort med kuvert samt fyra
nummer av tidningen i mottagarens
brevlåda under 2019. Välkommen med
din beställning senast den 17 december
till varldshorisont@fn.se.

Nya ambassadörer

Nu har 23 ungdomar i FN-rörelsen
rekryterats till att bli ambassadörer för
globala målen under 2019. De kommer
under året bl a att arrangera projekt och
hålla föreläsningar om målen och om

FN-förbundets projekt Flicka, Minor och
Skolmat. Läs mer på fn.se/ambassadorer.

Projektbidrag 2019

FN-förbundet har fått in 27 ansökningar
om årligt projektbidrag 2019 från fören
ingar och distrikt runt om landet. Beslut
meddelas per mejl senast 15 december.
Nästa ansökningsomgång blir 1 oktober
2019. Under våren och hösten 2019 finns
en mindre budget för föreningar som vill
söka minibidrag. Mer info kommer senast
vid årsskiftet på fn.se/projektbidrag.

SweMUN 2019

FN-förbundet arrangerar varje vår
ett FN-rollspel för gymnasieelever,
SweMUN (Sweden Model United
Nations). 2019 års SweMUN kommer
att gå av stapeln den 26-28 mars på
Gullbrannagården utanför Halmstad.
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Foto: Claes Erlandsson

Då kunde
på Torsby bibliotekOCH
fika, titta
första
och det försämrade läget för demokrati ochA K TIVITE
TER Iman
FN-FÖRENINGAR
FN-DIS TRIK
T kvinnliga FN-ambassadör Agda Rössel.
på utställning och köpa lotter som föreningen
Agdas brorsdotter Lena Jäderström, bosatt i
mänskliga rättigheter. Bland de medverkande
säljer till förmån för projektet Flicka.
Vårgårda, hälsade Elin välkommen och Thomas
märktes folkrättsprofessorn Ove Bring.
Johansson intervjuade henne. Maria Andersson
Sundsvall/Timrå FN-förening inledde
Trollhättans FN-förening firade FN-dagen med Willner berättade om Sveriges roll i säkerhetsfirandet med en temakväll på Kulturmagasinet
en fredsgudstjänst den 21 oktober. På FN-dagen rådet och delar av Vårgårda Voices underhöll.
i Sundsvall tillsammans med Västernorrdeltog föreningen i den lokala MR-dagen, där
lands FN-distrikt. Jens Petersson, biträdande
Petra Hallebrant berättade om hur FN-förbundet Hos Västerås FN-förening hölls tal om
klimatförändring, globala mål och mänskliga
generalsekreterare i FN-förbundet, föreläste
arbetar för att motverka rasism och förbättra
rättigheter på FN-dagen. Fredriksbergsskolans
om Sveriges roll i säkerhetsrådet. Dagen därpå barns situation i Sverige och övriga världen.
kör skapade varm stämning med sånger som
uppmärksammades FN-dagen på stora torget.
«Love Shine a Light”, ”Fredskanon” och ”Alla
Uddevalla FN-förening firade FN-dagen
jordens barn”. FN-ungdomar från Palestinska
på Bohusläns museum med ungdomar från
Vänskapsföreningen avslutade programmet
FN-skolan Agnebergs gymnasium. Amanda
med folkdans.
Josefsson, Ellen Bratthell och Hamza Abdi
informerade om de globala målen och
Ystad-Österlens FN-förening hade inbjudit
berättade om sitt deltagande i UNg-lägret i
till en kväll på Dag Hammarskjölds Backåkra,
Härnösand. Elever från årskurs 8 på Väster
där Oskar Sjöstedt från FN-förbundet talade
skolan underhöll med musik.
Elin och Lena Jäderström i Vårgårda.
om Sveriges roll i säkerhetsrådet. Intendent
Karin Erlandsson visade runt på den nyreVarbergs FN-förening arrangerade en
noverade gården och berättade om hur Dag
I Tierp bjöd den kommunala vuxenutbildningen
ljusvaka med budskapet Förbjud kärnvapen
Hammarskjölds miljö återskapats med hans
och FN-skolan Högbergsskolan på aktiviteter
nu! Kvällen inleddes med en konsert på
egna möbler, tavlor och böcker.
som bl a resulterade i ett tiotal nya medlemKulturhuset Komedianten för att fortsätta
mar i FN-elevföreningen. Tierps FN-förening
med ljusvandring, ljusvaka, musik och tal
bjöd in till möte på biblioteket. Mats Bäckman
i Brunnsparken. Bland deltagarna märktes
från föreningen talade om FN och Pekka
Thage G Peterson, tidigare talman i riksdagen.
Johansson från FN-förbundet talade om Kofi
Ljusvakan ordnades tillsammans med kyrkan,
Annan. Ordförande Stina Lindqvist presentekommunen och kulturhuset.
rade FN-elevföreningens verksamhet.
Vårgårda FN-förening arrangerade ett
På FN-dagen arrangerade Torsby FN-förening seminarium med besök av Elin Jäderström som
en after work eller på värmländska, etter arbett. nyligen kommit ut med en bok om världens
Möte på Backåkra.

Foto: Svenska FN-förbundet/Moa Källström

A n n elie Börj e sson

or dför a n de i sv e nsk a f n-för bu n det :

GLOKALA SVERIGE
– SAMLING FÖR AGENDA
2030 MED TOLV ÅR KVAR
Till Svenska FN-förbundets viktigaste uppgifter hör att samla
aktörer från hela samhället i arbetet för ett bättre och starkare
FN. Få uppgifter är mer angelägna än att skapa bred uppslutning
kring Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.
När Agenda 2030 antogs av FN:s generalförsamling den
25 september 2015 hade FN-förbundet arbetat länge med
hållbarhetsfrågor, såväl med de åtta millenniemålen som med
förberedelserna för de nya globala målen. Vi deltog bl a i en
arbetsgrupp inom paraplyorganisationen Concord Sverige
som samlar ett stort antal frivilligorganisationer. Vi har också
nära följt regeringens arbete med att ta fram en nationell
handlingsplan för de globala målen.
Under hela den här resan har vi särskilt framhållit mål 5 om
jämställdhet och mål 16 om fredliga och inkluderande sam
hällen. Det är frågor som FN-förbundet driver brett och som
återkommer i hela vår verksamhet. En annan viktig insikt
som vi har betonat är att målen måste hanteras samlat och att,
som FN självt brukar säga, ingen får lämnas utanför.
För Sveriges del behövs fokus bl a på miljön i Östersjön, på
hållbar produktion och konsumtion och på arbetet mot barn
äktenskap och andra former av hedersförtryck som drabbar
flickor och kvinnor i våra förorter. För att komma vidare med
dessa mål måste hela det svenska samhället engageras.
Under året har vi i samverkan med Sveriges Kommuner och
Landsting, SKL, startat ett kommunikationsprojekt – Glokala
Sverige – för att utbilda och engagera kring Agenda 2030 i

kommuner, landsting och regioner. Tillsammans med sju
pilotdeltagare – kommunerna Gislaved, Kristianstad, Luleå,
Malmö, Nyköping och Växjö samt landstinget i Sörmland
– har vi tagit fram kommunikationsmaterial och genomfört
utbildningar på plats hos deltagarna.
Genom att följa arbetet med Agenda 2030 i landet, och
göra kopplingar till det globala arbete som görs världen över,
stimulerar och engagerar vi det arbete med Agenda 2030
som redan har påbörjats på många håll. Svenska kommuner,
landsting och regioner driver sedan länge ett arbete för ökad
hållbarhet. Agenda 2030 innebär att vi tillsammans med
resten av världen har en gemensam riktning för den globala
hållbarheten som bl a handlar om att utrota fattigdom, stoppa
klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen.
Genom Agenda 2030 påverkar vi lokalt såväl som globalt.
Under 2019 välkomnar vi ytterligare kommuner, landsting
och regioner att bli en del av Glokala Sverige. På projektets
webbplats finns filmer, inspirationsmaterial och webbutbild
ning som alla kan ta del av. Jag vill ta tillfället i akt att upp
muntra dig som är en del av FN-rörelsen att sprida kunskapen
och engagemanget kring Agenda 2030 vidare i dina nätverk.
När det här skrivs avslutas en tävling för landets skolor med
uppgiften att komponera en klimatsmart skollunch. Det är
ytterligare ett sätt samla olika grupper i ett brett arbete för de
globala målen. Med bara tolv år kvar år till 2030 finns ingen
tid att förlora.

Foto: FN-förbundet/Jesper Prytz

av Världshorisont blir ett temanummer om FN-rörelsen och
kommer ut den 1 mars.
Bara ett år efter FN:s bildande, 1946, bildades FN-förbundens världs
federation WFUNA. Tanken var att nationella FN-förbund skulle tjäna som
en brygga mellan folken och världsorganisationen, där ju endast stater
kan vara medlemmar. Idag, 72 år senare, är Svenska FN-förbundet ett av
de i särklass mest livaktiga.
I detta temanummer om FN-rörelsen berättar vi om de olika grenarna
av den svenska FN-rörelsen – däribland lokalföreningarna, riksorganisa
tionerna och FN-skolorna – men gör även en internationell utblick till
systerförbund i andra länder.

globala samarbetet har motarbetats. I det läget behövs FN-rörelsen mer än
någonsin.

Under de senaste åren har den demokratiska utvecklingen i världen
gått i fel riktning. Auktoritära och nationalistiska regimer har haft
medvind, yttrande- och organisationsfriheten är på tillbakagång och det

Använd gärna Världshorisont för att sprida kunskap och engagemang –
beställ en extra bunt tidningar genom att mejla varldshorisont@fn.se!
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POSTTIDNING B
Avsändare Svenska FN-förbundet
Box 15 115
104 65 Stockholm
Begr. eftersändning

1 AV 5 FLICKOR

BERÖVAS SIN BARNDOM
Varje dag gifts 32 800 unga flickor bort. Men i norra Etiopien har Svenska FN-förbundets Projekt
Flicka lyckats vända utvecklingen. Med ditt stöd kan vi tillsammans fortsätta vårt viktiga arbete.
Den enda acceptabla siffran är noll barnäktenskap, så ge en gåva redan idag!

Swisha
en julgåva
till 9005638 och
ange FLICKA

