
Ett samarbete i syfte att utbilda och engagera kring Agenda 2030  



Välkomna till Glokala Sverige!

Foto Region Blekinge



Glokala Sverige – Agenda 
2030 i kommuner och regioner
Samarbetsparter: Svenska FN-förbundet,  
SKR, ICLD 
Finansiering: Sida
Syfte: att stärka kunskapen om och 
engagemanget för Agenda 2030 
i kommuner och regioner
”Vi agerar lokalt och påverkar globalt”



Foto: Moa Källström, FN-förbundet

Grafiken



Vad ingår?• Utbildning,
• Kontaktperson
• Kommunikationsstöd
• Nätverkande

• Plattform
• Regionala träffar 
• Mötesplats Agenda 

2030
• Kampanj #intebarasnack
• Metodstöd



DDeltagande kommuner och regioner
 Förankrar och beslutar om ambition 

(även politiskt)
 Deltar med politiker och ledande 

tjänstepersoner
 Utser kontaktperson
 Avsätter arbetstid och (praktiska) resurser
 Delar erfarenheter och exempel
 Deltar i utvärdering
Glokala Sverige är kostnadsfritt

Foto Nordic Poster Collective



Gäller alla mål oss? Ja – alla mål gäller oss alla 



Utbildade: Minst 95 procent har lärt sig något och 
kommer att ha nytta av lärdomen

Nästan alla svarande politiker har arbetat 
med Agenda 2030 under året - debatterat, spridit 
information eller gett förvaltningen uppdrag att 
göra prioriteringar utifrån agendan

Utvärdering 2020



• 63 procent har antagit styrdokument där 
Agenda 2030 omnämnts.

• Ökad legitimitet, stolthet och 
tillhörigheten till något större 

• Bidragit till att snabba på arbetet med 
Agenda 2030

Kontaktpersonerna

Foto: FN-förbundet



Lokal anpassning
• Styrande dokument
• Verksamhetsplanering
• Utmaningar och prioriteringar
• Möjligheter till samverkan
• Metoder för samverkan

Foto Fabio Comparelli, UnsplashFoto Nordic Poster Collective



Samverkan och samarbete = A och O
• Lokala näringslivet, andra organisationer, 

myndigheter, civilsamhället
• Vilka kommuner är med 

https://fn.se/glokalasverige/deltagare
• Var finns det FN-föreningar? 

https://fn.se/engagera-dig/engagera-
dig-lokalt-lokalforeningar/

• Var finns det FN-skolor?
• https://fn.se/fnskola/ - skrolla ner

Foto Fabio Comparelli, Unsplash

https://fn.se/glokalasverige/deltagare
https://fn.se/fnskola/


Kampanj för Globala målen: 
#intebarasnack
• Att få fler privatpersoner att engagera sig för 

Globala målen lokalt runtom i Sverige

• Den skillnad vi skapar här och nu, i den ort där vi 
bor, är ett viktigt steg på vägen mot global 
förändring. 

• Ett lokalt initiativ kan handla om allt från 
att bygga bihotell till att hjälpa 
nyanlända barn med svenskan. 

Foto: Jacob Lund, iStock



Material på https://fn.se/glokalasverige  
Mejla till glokalasverige@fn.se



Nu tar vi stafettpinnen!



Lycka till!
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