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INLEDNING

Svenska FN-förbundet arbetar för ett 
starkare och bättre FN och en mer 
 hållbar värld. 

I september 2015 antog världens stats- 
och regeringschefer en ny utvecklings-
agenda och globala mål för hållbar 
utveckling. Agenda 2030 består av 17 
globala mål för hållbar utveckling som 
syftar till att utrota fattigdom, stoppa 
 klimatförändringar och skapa fredliga 
och trygga samhällen.

Agenda 2030 är den mest ambitiösa 
planen för att skapa en hållbar utveckling 
som världen någonsin antagit. Världens 
ledare har lovat att uppnå de globala må-
len till år 2030. Alla länder har därmed 
tagit på sig ansvaret att skapa en mer rätt- 
vis, hållbar och bättre värld. Målen ska 
 bidra till socialt, ekonomiskt och miljö-
mässigt hållbar utveckling och vara upp-
nådda till år 2030 i världens alla länder.

Svenska FN-förbundets verksamhet ut-
går från hållbarhetsmålen och vi arbetar 
med att kommunicera FN:s arbete med 
detta samt att skapa engagemang för de 
globala målen för hållbar utveckling.1

Vi gör detta i bred samverkan med vår 
FN- rörelse på såväl nationell som inter-
nationell nivå och FN-organ i Sverige 
och utomlands. Vi är också engagerade 
i en mängd nationella nätverk där håll-
barhet är ett givet prioriterat område.

FN-förbundet strävar efter att i verksam-
hetsberättelsen och i rapporteringen till 
givare långsiktigt arbeta mot att vår årsrap-
portering integreras med hållbarhet i fokus. 

DEFINITIONER HÅLLBARHET

”En hållbar utveckling är en utveckling som 
tillfredsställer dagens behov utan att även-
tyra kommande generationers möjligheter 
att tillfredsställa sina behov” 

Definitionen finns i rapporten ”Vår gemen-
samma framtid”, kallad Brundtlandsrappor-
ten.2 Denna definition har blivit en över - 
ordnad princip för FN:s arbete och ett över-
gripande mål för svensk politik. Begreppet 
brukar definieras utifrån de tre komponent-
erna ekologisk, social och ekonomisk håll-
barhet som, då de samspelar och stödjer var-
andra, förväntas leda till hållbar utveckling.



Social hållbarhet handlar om att sträva mot 
ett samhälle där grundläggande mänskliga 
rättigheter uppfylls.

Ekonomisk hållbarhet handlar en ekono-
misk utveckling som inte medför negativa 
konsekvenser för den ekologiska eller sociala 
hållbarheten. Det handlar om att motverka 
fattigdom, och att alla ska ha råd att till-
godose sina grundläggande behov i relation 
till jordklotets ändliga resurser.

Ekologisk hållbarhet innebär att vårda 
jordens ekosystem långsiktigt, så att de kan 
fortsätta försörja mänskligheten och de 
kommande generationerna med det som 
behövs. 

Svenska FN-förbundets definition för hållbar 
utveckling utgår från dessa begrepp. 

Denna policy gäller för anställda, förbunds-
styrelseledamöter, förtroendevalda,  fri - 
villiga, praktikanter, konsulter och  andra 
som i olika sammanhang representerar 
 FN- förbundet eller FN-rörelsen i sina 
 uppdrag i Sverige eller utomlands.
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TILLÄMPNING OCH EFTERLEVNAD

Ansvaret för att besluta om och följa upp 
 policyn ligger på FN-förbundets styrelse 
som i samband med verksamhetsplanering 
ska prioritera de områden som särskilt ska 
arbetas med under kommande år. General-
sekretaren har ansvaret för att säkerställa 
efterlevnad i den löpande verksamheten.

FN-förbundets medarbetare och chefer 
ansvarar för att hålla sig uppdaterade om 
hållbarhetspolicyn. Det yttersta ansvaret för 
att policyn följs av kansliet ligger på general-
sekreteraren.

Följder och tillämpning av de övergripande 
åtagandena i denna policy återfinns i ett 
 antal riktlinjer och rutiner samt stärks av 
övriga policyåtaganden (t.ex Uppförande-
koden och Antikorruptionspolicy). General-
sekretaren beslutar om riktlinjer för håll-
barhet inom aktuella områden såsom resor, 
inköp och arbetsmiljö.
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Vi säkerställer att leverantörer och 
samarbets partners är informerade om vår 
hållbarhetspolicy och dess konsekvenser. 
Denna policy är också styrande för våra 
upphandlingsregler. 

POLICYÅTAGANDEN

➜ Vi arbetar systematiskt med att säker  - 
s tälla Svenska FN-förbundets verksam-
heter i Sverige och internationellt leder 
till hållbar utveckling och minskade 
miljö problem, sociala och ekonomiska 
utmaningar. 

➜ Vi är en klimatmedveten organisation 
och tar ansvar för att minska vårt miljö-
avtryck genom att resa och konsumera på 
ett hållbart sätt. Vi tar ansvar för att våra 
resurser används hållbart. 

➜ Vi strävar efter att bidra till minskade 
samhällsklyftor genom att arbeta för  
jämlikhet och inkludering i alla led  
i vårt arbete.

➜ Vi hanterar de ekonomiska medel som  
ställs till vårt förfogande på ett ansvars- 
fullt sätt och agerar med trovärdighet 
och öppenhet. Vi tar ansvar för vårt 
kapital genom etiska placeringar som 
inte går emot mänskliga rättigheter eller 
internationella åtaganden för en hållbar 
utveckling.

Den sociala dimensionen 
Mål 1, 2, 3 ,4, 5, 7, 11, 16 i Agenda 2030
FN-förbundet verkar för mer rättvis 
fördelning av resurser mellan hög- och 
  låginkomst länder. En stor del av FN- 
förbundets verksamhet mot samtliga 
målgrupper handlar om att sprida kun-
skap om globalt hållbar utveckling med 
beaktande av mänskliga rättigheter och 
fred och säkerhet. FN-förbundet arbetar 
också aktivt för ökad jämställdhet och 
förbättrad tillgång till SRHR (sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter). Genom 

att sprida kunskap om Agenda 2030 till 
FN-skolor, våra medlemmar och stora 
grupper av beslutsfattare och tjänstepersoner 
inom projektet Glokala Sverige bidrar FN-
förbundet särskilt till delmål 4.7 (utbildning 
för hållbar utveckling och globalt 
medborgarskap) i Agenda 2030. 

Ekonomisk hållbarhet 
Mål 8, 9, 10 och 12 i Agenda 2030
Genom att arbeta aktivt med såväl informa-
tionsarbete som påverkansarbete om mänsk-
liga rättigheter och Agenda 2030 bidrar 
vi till minskad ojämlikhet. Genom att 
 arbeta för att Sveriges ska bibehålla en stark 
 biståndsfinansiering med minst 1% av BNI, 
att biståndet ska gå till det som det är avsett 
för   samt samla in pengar till några av FN- 
organens verksamhet bidrar vi till att mins-
ka ojämlikhet internationellt. FN- förbundet 
bidrar genom att sprida kunskap om Agenda 
2030 och de tre dimensionerna av hållbar 
utveckling till förståelse för hur ekonomi 
hänger ihop med social och miljömässig 
utveckling. Genom att sprida kunskap 
om hållbara livsstilar till våra målgrupper 
 bidrar vi till mål 12 (hållbar konsumtion 
och produktion) externt. Genom att övergå 
till digitala format och utveckla såväl virtu-
ella undervisningsformer som mötesformer 
 bidrar vi till såväl innovationer och utveck-
ling av en modern infrastruktur samtidigt 
som vi tillgängliggör vår verksamhet för 
fler utan behov av resande. Det sparar såväl 
energi som tid och pengar.

Miljömässig hållbarhet 
Mål 6, 13, 14, 15 i Agenda 2030
FN-förbundet bidrar till miljömässig håll-
barhet genom sitt arbete med Agenda 2030 
och genom att framhålla sambanden mellan 
de tre dimensionerna av hållbar utveckling. 
Vi sprider också kunskap om klimatfrågan 
och dess kopplingar till andra målområden 
samt Parisavtalet och dess utveckling. 


