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Inledning
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet
(IKFF) är en feministisk fredsorganisation som
arbetar för nedrustning, fredlig konfliktlösning och
kvinnors deltagande i freds- och beslutsprocesser.
Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar
utveckling är en global plan som återspeglar
många av IKFF:s frågor. Målet med detta underlag
är att öka deltagandet och kunskapen för IKFF:s
medlemmar kring Sveriges genomförande av
Agenda 2030 och nystarten för Politik för Global
Utveckling (PGU), med särskilt fokus på mål
5 om jämställdhet och mål 16 om fredliga och
inkluderande samhällen. De globala målen för
hållbar utveckling antogs av världens stater den
25:e september 2015. Från och med 1 januari 2016
fungerar målen i Agenda 2030 som en övergripande
inriktning för det internationella samfundets arbete
för hållbar utveckling. Agenda 2030 ska enligt

den svenska regeringen vara styrande för alla
departement, kommuner och landsting och för den
svenska politiken överlag både nationellt men också
lokalt samt kopplas till nystarten för PGU. Eftersom
detta ger agendan en mycket framskjuten roll i
svensk politik är det viktigt att IKFF:s medlemmar
som kvinnorättsaktivister har kunskap om Agenda
2030 och kan använda den som ett verktyg för att
förankra sina frågor i ett omfattande lokalt, nationellt
och internationellt utvecklingsarbete.
I detta PM redogör vi för vad Agenda 2030 är,
hur processen har sett ut internationellt och
nationellt samt berättar om målen som särskilt
berör vårt arbete. Slutligen har vi tagit fram ett antal
diskussionsfrågor för den som vill fördjupa sig i
ämnet och arbeta med Agenda 2030 på lokal nivå.
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Vad är Agenda 2030?
Agenda 2030 är en global utvecklingsplan. Världens
ledare har åtagit sig att arbeta mot de 17 globala
målen för att säkerställa att vi går en ekonomiskt,
socialt och miljömässigt hållbar framtid till mötes.
Agendan är ambitiös. De 17 målen består av 169
delmål och den övergripande ambitionen är att
utrota fattigdom, skydda vår planet och skapa en
god välfärd för alla människor. Den antogs, efter
flera års konsultationer och förhandling, enhälligt
på FN:s högkvarter den 25:e september 2015.
Agendans universalism, dvs. att den är förpliktigande
för alla stater, skiljer den från t.ex. milleniemålen,
som endast fokuserade på hur mindre utvecklade
länder skulle utvecklas. Agenda 2030 belyser istället
att alla länder har utvecklingsmöjligheter samt
att länder har ett ansvar för hur deras agerande
påverkar utvecklingsmöjligheter i andra delar av
världen. Stater ska enligt Agenda 2030 arbeta enligt
principen “leave no one behind”, vilket innebär att
alla stater har ett ansvar att se till så att ingen (stat
eller människa) hamnar på efterkälken.

Fram till år 2030 ska agendan leda staterna mot
en fredlig och hållbar värld. I begreppet hållbar
utveckling ingår tre dimensioner av hållbarhet:
social, ekonomisk och miljömässig. Dessa tre
aspekter ska integreras i implementeringen av de
globala målen. Arbetet ska alltså vara holistiskt
och målen ska betraktas som sammanlänkade.
Samstämmighet och samarbete mellan olika länder
och samhällsnivåer, mellan civilsamhälle och privat
näringsliv är centralt för arbetet med Agenda
2030. I Sverige är civilminister Ardalan Shekarabi
och Isabella Lövin, minister för internationellt
utvecklingssamarbete och klimat, särskilt ansvariga
för genomförandet.
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Processen internationellt
År 2012 ägde en FN-konferens rum i Rio De Janeiro
som kom att kallas Rio+20. Konferensen resulterade i ett politiskt dokument där medlemsländerna
åtog sig att utveckla de dåvarande milleniemålen
till nya hållbarhetsmål. På Rio+20 beslutades även
att ett politiskt högnivåforum (HLPF) skulle bildas i
syfte att ge alla länder möjlighet att utvärdera och
utveckla arbetet med de globala målen och Agenda 2030 under tidens gång. Processen med att ta
fram de globala målen kallades för post-2015. Alltså
“efter 2015”, vilket syftar till vad som skulle hända efter 2015 när milleniemålen hade sin sluttid.
Processen med att ta fram agendan leddes av
FN:s utvecklingsprogram (UNDP) och den öppna
arbetsgruppen (OWG) bestående av 30 medlemsländer, däribland Sverige. I konsultationerna för att
ta fram de globala målen involverades akademin och
forskare, civilsamhället samt den privata sektorn.
Sveriges regering och andra svenska aktörer hade
en ledande roll i arbetet. Nationella konsultationer
ägde rum i nästan 100 länder. FN:s utvecklingsgrupp (UNDG) kompletterade även processen med
online-konsultationer på plattformen The World
We Want 20151 där människor kunde bidra med
tankar och idéer samt rösta på förändringar som
de tyckte var särskilt viktiga. På webbplatsen hölls

även 11 globala tematiska konsultationer. Processen resulterade i en rapport som presenterades av
FN:s dåvarande generalsekreterare Ban Ki-Moon:
“The Road to Dignity by 2030: Ending Poverty,
Transforming All Lives and Protecting The Planet”.
Detta var utgångspunkten för de många mellanstatliga förhandlingarna om mål, implementering
och uppföljning som ägde rum under 2015 på FN
i New York. Det som var nyskapande i processen
var just att den var öppen och inkluderande2.
Parallellt med framtagandet av Agenda 2030
förhandlade även FN:s medlemsstater om en ny deklaration om utvecklingsfinansiering. I Addis Abeba,
i juli 2015, hölls den tredje internationella FN-konferensen om finansiering för de globala målen. Konferensen resulterade i ett ramverk med konkreta
åtgärder för hur de globala målen ska finansieras,
Addis Ababa Action Agenda (AAAA). Det handlar
bland annat om att motverka skatteflykt och olagliga
finansiella flöden samt bättre system för beskattning. Utvecklade länders åtagande att ge 0.7% av
bruttonationalinkomsten (BNI) i bistånd bekräftades.
Detta är en siffra som Sverige har uppfyllt sedan
länge, biståndet från Sverige var 2015 0,96% av
BNI. I budgeten för 2018 utgör biståndsbudgeten
1% av BNI, vilket är den högsta siffran någonsin3.

Group of nine
Samtidigt som det beslutades om de globala målen
2015 initierade statsminister Stefan Löfven den så
kallade ”Group of Nine”, också kända som ”Champion States” – en grupp om nio länder som ska ta
ledningen i arbetet med Agenda 2030. Länderna i
denna grupp är Brasilien, Colombia, Liberia, Sverige, Sydafrika, Tanzania, Tyskland, Tunisien och
Östtimor. Än så länge har gruppen inte åstadkommit
något konkret och många länder väntar på att Sve-

rige ska ta initiativ. Gruppen har potential att vara
ledande, men det kräver att de går från ord till handling. Under ett möte i september 2017 tydliggjorde
dock Stefan Lövens statssekreterare Hans Dahlgren
att Sverige inte avser att samla gruppen utan att
gruppens medlemmar var och en för sig, bilateralt
och i olika sammanhang, ska lyfta agendan. Regeringen presenterade i slutet av september 2017 en
broschyr med exempel från gruppens nio länder.4

1 	

www.worldwewant2015.org, nu www.worldwewant2030.org

2 	

Läs mer på www.hallbarhetsmalen.se/den-oppna-arbetsgruppen-owg och www.globalamalen.se/en-ny-hallbar-utvecklingsagenda-for-en-battrevarld-for-alla och www.globalamalen.se/generalsekreterarens-syntesrapport-om-post-2015-agendan

3 	 www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/09/regeringen-uppfyller-enprocentsmalet--bistandet-okar
4 	

www.government.se/information-material/2017/09/going-forward-with-agenda-2030---leaders-sharing-experiences
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Processen nationellt
Politik för Global Utveckling och Agenda 2030
År 2003 antogs PGU, Politik för Global Utveckling,
som en blocköverskridande överenskommelse i
riksdagen. Målet är att beslut som fattas i Sverige
ska bidra till en rättvis och hållbar global utveckling.
Centralt i PGU är att rättighetsperspektivet och
fattiga människors perspektiv ska genomsyra
samtliga politikområden. Sverige har förpliktat
sig genom PGU och Agenda 2030 att föra en
samstämmig bistånds- och utvecklingspolitik, vilket
innebär att ett politikområde inte ska motverka
ett annat utan vara eniga och stärka varandra.
2016 gjordes en nystart av PGU som inkluderade
en ambitionshöjning och ett kunskapslyft inom
Regeringskansliet för att kunna sammanfläta

PGU med arbetet kring Agenda 2030.
Rättighetsperspektivet och de fattigas perspektiv
har en starkare ställning i PGU:n, där även
jämställdhetsperspektivet är en integrerad del.
Med Agenda 2030 tillkommer dock en bredare
hållbarhetsprincip genom de tre dimensionerna
av hållbar utveckling och ”leave no one behind”principen. De nya och vidgade perspektiven är
viktiga då de ställer krav på andra politikområden
än biståndspolitiken att ta hänsyn till hur deras
verksamhet påverkar människor som lever
i fattigdom och de som särskilt drabbas av
klimatförändringar, bristande jämställdhet
och kränkningar av mänskliga rättigheter.

Regionala och lokala aktörer
Under våren 2016 fick 86 myndigheter i uppgift att
rapportera om hur de arbetar med Agenda 2030. I
redovisningen har myndigheterna gjort bedömningar
av vilka mål och delmål deras verksamhet har
störst inverkan på samt en bedömning om
huruvida myndighetens verksamhet på området
är tillräcklig. Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) har även gjort en sammanställning av goda
exempel från kommuner och landsting. I Sveriges
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genomförande av Agenda 2030 är kommuner,
landsting och regioner viktiga aktörer. De har
möjlighet att förankra de globala målen på lokal
nivå. I Sveriges rapportering till FN:s politiska
högnivåforum presenterades en rad exempel
från kommuner, bland annat Piteå kommun och
Uppsala kommun som har integrerat de globala
målen i befintliga mål och verksamhetsplaner5.

Läs mer på www.regeringen.se och www.skl.se
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Agenda 2030-delegationen
Regeringen utsåg 2016 en delegation som ska
stimulera arbetet med Agenda 2030 i Sverige.
Delegationen har tre huvudsakliga uppgifter, att
föreslå en övergripande handlingsplan till regeringen
om hur Agenda 2030 ska implementeras, att
föreslå åtgärder för att främja informationsoch kunskapsspridning om agendan, samt att
förankra agendan genom en bred dialog med
olika samhällsaktörer. Delegationen är en statlig
offentlig utredning som pågår till 2019. Tidigare
under 2017 presenterade delegationen en
nulägesbeskrivning och förslag till handlingsplan.
Sex prioriterade områden identifierades i Sveriges
arbete med Agenda 2030: ett jämlikt och jämställt

samhälle; hållbara städer; en samhällsnyttig och
cirkulär ekonomi; ett starkt näringsliv och hållbara
affärsmodeller; hållbara och hälsosamma livsmedel;
samt stärkt kunskap och innovation. Regeringen
meddelade i september 2017 att de kommer att ta
fram en ny handlingsplan baserat på delegationens
arbete under 2018. Delegationen rekommenderade
även en långsiktig parlamentarisk förankring av
Agenda 2030 som grundläggande för ett lyckat
arbete. Civilsamhällesnätverket CONCORD, i
vilket IKFF är medlem, har också identifierat detta
som en viktig förutsättning och efterlyser en bred
förankring bland samtliga riksdagspartier6.

FAKTA
Delegationen består av ordförande Parul Sharma chef över företagets sociala ansvar (CSR) på
advokatfirman Vinge och rektor på the Academy for Human Rights in business, och ledamöterna
Ida Texell – förbundsdirektör och räddningschef på Brandkåren Attunda, Mattias Klum – fotograf,
filmare och författare specialiserad på natur och kultur samt globala miljöfrågor, Ingrid Petersson –
generaldirektör på forskningsrådet Formas, Johan Hassel – VD för tankesmedjan Global utmaning,
Johan Rockström – professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet och chef för Stockholm
Resilience center och Johanna Sandahl – ordförande i naturskyddsföreningen samt tre sakkunniga
från regeringskansliet.

IKFF:s synpunkter på delegationens rapport
IKFF finner några områden särskilt relevanta i
delegationens förslag till handlingsplan för att
Sverige ska kunna kalla sig en ledande kraft i global
hållbar utveckling. Under mål fem om jämställdhet
identifieras en målkonflikt mellan den feministiska
utrikespolitiken och vapenexporten till ickedemokratiska stater. Detta stämmer överens med
IKFF:s analyser där vi har belyst svensk vapenexport
6 	

till bland annat Saudiarabien, som systematiskt
kränker flickors och kvinnors rättigheter, som ett
hinder för politisk samstämmighet. I delegationens
förslag till handlingsplan identifieras även att den
nya asyllagen står i konflikt med den feministiska
utrikespolitiken då den bland annat markant
reducerar möjligheten till anhöriginvandring, vilket
hårdast drabbar flickor och kvinnor. Ytterligare kritik

www.agenda2030delegationen.se och www.concord.se (www.concord.se/wp-content/uploads/cs-rekommendationer-for-en-handlingsplan-for-agenda-2030.pdf).
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mot asyllagen är huruvida införandet och lagen i
sig är rättssäker. Mål sexton, ett fredligt samhälle,
belyser just rättsstaten och rättssäkerhet som
viktiga komponenter för att kunna uppnå ett fredlig
samhälle. Under mål sexton, om fredliga och
inkluderande samhällen, fördjupar delegationen
sin analys av målkonflikter mellan vapenexport
och Agenda 2030. När det kommer till export av
krigsmateriel är Sverige världens femte största
exportör per capita7. Förslaget till handlingsplan från
delegationen kom ut den 31:a maj och innehåller
hänvisningar till att regeringen ska skärpa lagen
vad gäller exporten till icke-demokratier. I den
proposition som regeringen presenterade för
riksdagen, i oktober 2017, om skärpt regler för
export kav vapenexport, ska demokratikriteriet och
kränkningar av mänskliga rättigheter utgöra ”ett
centralt villkor” för beviljandet av vapenexport.
IKFF är oerhört kritiska till formuleringarna i
lagrådsremissen då dessa lämnar stort utrymme
för tolkningar. Kränkningar av mänskliga
rättigheter utgör redan idag ett ”hinder” för
vapenexport, men har inte hindrat Sverige från
att exportera vapen till länder som Saudiarabien
och Förenade Arabemiraten. IKFF befarar att
de formuleringar som nu föreslås inte skulle ha
någon praktisk effekt på svensk vapenexport
och kommer därför i fortsätta att vara ett hinder
för Sveriges implementering av Agenda 2030.
Under mål sjutton, om partnerskap, identifieras
krympande demokratiskt utrymme som ett

problemområde för civilsamhället, som är och ska
vara en stark aktör när det kommer till arbetet
med Agenda 2030. Sverige arbetar för att främja
ett starkt multilateralt samarbete inom både EU
och FN, och freds- och konfliktförebyggande
arbete är centralt i Sveriges säkerhets- och
utrikespolitik. Enligt IKFF är delegationens förslag
till handlingsplan välskriven och belyser många
viktiga och kritiska perspektiv och målkonflikter.
IKFF anser därför att det är beklagligt och slöseri
av resurser att ta fram ytterligare en handlingsplan
när delegationens förslag är bra. Delegationens
förslag till handlingsplan tar också hänsyn till
civilsamhällets synpunkter. Vår förhoppning är
att de punkter som vi belyst ovan finns med
även i regeringens kommande handlingsplan.
IKFF har också identifierat ett antal frågor som
saknas i delegationens förslag till handlingsplan.
Den tar exempelvis inte upp FN:s agenda för
kvinnor, fred och säkerhet, som ytterligare hade
kunnat förankra Agenda 2030 i ett redan etablerat
arbete. Det nämns inte heller någonting om
militarisering och hur ökade militära utgifter kan
påverkar fredlig och hållbar utveckling negativt.
Vi ser även att analysen av konfliktförebyggande
arbete hade kunnat fördjupas och problematiseras.
Vad innebär det att öka den militära kapaciteten
i den grad Sverige gör? Varför prioriteras inte
konfliktförebyggande arbete med fredliga medel?8

Näringslivet
Regeringen anser att näringslivet har en viktig roll
i arbetet med Agenda 2030 då ett välfungerande
näringsliv bidrar till innovation och lösningar på några
av de stora utmaningar som identifieras i Agenda
2030. Regeringen anser att ett starkt näringsliv
skapar arbeten och ekonomisk egenmakt och är en
grundläggande förutsättning för den ekonomiska
utvecklingen. Swedish Leadership for Sustainable
Development (SLSD) är ett näringslivsinitiativ för

hållbarhetsfrågor som Sida samordnar. Nätverket
består av ett tjugotal ledande svenska företag
inklusive H&M, ICA, Lindex, Löfbergs Lila och Tele2.
Ett exempel på projekt som nätverket arbetar med
är att minska kemikalie- och vattenanvändningen
i textilproduktionens samtliga led.
I delegationen förslag till handlingsplan belyste
särskilt att cirkulär ekonomi är ett fokusområde för
Sveriges arbete med Agenda 2030, vilket innebär

7 	

Agenda 2030-delegationens nulägesbeskrivning s.66

8 	

Läs delegationens förslag till handlingsplan här: www.regeringen.se/49ba4d/contentassets/1a2de8e7c90747a9b2c96081ceed7c58/i-riktning-mot-en-hallbar-valfard.pdf
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att verka för mer resurseffektiv användning samt
återvinning och återanvändning av material. Detta
har också identifierats av delegationen som en
länk mellan näringslivet och miljöpolitiska frågor.
IKFF välkomnar ett ökat intresse från näringslivet
att bidra till hållbar utveckling men vill belysa vissa
problemområden. Många företag betraktar arbetet
med Agenda 2030 som en viktig konkurrensfaktor,
de vill alltså jobba med frågorna för att de framstår
som mer attraktiva. Företag bygger, till skillnad från
offentliga aktörer eller aktörer från civilsamhället, på
ett vinstintresse. Just nu finns det en efterfrågan på
medvetenhet, det är lönsamt att vara medveten om
hållbarhetsfrågor. Vad händer om det inte är lönsamt
för företagen att arbeta med hållbarhetsfrågor? Det
finns också svårigheter med ansvarsutkrävande och
transparens från företag när det kommer till Agenda
2030. Det är givetvis positivt att många aktörer
inom olika sektorer arbetar med Agenda 2030, det
är själva syftet, men det är viktigt att problematisera
olika aktörers syften. Detta tas även upp i Sidas
skrivelse9 på uppdrag av Utrikesdepartementet
som föreslår hur Sverige kan arbeta bättre för att
förhindra det krympande demokratiska utrymmet
för civilsamhället. Skrivelsen rekommenderar
bland annat att det ska finnas system för hur
“[...] intressekonflikter som kan uppstå när
ansträngningar att värna det civila samhället krockar
med andra prioriteringar (exempelvis ekonomiska
och säkerhetspolitiska), ska hanteras.”
IKFF anser att en tydlig målkonflikt när det
kommer till näringslivet och Agenda 2030

är vapenhandeln, som tydligt strider mot de
övergripande målen i agendan. Ytterligare en
målkonflikt, som delegationen och SLSD har
identifierat är den globala kapital- och skatteflykten
som är särskilt aktuell när svenska företag ska
etableras internationellt. Att förebygga korruption
och skatteflykt förväntar sig regeringen att
näringslivet arbetar med. Avsaknaden av korruption
och skattefusk är även en grundläggande
förutsättning för hållbart företagande10.
IKFF har även lyft brister vad gäller att
förhindra svenska företag från att kränka kvinnors
mänskliga rättigheter inom t.ex. textilindustrin
i Bangladesh. Detta lede till att CEDAWkommittén 2016, vars uppdrag är att övervaka
staters lefterlevnad av Kvinnokonventionen,
menade att Sveriges handlingsplan för
företagande och mänskliga rättigheter hittills
haft vad kommittén kallar ”begränsad effekt”
på hur svenska företag agerar i andra länder.
IKFF ingår i en kampanj som heter “Schyssta
Pensioner” som verkar för att de allmänna
pensionsfonderna (AP-fonderna) investerar hållbart.
I AP-fondernas direktiv är målet om hög avkastning
överordnat alla andra aspekter. Det betyder att
mänskliga rättigheter och hållbar utveckling får stå
tillbaka då AP-fonderna bland annat investerar i
gruvbolag, vapenhandel, i de största användarna av
fossila bränslen och i företag som är involverade
i kärnvapen. Kampanjen visar hur viktigt det är att
både AP-fonderna som är statliga och näringslivet
åtar sig att arbeta för en mer hållbar värld.11

Politiskt högnivåforum i New York 2017
Sommaren 2017 ägde ett högnivåforum rum i
New York, där 44 länder rapporterade om sitt
arbete med Agenda 2030, däribland Sverige.
Inför Sveriges rapportering bedrevs en utförlig
konsultationsprocess med svenskt civilsamhälle,
kommuner och landsting samt näringslivet.
IKFF deltog indirekt genom sitt medlemskap i
nätverksorganisationen CONCORD Sverige i

dessa konsultationer. I Sveriges rapport, “Sverige
och Agenda 2030 - rapport till FN”, visar en
undersökning från Statistiska Centralbyrån
att Sverige har uppfyllt 20% av de indikatorer
som används för att utvärdera arbetet med
agendan. Rapporten berör även svårigheter och
brister i Sveriges implementering av Agenda
2030, exempelvis att Sverige ännu inte nått

9 	 www.sida.se/globalassets/sida/sve/om-oss/sa-styrs-vi/sidas-skrivelse-krympande-demokratiskt-utrymme.pdf
10

Läs mer på www.sida.se och www.svensktnaringsliv.se.

11

Läs mer på www.schysstapensioner.org
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full jämställdhet med brister i löneskillnader,
snedfördelning av obetalt hem- och omsorgsarbete,
föräldraförsäkringen, diskriminering och
hedersrelaterat våld och förtryck. Dessvärre missar
rapporten att ta upp Sveriges extraterritoriella
ansvar (Sveriges agerande och ansvar utanför
Sverige gränser). IKFF hade velat se att rapporten
tog ett större ansvar för Sveriges roll som
internationell aktör både vad de gäller vapenexport
men också svenska företags ansvar utomlands
i relation till miljö- och rättighetsaspekter.
Civilminister Ardalan Shekarabi och Kajsa
Olofsgård, ambassadör för Agenda 2030,
presenterade rapporten på FN i New York. De var
båda tydliga med att poängtera civilsamhällets viktiga

12

roll i arbetet, och la även fokus vid jämställdhet och
HBTQI-personers rättigheter. Shekarabi lyfte att
den svenska metoden är baserad på partnerskap
och att det inte går att implementera agendan utan
hjälp från näringslivet, civilsamhället och akademin.
Det arbete som byggts upp runt partnerskap i
Sverige kommer därför att fortsätta och målet är att
stärka partnerskapet i implementeringsprocessen.
Det svenska civilsamhället som var på plats
fick möjlighet att kommentera och ställa frågor
kring Sveriges rapport. IKFF lyfte då än en gång
målkonflikter mellan den feministiska utrikespolitiken
och Sveriges vapenexport samt migrationspolitik.12

Läs Sveriges rapport här: www.regeringen.se/49f006/contentassets/f883444856cd40838e69a22d5da2beed/sverige-och-agenda-2030-rapport-till-fns-politiska-hognivaforum-2017-om-hallbar-utveckling.pdfHBTQI-
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Jämställdhet, fredliga samhällen
och globalt partnerskap
De sjutton globala målen i Agenda 2030 ska
betraktas som odelbara och samstämmiga där
ett övergripande fokus på samtliga mål ska leda
arbetet i rätt riktning. Det finns dock några mål som
är särskilt relevanta för IKFF, nämligen mål 5 om
jämställdhet; mål 16 om fredliga och inkluderande
samhällen; samt mål 17 om genomförande
och globalt partnerskap. Målen stämmer väl
överens med IKFF:s syn på jämställdhet som en
förutsättning för fredliga samhällen och vice versa,
och globalt partnerskap och samarbete som en
viktig förutsättning för ett framgångsrikt arbete.

Mål 5: Uppnå jämställdhet och alla
kvinnors och flickors egenmakt.
Enligt Agenda 2030 uppnås jämställdhet när kvinnor
och män, flickor och pojkar har lika rättigheter och
villkor. Ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i
samtliga av agendans 17 mål. Jämställdhetsarbetet,
som först och främst ämnar leda till att kvinnor och
flickor ska kunna åtnjuta sina mänskliga rättigheter,
betraktas även som en viktig förutsättning för fredliga samhällen. Mål 5 består av nio delmål som bland
annat handlar om att avskaffa diskriminering och
våld mot kvinnor; att kvinnor ska delta i det offentliga
rummet och i politiska beslutsprocesser; och att det
omsorgs- och hushållsarbete som kvinnor gör ska
erkännas och värdesättas. Generellt anser IKFF att
målet är bra utformat, men vi hade gärna sett att delmål 5.6 om sexuell hälsa och reproduktiva rättigheter hade tydligare formulerats utifrån ett rättighetsperspektiv snarare än enbart som en fråga om hälsa.
Den feministiska utrikespolitiken och tillhörande
handlingsplan är ett bra exempel på hur ett systematiskt jämställdhetsperspektiv kan garanteras,
genom att analys och kunskap integreras i hela
utrikespolitiken. Den feministiska utrikespolitiken
skickar också en viktig signal i internationella sammanhang om hur agendan bör implementeras.

Mål 16: Främja fredliga och inkluderande samhällen
för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa
för alla samt bygga upp effektiva och inkluderande
institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.
Fred och stabila institutioner är en förutsättning för
hållbar utveckling. Länder som har inbördeskrig och
väpnade konflikter har svårast att lyfta sin befolkning
ur fattigdom men även garantera deras mänskliga
rättigheter. Att bygga upp stabila institutioner är
en förutsättning för att befolkningen ska kunna
bygga upp sina liv på nytt i ett fredligt samhälle.
Det finns 12 delmål under detta mål som bland
annat handlar om att minska alla former av våld;
minska spridningen av illegala vapen; samt minska
förekomsten av korruption och mutor. Att mål
16 inkluderades i agendan var en stor framgång
eftersom det stärker förståelsen att civila hot såsom
klimatförändringar, brist på mat och vatten, samt
kränkningar av mänskliga rättigheter är centrala
hinder för att uppnå hållbar fred, och vice versa.
Det finns tyvärr inte ett specifikt delmål om
könsbaserat våld, jämställdhet och/eller flickors
och kvinnors deltagande eller upplevelser av
konflikt. Men i och med att målen betraktas
som odelbara och att mål 5 om jämställdhet
ska integreras i hela agendan kan man ändå dra
slutsatsen att ett jämställdhetsperspektiv är ytterst
relevant när det kommer till att främja fredliga
och inkluderande samhällen. Denna aspekt är
viktig i IKFF:s arbete som vilar på att jämställdhet
leder till fredliga samhällen och vice versa. Det
är även viktigt att jämställdhetsperspektivet och
arbetet för fred sammanlänkas då det ytterligare
förankrar och förstärker befintliga verktyg i linje
med FN:s agenda om kvinnor, fred och säkerhet.
Många av de andra målen är också mycket relevanta
i förhållande till mål 16. Sverige har visat stort
engagemang för den miljömässiga aspekten av
Agenda 2030. Bland annat har Sverige valt att
fokusera på mål 14 som handlar om att bevara
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haven och de marina resurserna på ett hållbart
sätt. Sverige var tillsammans med Fiji värdar
för FN-konferensen “The Ocean Conference”
under sommaren 2017 som behandlade mål
14. Då alla mål ska integreras i varandra så
blir mål 14 också relevant i frågor om fredliga
samhällen och att förebygga konflikter. Trots
detta tillåts det svenska försvaret t.ex. att utföra
militärövningar i Göteborgs skärgård trots det
miljömässiga hot det innebär, något IKFF ser
som ett hinder för att uppnå mål 14 och 16.
I den utrikespolitiska deklarationen 2017
lyfts klimatförändringar och brist på vatten som
säkerhetspolitiska hot, vilket går under mål 6:
rent vatten och sanitet och mål 16: fredliga och
inkluderande samhällen. Precis som exemplet
ovan finns det en tydlig diskrepans mellan
denna säkerhetsanalys och försvars- och
säkerhetspolitiska beslut i Sverige. Det svenska
försvaret övar också över Vättern som försörjer
cirka 250 000 personer med dricksvatten och är
en av Sveriges största råvattenintäkter. Dessa
militärövningar strider mot både mål 6 och 16, men
även mål 15: ekosystem och biologiskt mångfald
som ska skydda sötvattensområden. Militära
intressen kan inte tillåtas stå över skyddet av
vårt framtida behov av vattenförsörjning och/eller
Sveriges sötvattenekosystem. Här ser vi stora
brister på samstämmighet inom svensk politik då
mål 6: rent vatten och sanitet, 14: bevara haven
och de marina resurserna, 15: ekosystem och
biologiskt mångfald, 16: fredliga och inkluderande
samhällen alla hotas av militärövningarna.

Mål 17: Stärka genomförandemedlen och revitalisera
det globala partnerskapet för hållbar utveckling.
Mål 17 är en verktygslåda för hur de första 16
målen ska kunna bli verklighet. Mål 17 fokuserar
på finansiering, genomförande och samstämmighet
i arbetet med Agenda 2030. Även delmålen
hanterar finansiering av agendan och är därmed
en kärnfråga i mål 17. Det handlar om att
säkerställa att olika aktörer bidrar till en hållbar
utveckling. Viktiga aspekter som bör hanteras här
är uppföljning av genomförda löften om bistånd,
skatteflykt och biståndets avskrivningar.
Många av delmålen under mål 17, berör

finansiering för att uppnå de globala målen.
Här blir resursfördelning en stor fråga och
framförallt metoden “gender budgeting” är därför
relevant. Gender budgeting är en metod för att
jämställdhetsintegrera budgetprocesser, alltså
att integrera ett jämställdhetsperspektiv genom
hela budgetförfarandet. På detta sätt är det
möjligt att identifiera budgetens effekter ur ett
genusperspektiv för att sedan kunna omfördela
resurser på ett mer rättvist sätt. Gender budgeting
handlar om att synliggöra grupper och intressen
som gömmer sig bakom siffrorna på papperet.
Resursfördelning är även relevant när det handlar
om att bygga fred, alltså att lägga pengar på
fredliga istället för på militära lösningar.
IKFF:s arbete mot militarisering är också relevant
för både mål 16 och mål 17. Vi kan sammanlänka
det till vårt arbete och vårt ifrågasättande av våld
som maktmedel och verktyg för att lösa konflikter.
Det handlar om att våga investera i fredliga metoder
för konfliktförebyggande och inkluderande samhällen
istället för att prioritera militära medel. Vi ser att
Sverige måste arbeta för att minska militära utgifter
och istället omfördela dessa till civila ändamål i syfte
att främja jämställdhet, mänskliga rättigheter, hållbar
utveckling och internationell fred och säkerhet.
IKFF ser med oro på den ökade militariseringen
inom Sverige, närmandet till Nato och de stora
internationella militära övningarna då detta
motverkar arbetet för konfliktförebyggande, fred
och nedrustning. Bara några dagar efter den
senaste försvarsuppgörelsen i augusti 2017,
där 8,1 miljarder beslutades läggas på försvaret,
anordnades BB-marscher runt om i landet för
rätten till en säker och trygg förlossningsvård,
ett område med stora resursbrister. Exemplet
tydliggör vems säkerhet som prioriteras och att
den bredare säkerhetspolitiska analysen ständigt
hamnar i skymundan av militära intressen.
Delmål 17.14 öppnar upp för att arbeta integrerat
mellan politikområden och på så sätt hitta synergier
som ökar förutsättningarna att uppnå målen. Det
är samstämmigheten som IKFF särskilt fokuserar
på under mål 17, där de enskilda målen inte ska
motverka varandra utan istället verka tillsammans
för att nå ett gemensamt mål, vilket ligger i linje med
PGU. Utifrån detta efterlyser IKFF en analys av hur
regelverk som styr svensk vapenexport utmanar
genomförandet av Agenda 2030. Hur säkerställs
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det att målsättningarna i PGU och Agenda
2030 gällande demokrati, fattigdomsperspektiv
och mänskliga rättigheter i praktiken vägleder
beslut som styr svensk vapenexport respektive
svensk migrations- och asylpolitik?
Då agendan är uppbyggd så att alla de globala
målen är sammanlänkade och ska implementeras
på ett holistiskt sätt kan den fungera som ett
övergripande verktyg för internationella instrument vi
redan arbetar med och som ska implementeras både
nationellt och internationellt. Exempelvis på verktyg
är FN:s agenda för kvinnor, fred och säkerhet,
konventionen om avskaffande av diskriminering av

kvinnor (CEDAW), vapenhandelsfördraget (ATT)
och FN:s handlingsprogram mot illegal handel
med små och lätta vapen (PoA). Tillsammans kan
dessa instrument skapa ett nät av verktyg som kan
användas för att implementera hållbar utveckling och
skapa fred. Även handlingsplanen för en feministisk
utrikespolitik ska bedrivas i linje med ovan nämnda
verktyg. Detta tillvägagångssätt går hand i hand med
IKFF:s integrerade arbetssätt som ämnar undanröja
skiljelinjer och stuprörstänkande i politiska frågor
såsom mänskliga rättigheter, politiskt deltagande,
nedrustning, rättvisa, fred och utveckling.
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Diskussionsfrågor
för lokalt arbete
Arbetet med Agenda 2030 ska ske på såväl global, nationell som på lokal nivå för att målen ska uppnås.
Samtliga kommuner och landsting i Sverige ska alltså arbeta med Agenda 2030, vilket gör att agendan
ytterligare kan stärka arbetet på lokal nivå. Om det exempelvis sker en militärövning i ett närliggande hav
eller en sjö går det att belysa det utifrån flera mål i Agenda 2030: mål 6, mål 14, mål 16 och mål 17.4. Går
det att belysa utifrån något annat mål? Här nedan följer en rad diskussionsfrågor om Agenda 2030 som kan
användas för att förankra och fördjupa arbetet med Agenda 2030.

1. Genomgående i detta diskussionsmaterial
betonas vikten av samstämmighet och en
holistisk syn på arbetet med Agenda 2030
för att nå hållbar utveckling och fred. Målen
ska betraktas som odelbara och inkludera de
tre dimensionerna av hållbarhet (ekonomiska,
sociala och miljömässiga) för att arbetet med
Agenda 2030 ska uppnår. IKFF har identifierat
två målkonflikter; den svenska vapenexporten
samt asyl- och migrationspolitiken.

a)  På vilket sätt är dessa i konflikt med
Agenda 2030?

2. Arbetet med Agenda 2030 ska inte endast
ske på en hög politisk nivå utan bygger
på ett gemensamt arbete på olika nivåer.
Fundera över hur din lokalkrets/arbetsplats/
omgivning. arbetar med Agenda 2030.

a)  Hur kan du använda dig av Agenda 2030 i
ditt arbete?

3. Samstämmighet är centralt inom både Agenda
2030 och PGU. Mål 17 handlar specifikt om
partnerskap och att skapa och stärka samarbeten
för ett bättre och mer effektivt arbete med
Agenda 2030.

a)  Har din lokalkrets några samarbetspartners? Om
ja, hur kan nuvarande samarbeten utvecklas?

b)  Kan du identifiera andra målkonflikter?
Om ja, vilka?
c)  Finns det några mål eller delmål som
speciellt förstärker varandra?

b)  Vilka mål är mest relevanta för dig och
din verksamhet?
c)  Finns det något mål som stärker ert
befintliga arbete?

b)  Vilka organisationer kan din lokalkrets
starta partnerskap med? Vilka fördelar/
nackdelar finns det med att starta
samarbeten med olika organisationer?
c)  Finns det några nätverk att ansluta sig till på
lokal eller nationell nivå?
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4. På högnivåforumet i New York i somras
rapporterade 44 länder om sitt arbete med
Agenda 2030. IKFF och flera andra svenska
aktörer från civilsamhället var på plats under
mötet. Det fanns några punkter som det svenska
civilsamhället särskilt betonade saknades i
den svenska rapporteringen. En av dessa var
avsaknaden av goda exempel i Sverige, till
exempel Sveriges arbete med SRHR (sexuell
och reproduktiv hälsa och rättigheter) och rätten
till säker och laglig abort. Goda exempel är
viktiga för att kunna leda andra i rätt riktning.

a)  Har ni några goda exempel från arbetet
med Agenda 2030? Vilka?

5. Agenda 2030 beskrivs ofta i termer av
ambitiös och omfattande. Den är universell
och gäller samtliga länder och alla nivåer.
Arbetet med Agenda 2030 ska även
angripa tre dimensioner av hållbarhet
(ekonomiska, sociala och miljömässiga).

a)  Diskutera målens omfattning och utformning,
vilka är fördelarna respektive nackdelarna?

b)  Har någon partnerorganisation/annan
aktör några särskilt goda exempel?
Hur kan ni lära er av dessa?

b)  Vilka hinder ser du kan försvåra arbetet
med Agenda 2030? Diskutera gärna med
utgångspunkt från olika nivåer, din egen lokala
nivå och den omfattande globala.

6. Principen om att se till att ingen stat eller
människa hamnar på efterkälken, “leave no
one behind” är central i Agenda 2030. Hur är
denna princip viktig i den svenska kontexten?

Skicka gärna in era svar och tankar till info@ikff.se
eller om ni har frågor kring detta diskussionsunderlag.
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Mer information
Om du/ni inte heller kan få nog av Agenda
2030 finns det mer info och material här:

Podcast

Rapporter

”Vems är agendan?”– CSR Swedens podcast
om Agenda 2030. Podden leds av Parul
Sharma och ett mål behandlas per avsnitt
med berörda aktörer och makthavare.

”I riktning mot en hållbar välfärd. Agenda
2030-delegationens nulägesbeskrivning och förslag till
handlingsplan för genomförandet av Agenda 2030 för
hållbar utveckling”. Agenda 2030-delegationen. 2017.

Hemsidor
Agenda 2030-delegationen
www.agenda2030delegationen.se
Concord Sverige
www.concord.se
FN:s utvecklingsprogram (UNDP)
www.globalamålen.se
IKFF
www.ikff.se
Regeringen
www.regeringen.se
Schyssta pensioner
www.schysstapensioner.se
SIDA
www.sida.se
Svenskt Näringsliv
www.svensktnäringsliv.se
WILPF
www.wilpf.org
World We Want
www.worldwewant.org

Artiklar
”Statliga myndigheter redovisar underlag för sveriges
genomförande av agenda 2030”
Regeringen. 2016. www.regeringen.se/artiklar/2016/09/
statliga-myndigheter-redovisar-underlag-for-sverigesgenomforande-av-agenda-2030/ (hämtad 2017-09-28)

”Hur feministisk är Sveriges utrikespolitik?”
Concord. 2017.
”Agenda 2030: För en hållbar och rättvis värld – Ett
informationsmaterial från Concord Sverige”
Concord. 2017.
”Sverige och Agenda 2030- rapport till FN:s politiska
högnivåforum 2017 om hållbar utveckling”
Regeringen. 2017.
”Exempel på genomförandet av Sveriges feministiska
utrikespolitik under perioden oktober 2014- april 2017”
Regeringen. 2017.
”Sveriges nationella handlingsplan för genomförandet
av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och
säkerhet 2016-2020”
Regeringen. 2016.
”Utnyttjande av utvecklingssamarbetet för att motverka
det krympande utrymmet för civilsamhället”
Sida. 2017. www.biståndsdebatten.se
www.bistandsdebatten.se/rapporter/utnyttjande-avutvecklingssamarbetet-for-att-motverka-det-krympandeutrymmet-for-civilsamhallet
”Statistisk uppföljning av Agenda 2030”
Statistiska Centralbyrån. 2017.
”Sverige och plundringen av Västsahara”
Western Sahara Resource Watch. 2017.
”You get what you pay for”
Women’s international league for peace and freedom,
WILPF. 2014.

”Sverige, var en modig ledare”
Concord. 2017. www.concord.se/sverige-var-en-modigledare (hämtad 2017-09-28)
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