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Skrivelse till  

statssekreterare Per Olsson Fridh  

statssekreterare Eva Svedling  

statssekreterare Max Elger 

 

 

Civilsamhället förlorar synlighet i uppföljningen av Agenda 2030 

 

Vi har uppmärksammats på att civilsamhället som aktör har strukits i en indikator till den 

globala uppföljningen av Agenda 2030. Det är mycket oroande och vi önskar en redogörelse 

för Sveriges agerande i den expertgrupp som tagit fram förslaget till ny indikator 17.17.1. 

 

Under den 51:a sessionen i FN:s statistiska kommitté den 3-6 mars 2020 gjordes en översyn 

med förslag till förändringar, strykningar och tillägg till de globala uppföljningsindikatorer 

för de globala målen för hållbar utveckling som beslutats tidigare.1 Civilsamhället hade redan 

innan mötet en svag position i den globala uppföljningen med omnämnande i bara två 

indikatorer, 11.3.2 och 17.17.1. Efter att det nya förslaget antagits har civilsamhället strukits 

ur den indikator som används i uppföljningen av delmål 17.17 Encourage and promote 

effective public, public-private and civil society partnerships, building on the experience and 

resourcing strategies of partnerships. 

 

Den tidigare indikatorn 17.17.1 var: 

Amount of United States dollars committed to public-private partnerships and civil society 

partnerships. 

Den nya reviderade och beslutade indikatorn lyder: 

17.17.1 Amount of United States dollars committed to public-private partnerships for 

infrastructure. 

 

Sverige har en plats i Inter-agency and Expert Group on SDG Indicators (IAEG-SDGs) som 

beslutade om det reviderade förslaget på indikatorer. Vi, som representerar delar av det 

svenska civilsamhället, ser det som olyckligt att förändringen att ta bort civilsamhället har 

släppts igenom av den svenska representanten i arbetsgruppen.2 Det rimmar illa med 

regeringens fokus på demokratisatsningen och bland annat ambitionen att öka stödet för det 

öppna samhället.  

 

Indikatorerna för den globala uppföljningen av Agenda 2030 ses regelbundet över av FN:s 

statistiska kommitté. Nästa översyn sker enligt uppgift 2025, endast fem år innan de globala 

målen för hållbar utveckling ska vara uppnådda. Civilsamhället var redan tidigare svagt 

 

1 https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/2020-2-SDG-IAEG-E.pdf. 

2 Vår kommentar handlar enbart om borttagningen av partnerskap med civilsamhället och inte om public -private partnership. 

https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/2020-2-SDG-IAEG-E.pdf
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representerat i uppföljningen. Med den nya lydelsen försvagas civilsamhällets roll i arbetet 

för hållbar utveckling ytterligare. Det sker i en tid när civilsamhällets utrymme redan är 

begränsat och hotas i många länder.  

 

Vi vill kraftigt uppmana Sveriges regering att alltid verka mot försämringar av 

civilsamhällets deltagande och inflytande och för olika aktörers möjligheter utifrån deras 

olika roller i arbetet med att genomföra Agenda 2030. Sverige måste alltid stå upp för ett fritt 

och starkt civilsamhälle i en allt mer auktoritär värld. Det handlar såväl om den pågående 

översynen av FN:s högnivåmöte HLPF som den statistiska uppföljningen. 

 

 

Hälsningar, 
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Anders Malmstigen, generalsekreterare  Svenska missionsrådet 

Malin Flemström vd   The Hunger Project Sverige 
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Samordnat av CONCORD Sveriges arbetsgrupp för Agenda 2030. 

 


