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Svar till Concord Sverige på brev: Civilsamhället förlorar 

synlighet i uppföljningen av Agenda 2030, daterat den 18 mars 

Tack för ert brev från den 18 mars angående att civilsamhället förlorar 

synlighet i uppföljningen av Agenda 2030. I egenskap av statssekreterare för 

ansvarigt departement för Sveriges bidrag till det globala genomförandet av 

Agenda 2030 förmedlar jag ett gemensamt svar på Utrikesdepartementets, 

Finansdepartementets och Miljödepartementets vägnar.  

Ert engagemang är centralt i vårt demokratiska samhälle, och en viktig del i 

ansvarsutkrävandet i samtliga uppföljningsprocesser av Agenda 2030, både 

nationellt och globalt.  

Sverige har aktivt bidragit till att förbättra den statistiska uppföljningen av 

Agenda 2030 globalt genom vår plats i IAEG-SDGs, och har kontinuerligt 

värnat om inkludering av civilsamhället. Exempelvis stod Sverige värd för ett 

möte i Stockholm i november 2018, följt av ett endagsmöte med FN-

organisationer och civilsamhället med särskilt intresse att lyfta fram utsatta 

grupper i agendan. Det är ett kontinuerligt arbete på många plan. SCB som 

på uppdrag från regeringen samordnar den statistikbaserade uppföljningen 

nationellt har nyligen tagit ett initiativ att särskilt se på hur vi kan lyfta fram 

principen om att ingen ska lämnas utanför. I SCBs delredovisning av den 

statistiska uppföljningen av Agenda 2030 i mars 2020 föreslår SCB att den 

statistiska lägesbilden i höst utgörs av en särskild statistisk lägesbild med 

fokus på principen om att inte lämna någon utanför.  

Regeringskansliet har en kontinuerlig dialog med SCB kring den statistiska 

uppföljningen av de globala målen på tjänstemannanivå.  
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Utifrån Sveriges tydliga prioriteringar för demokrati, jämställdhet och 

mänskliga rättigheter är det en självklarhet att vi i samtliga internationella 

forum värnar ett fritt och starkt civilsamhälle och verkar mot försämringar 

av civilsamhällets deltagande och inflytande.  

Vad gäller indikator 17.17.1 har en justering gjorts mot bakgrund av 

svårigheterna att få in säkra och jämförbara data samt att hitta en bra metod 

för mätning. Det är naturligtvis ett problem att det inte finns säkra och 

jämförbara mätmetoder för civilsamhället. Det är angeläget att civilsamhället 

finns representerat i uppföljningen. Ändringen i indikator 17.17.1 bör därför 

inte betraktas som slutgiltig utan som en kompromiss fram till nästa 

revidering. Sida driver bland annat ett initiativ gällande en indikator som 

förhoppningsvis kan användas inför nästa revidering 2025. Självklart 

välkomnas civilsamhällets förslag.  

I den pågående översynen av FN:s politiska högnivåforum om hållbar 

utveckling (HLPF) driver regeringen tydligt vikten och behovet av 

inkludering och delaktighet av civilsamhället, inte bara vid HLPF utan även i 

olika processer kopplat till den globala uppföljningen som t.ex. den frivilliga 

nationella granskningen. Vår förhoppning är att HLPF i juli kommer att 

anordnas enligt plan, samtidigt är vi beredda på att det kan komma att 

anpassas efter rådande omständigheter. Vi hoppas att vi inför kommande 

HLPF-möten ska kunna inkludera en bred delegation med representanter 

från olika intressenter, inklusive civilsamhället i likhet med tidigare år.  

Vi ser fram fortsatt samarbete i uppföljningen av Agenda 2030.  

Med vänliga hälsningar,  

 

Per Olsson Fridh 

 


