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INLEDNING 
 

Om CONCORD Sverige  
CONCORD Sverige är en gemensam plattform av 76 svenska bistånds- och 

utvecklingsorganisationer. Vi är en del av CONCORD Europa, den europeiska 

konfederationen av civilsamhällesorganisationer som arbetar med utvecklingsfrågor. 

CONCORD Europa samlar plattformar i samtliga 28 medlemsstater i EU och inkluderar 

över 2 600 organisationer i Europa. Som aktiv nationell plattform utgör CONCORD 

Sverige en del av en europeisk och global samverkan mellan aktörer i det civila samhället 

för att påverka utvecklingspolitiken på̊ alla nivåer i riktning mot en hållbar värld utan 

fattigdom och orättvisor. 

 

CONCORD Sverige har tre roller. Att organisera medlemmarna kring politiska frågor som 

är av central vikt för att uppnå en hållbar, demokratisk och jämlik värld fri från fattigdom 

och förtryck, där allas mänskliga rättigheter tillgodoses och respekteras. Att möjliggöra 

delande och lärande mellan medlemmar. Samt att agera genom dialog och annan 

kommunikation för att bidra till utformningen och genomförandet av politiken.  

 

CONCORD Sveriges arbete utgår från medlemsorganisationerna deltagande. Stora delar 

av verksamheten utformas i våra arbetsgrupper för olika tematiska frågor, där 

medlemmarna leder och utför arbetet. Under 2020 fanns följande arbetsgrupper: Agenda 

2030 och samstämmighet; Företagande och mänskliga rättigheter; AidWatch och 

utvecklingsfinansiering; Civic space; Jämställdhet, Miljö- och klimaträttvisa samt EU-

finansiering. 

 

Övergripande prioriteringar i verksamheten 2021 
Arbetet under 2021 kommer vara starkt präglat av coronapandemin och dess konsekvenser 

för en hållbar och rättvis global utveckling. I CONCORD Sveriges arbetsgrupper har vi 

under 2020 anpassat vår kommunikation med, och våra analyser och rekommendationer 

till, beslutsfattare utifrån de förändringar som pandemin fört med sig.   

 

Vi fortsätter att vara flexibla under 2021 med förhoppningen om att då inleda diskussioner 

med mer fokus på globala frågor post pandemin. Pandemins påverkan på människor som 

lever i fattigdom och förtryck har gjort det än mer akut att arbeta för att Sverige och EU 

ger Agenda 2030 en förnyad kraft och har den som utgångspunkt för all politik. Här är 

Sveriges rapportering till FN:s högnivåforum om Agenda 2030 i fokus för vår verksamhet 

under året, tillsammans med att partier och riksdagen ökar sin kunskap och sitt 

engagemang. Behovet av att Sverige och EU går i täten gäller även det internationella 
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klimatarbetet, då det uppskjutna COP26-mötet behöver utmynna i en ambitiösare 

klimatpolitik.  

 

Civilsamhällets demokratiska utrymme är hotat än mer än tidigare på grund av pandemin, 

och vi ser en fortsatt tillbakagång för det globala jämställdhetsarbetet. I EU utmanas och 

motarbetas redan gjorda åtaganden. Här behövs civilsamhällets röst, och att både 

regeringen och övriga partier prioriterar dessa frågor.  

 

Pandemin har också tydliggjort hur avgörande biståndet och annan utvecklingsfinansiering 

är för människor i fattigdom och utsatthet runt om i världen. I Sverige tenderar debatten 

och utspelen från partierna att vara polariserad, politiserad och förenklad. Därför behövs 

civilsamhällets och andra relevanta aktörers röster i debatten – samt en fördjupad dialog 

med partierna. 

 

Under 2021 fortsätter processer inom såväl OECD DAC som EU där det kommer att vara 

viktigt att försvara viktiga principer för biståndet. Inom EU kommer förhandlingarna om 

långtidsbudgeten 2021–2027 och strategier för alla geografiska och tematiska program 

påverka biståndsnivåer, stödet till jämställdhet, klimat och civilsamhället. Frågan om 

villkorat bistånd kopplat till migration ser också ut att få ett oroande stort utrymme.   

 

Relationen och dialogen med riksdagspartierna är central för vårt arbete och kommer att 

vara en viktig målgrupp för samtliga arbetsgrupper. Detta inkluderar partiernas 

Europaparlamentariker, då vi under 2021 ser flera beslutsprocesser i vilka det är viktigt att 

de är informerade och engagerade.  

 

De politiska partierna utvecklar sin politik, tar fram nya internationella program inför valet 

2022 och kommer vilja positionera sig under 2021. CONCORD Sverige kommer möta 

detta genom ett steppa upp medlemmars strategiska utbyte och samordning och 

komplettera arbetsgrupperna insatser med en tillfällig referensgrupp. På så sätt kan vi 

intensifiera medlemmars arbete med att påverka partierna så att deras politik och 

åtaganden inför valet speglar ovanstående utmaningar.  

 

För flera av verksamhetsområdena nedan sker arbetet kopplat till vårt engagemang i 

CONCORD Europa, och under 2021 kommer vi att vara fortsatt aktiva i flera olika så 

kallade work streams och tvärgrupper, samt genom deltagande i de samordnande organen 

och vår styrelsemedlem som också sitter i CONCORD Europas styrelse.  

 

 
Uppföljning av verksamhetsplanen 
Denna verksamhetsplan innehåller 11 verksamhetsmål för 2021 som primärt kopplar till ett 

av våra 7 inriktningsmål, men bidrar till flera andra. Verksamhetsmålen, delmålen och 
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aktiviteter för att nå delmålen ligger till grund för strukturen på årets verksamhetsberättelse 

och de kanslirapporter (fem om året) som den bygger på. Utvärdering av verksamheten 

sker dels i arbetsgrupperna efter större aktiviteter och i slutet av året, och dels internt på 

kansliet, efter varje avslutat större projekt samt på en utvärderingsdag i december. 

Verksamhets- och halvårsplanerna stäms av med arbetsgrupperna löpande under året och 

justeras vid behov. 

 
 
INRIKTNINGSMÅL 1: SVERIGE OCH EU SKA DRIVA EN SAMSTÄMMIG 
POLITIK I ENLIGHET MED GJORDA GLOBALA, REGIONALA OCH 
NATIONELLA ÅTAGANDEN OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH EN 
HÅLLBAR UTVECKLING, OCH GÖRA YTTERLIGARE ÅTAGANDEN SOM 
BIDRAR TILL EN RÄTTVIS, JÄMSTÄLLD, JÄMLIK OCH HÅLLBAR GLOBAL 
UTVECKLING FRI FRÅN VÅLD. 
 
VERKSAMHETSMÅL 1: AGENDA 2030 OCH SAMSTÄMMIGHET 
I genomförandet av Agenda 2030 rapporterar Sverige och EU kring, och konkretiserar, 

tidigare åtaganden för en samstämmig politik för global utveckling och att ingen ska lämnas 

utanför. 
 

Omvärlds- och problemanalys  
Coronapandemin visar på ett mycket tydligt sätt hur världen hänger samman och kräver 

globala lösningar på nya problem. Samtidigt tydliggörs och förstärks de strukturella, 

djupgående och långvariga utmaningar som vi stod inför även innan pandemin, som 

klimatförändringarna och hoten mot mänskliga rättigheter.  

 

I arbetet med Barometern under 2020 har vi tillsammans återigen slagit fast att en 

samstämmig politik för global hållbar utveckling där ingen lämnas utanför är en 

förutsättning för genomförandet av Agenda 2030 på global nivå. Det innebär att politiken 

ska analyseras och vägledas av mänskliga rättigheter och det som gynnar en global hållbar 

utveckling. Det avspeglades även i regeringens proposition som antogs av riksdagen i 

december 2020 som fastslår ett övergripande mål för hållbar utveckling. Detta ger en god 

grund för Sverige, samtidigt som det saknas en uppföljningsbar handlingsplan med  

uppföljningsbara mål och en motor för genomförande och uppföljning som inkluderar 

målkonflikter och synergier.  

 

På EU-nivån har kommissionen uttalat att alla kommissionärer är ansvariga för att 

genomföra Agenda 2030. Samtidigt saknas även där en handlingsplan. Däremot kom 

kommissionen i slutet av 2020 ut med ett  Staff Working Documment om hur EU ska arbeta 

med genomförandet. Här får ordföranden von der Leyen huvudansvar för koordineringen 

vilket CONCORD Europa länge efterfrågat. 
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Trots att världen befinner sig i en djup kris finns det förutsättningar för en återhämtning 

som främjar hållbarhet. FN:s generalsekreterare har utlyst ”ett årtionde för handling” för 

att se allvaret i situationen och öka takten i genomförandet av Agenda 2030 de tio år som 

är kvar till 2030.Under det digitala högnivåforumet 2030 för uppföljningen av Agenda 

2030 underströks det att Agenda 2030 med sina 17 Globala mål skulle kunna vara en unik 

och avgörande överenskommelse för hållbar återhämtning – Build Back Better.  

 

CONCORD Sveriges roll och prioriteringar 2021 
Våren 2021 kommer att präglas av Sveriges rapportering till FN:s högnivåmöte – HLPF - 

då Sverige ska rapportera på genomförandet av Agenda 2030. Även översynen av HLPF 

kommer att bevakas. Medlemmars expertis kommer att vara avgörande för att säkerställa 

en bra skugg-rapport utifrån Barometern med fokus på att de internationella frågorna och 

samstämmighetspolitiken får utrymme i både rapportering och under hela HLPF-

processen. Centralt kommer att vara att säkerställa att det finns åtaganden framåt, inte 

minst om det inte finns några öppningar för en ny handlingsplan.  

 

CONCORD Sverige fortsätter vara aktiva i CONCORD Europa för att säkerställa en 

ambitiös samstämmig politik på EU-nivån. Bland annat kommer vi tillsammans på 

europanivå granska olika länders arbete med samstämmighetspolitiken för att kunna ta 

fram framåtsyftande rekommendationer och samverka med andra 

civilsamhällesorganisationer, inte minst på nordisk nivå för lärdomar och gemensam 

strategi inför att flera nordiska länder kommer att rapportera till HLPF.  Vi kommer att gå 

in i hösten med en rapport till HLPF och erfarenheter från rapporteringen. Dessa bör 

fördjupas och diskuteras för att säkerställa att lärdomar tas med inför kommande 

riksdagsval 2022.  

 
Delmål och planerad verksamhet 

A. Regeringen formulerar tydliga politiska målsättningar och åtgärder med arbetet 

med Agenda 2030 där en samstämmig politik för global utveckling är inkluderad.  

• Organisera och delta i dialogmöten med statssekreterare och tjänstepersoner 

på miljödepartementet och UD.  

• Föra dialog med beslutsfattare kring Sveriges rapport till FN:s högnivåmöte 

för HLPF i alla CONCORD Sveriges frågor.  

 

B. I sin rapportering till HLPF lyfter regeringen tydligt fram hur Sverige arbetar med 

en samstämmig politik för global hållbar utveckling med fokus på mål- och 

intressekonflikter på kort och lång sikt. 

• Uppdatera och översätta Barometer från 2020 till engelska. 
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• Bygga på samverkan med plattformar för civilsamhället i de nordiska länderna 

genom lärande och informationsutbyte kopplat till Norges och Danmarks 

rapportering. 

 

C. Riksdagen inrättar ett tvärpolitiskt parlamentariskt forum för Agenda 2030 som 

inkluderar en samstämmig politik för global hållbar utveckling med uppdrag att 

säkerställa att svensk politik är samstämmig och utgår från ett rättighets- och 

fattigdomsperspektiv.  

• Föra dialog med riksdagspolitiker med Sveriges rapportering som 

utgångspunkt, inklusive med riksdagsledamöter som deltagit i HLPF de 

senaste åren. 

 

D. CONCORD Europa utför kvalitativt påverkansarbete för att säkerställa en 

ambitiös samstämmig politik för global hållbar utveckling på EU-nivån som en del 

i genomförandet av Agenda 2030. 

• Bidra till och engagera medlemmar i CONCORD Europas granskning av 

medlemsländers samstämmighetspolitik.  

• Bidra till och skapa engagemang kring CONCORD Europas rapport om EU:s 

och medlemsländernas arbete för att minska ojämlikheten genom olika 

policies. 
 

 

VERKSAMHETSMÅL 2: MILJÖ OCH KLIMATRÄTTVISA 
I utrikespolitik och utvecklingssamarbete agerar Sverige och EU kraftfullt för att hantera 

klimatkrisen, artutrotning och utarmning av ekosystem, utifrån rättvise-, rättighets- och 

jämställdhetsperspektiv. 

 

Omvärlds- och problemanalys  
Klimatkrisen och utarmning av ekosystem påverkar idag alla länder och alla delar av 

samhället. Förödande konsekvenser av klimatförändringar och förlust av biologisk 

mångfald syns över hela världen och kräver globalt agerande, men effekterna slår ojämnt. 

Människor som lever i fattigdom och marginalisering, och som bidragit minst till 

problemen, är ofta de som drabbas hårdast. Grupper som försvarar miljön och tar upp 

kampen för klimatet utsätts för hot och våld. I förlängningen är det kommande 

generationer som får bära den tyngsta bördan. Miljö- och klimatkriserna är därför nära 

sammanlänkade med frågor om rättvisa, jämställdhet, makt och rättigheter. 

 

Genom en rad globala ramverk har Sverige och omvärlden åtagit sig att ställa om till en 

hållbar global utveckling på ett rättvist och inkluderande sätt. Agenda 2030 utlovar att 

ingen ska lämnas utanför i strävan mot en hållbar global utveckling. I FN:s 

klimatkonvention och Parisavtalet förbinder sig de anslutna länderna att ta gemensamt 

men differentierat ansvar. Genom konventionen om biologisk mångfald har länder åtagit 
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sig att arbete gemensamt för att bevara arter, nyttja resurser hållbart och rättvist fördela 

vinster från genetiska resurser. 

 

I internationell jämförelse har Sverige ett relativt ambitiöst klimatpolitiskt ramverk. I 

klimathandlingsplanen utlovas att landet ska ta en ledande roll i det globala genomförandet 

av Parisavtalet och Agenda 2030, och bidra till att ett jämställdhetsperspektiv integreras i 

arbetet. Regeringen har också ambitionen att Sverige ska bli världens första fossilfria 

välfärdsnation, och genom politiska åtaganden har behovet av en rättvis klimatomställning 

uppmärksammats. Sverige ger även stora bidrag till globala klimatfonder som stöder 

låginkomstländers utsläppsminskning och anpassningsåtgärder för att möta miljökrisen. 

Under 2020 lanserade Sverige en särskild satsning på bevarande av biologisk mångfald och 

ekosystem inom biståndet. Givet krisernas omfattning måste ambitionsnivån trots detta 

växlas upp och de politiska åtagandena omvandlas till handling. Många utmaningar 

kvarstår både vad gäller Sveriges globala klimat- och miljöpåverkan, och att säkerställa 

långsiktig finansiering för klimatåtgärder och skydd av biologisk mångfald som kommer de 

mest utsatta grupperna till gagn. De politiska partiernas skilda positioner i frågorna gör 

brett och långsiktigt påverkansarbete extra angeläget. 

 

Sverige har därutöver en viktig roll i att driva på för en snabbare, rättvisare och mer 

inkluderande omställning globalt, genom EU, FN och det internationella biståndet. EU:s 

positioner inför den globala klimatkonferensen i Glasgow i november (COP26), pågående 

förhandlingar om mångfaldskonventionens nya strategiska plan (COP15) och hur EU 

implementerar den gröna given i sitt bistånd är några viktiga processer under 2021 där 

rättighets-, rättvise- och jämställdhetsperspektiv måste ges stort utrymme. Sverige planerar 

även den internationella miljökonferens Stockholm+50 till juni 2022, vilket utgör ett viktigt 

tillfälle att lyfta CONCORD Sveriges perspektiv. 

 

CONCORD Sveriges roll och prioriteringar 2021  
Arbetsgruppen för miljö- och klimaträttvisa kom till under hösten 2020, som ett svar på 

medlemsorganisationernas ökade fokus på klimatkrisen och biologisk mångfald som 

utvecklingsfråga. Det finns ett stort intresse för gruppen vilket visar på frågornas relevans 

för medlemmars arbete. Eftersom gruppmedlemmarna kommer från organisationer med 

olika ingångar i miljö- och klimatfrågor återstår fortfarande arbete med att gemensamt 

identifiera var gruppen kan göra mest nytta. Diskussioner under hösten har visat att 

medlemmar förenas i rättighets-, jämställdhets- och rättviseperspektiv på miljökriserna – 

där de mest utsatta och marginaliserade grupperna står i fokus – och den breda expertisen i 

gruppen ger möjlighet att påverka den svenska utvecklingspolitiken så att dessa perspektiv 

får starkare genomslag.  

 

Delmål och planerad verksamhet 
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A. Den nystartade arbetsgruppen på temat etablerar sig som en trovärdig och relevant 

dialogpartner bland målgrupper. 

• Gemensamt utarbeta arbetsgruppens positioner och rekommendationer på 

olika teman (påbörjat 2020), samt prioritera mellan dessa.  

• Upparbeta kanaler till och utbyte med civilsamhällsnätverk inom EU.   

• Etablera kontakt med beslutsfattare och tjänstepersoner inom framförallt 

utrikes- och miljödepartementen samt Sida. 

 

B. Beslutsfattare inom regeringen, Sida och politiska partier tar CONCORD Sveriges 

rekommendationer kring global klimaträttvisa, inklusive genom klimatfinansiering, 

i beaktande. 

• Föra dialog med regeringen kring Sveriges och EU:s positioner inför 

Klimatkonventionens COP26 i Glasgow, och Sveriges arbete i FN:s gröna 

klimatfond. 

• Föra dialog med regeringens initiativ kring Gröna given i EU:s externa 

relationer och utvecklingssamarbete. 

• Interagera med oppositionspartier om miljö- och klimaträttvisefrågor, med det 

generellt sett ökande fokuset på klimatbistånd som en central ingång. 

 

C. Beslutsfattare inom regeringen, Sida och politiska partier tar CONCORD Sveriges 

rekommendationer för ökat fokus på biologisk mångfald, och på länkarna mellan 

miljö och rättigheter i beaktande i utvecklingspolitiken.  

• Föra dialog med regeringen kring Sveriges och EU:s positioner inför 

Mångfaldkonventionens COP15 i Kunming. 

• Föra dialog med UD och Sida om implementeringen av den nya satsningen 

kring skydd och bevarande av biologisk mångfald och ekosystem inom svenska 

bistånd. 

• Interagera med riksdagsledamöter och/eller politiska partier om biologisk 

mångfald som utvecklingsfråga och stöd till miljöförsvarare. 

• Föra dialog med miljödepartementet om utformningen av Stockholm+50-

konferensen i juni 2022, samt planera för egna aktiviteter i samband med 

konferensen.  

 

VERKSAMHETSMÅL 3: FÖRETAGANDE OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 
Sverige och EU tar konkreta politiska steg närmare en effektiv Human Right Due 

Diligence-lagstiftning i enlighet med de principer och komponenter vi värnar om.  
 

Omvärlds- och problemanalys  
Sverige behöver ta en aktiv roll för att lagar (EU eller nationell) gällande företags ansvar är 

effektiva och gör verklig skillnad. Sverige ses ofta som ett föregångsland i sitt arbete med de 

Globala målen, Global Deal, hållbart företagande och mänskliga rättigheter och inte minst 
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den feministiska utrikespolitiken. Samtidigt har de nuvarande frivilliga riktlinjerna inte fått 

företag att agera adekvat för att förebygga och tackla orsakerna till omfattande negativ 

påverkan på mänskliga rättigheter och miljö i de globala leverantörskedjorna. Bara drygt en 

tredjedel (37%) av företagen utför någon form av process för due diligence om mänskliga 

rättigheter och miljö, visar en studie som gjorts på uppdrag av EU-kommissionen. 

 

I kampanjen Visa handlingskraft lyckades CONCORD Sverige under 2020 skapa nya 

relationer till fackföreningar och företag och få ett brett stöd för en lagstiftning för 

företagande och mänskliga rättigheter. Vid överlämningen av mer än 20 000 

namnunderskrifter till handelsminister Anna Hallberg noterades en förflyttning i och med 

att hon inte längre avfärder behovet av en utredning som måste till och som även 

Statskontoret och Agenda 2030-delegationen rekommenderat. Samtidigt tas inga konkreta 

steg, vilket visar att kampanjen Visa handlingskraft är fortsatt relevant. En bidragande faktor 

till att motståndet till en lagstiftning blev svagare under 2020 och snarare handlar om hur 

en lagstiftning ska se ut är att EU:s justitiekommissionär våren 2020 öppnade upp för en 

sådan lag. Sedan dess har en studie tagits fram som också varit öppen för konsultation. 

Kommissionen har även tagit fram en studie om hållbar bolagsstyrning och de hanterar nu 

dessa två delar tillsammans. Studierna ses som en del i den europeiska gröna given. Det 

togs även rådslutsatser om att säkra företags ansvar för mänskliga rättigheter i de globala 

värdekedjorna. EU:s medlemsstater tar därmed ett viktigt steg mot en lagstiftning.  

 

Det är redan klart att det kommer ett förslag på en EU-lagstiftning under det första 

halvåret 2021. Även om allt fler medlemsstater, företag och organisationer vill ha en 

bindande lag kommer det kräva intensivt arbete både när det gäller analys och process för 

att säkerställa att lagen blir effektiv. Det finns många krafter som verkar för att försvaga 

EU-regelverket. 2021 kommer vara kritiskt för att undvika ett urvattnat förslag. Därför 

måste Sverige vara med och påverka den pågående EU-processen för en effektiv 

lagstiftning.  

 

På FN nivå väntas ett nytt utkast till lagtext för en FN konvention komma i mitten av 2021 för 

att starta en ny förhandlingsrunda under hösten 2021. Sverige avser att arbeta aktivt i denna 

process bilateralt och genom EU.  

 

CONCORD Sveriges roll och prioriteringar 2021 
Arbetsgruppen kommer att fortsätta påverkansarbetet utifrån de relationer som skapades 

med Visa Handlingskraft och inte minst för att säkerställa en effektiv lag. Prioriteringen 

ligger i att föra dialog med tjänstepersoner inom regeringskansliet, föra dialog på politisk 

nivå och att få EU parlamentariker och riksdagsledamöter att formulera sig i frågan och 

förankra arbetet i svensk politik. För att komma dit kommer medlemmar sätta sig in i 

kommissionens lagförslag för att kunna bidra med konkreta förlag på förbättringar och vara 

relevanta i påverkansarbetet. Där CONCORD Sverige har ett mervärde kommer 
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medlemmar att bidra till att Sverige bidrar till en positiv utveckling för hållbart företagande 

globalt inom den pågående FN-processen om bindande globala regler. 
 

Delmål och planerad verksamhet 
A. Svenska EU-parlamentariker, den svenska EU-kommissionären, riksdagsledamöter 

och partier arbetar aktivt för en effektiv EU-lagstiftning och förankrar 

lagstiftningsprocessen i svensk politik. 

• Föra dialog med europaparlamentariker och riksdagsledamöter.  

• Analysera kommande EU-förslag utifrån de komponenter vi vill se att lagen 

ska innehålla med stöd från experter på juridik.  

 

B. Sveriges regering agerar aktivt på EU-nivå för att säkerställa en effektiv lagstiftning 

som innehåller de principer och komponenter vi värnar, samt tillsätter en 

utredning om hur en HRDD-lagstiftning kan integreras i svensk lag. 

• Överlämna namnunderskrifter för kampanjen genom ett digitalt möte med 

handelsministern.   

• Organisera en konferens för organisationer och företag bakom kampanjen för 

att fördjupa kunskap om en effektiv lagstiftning.  

• Föra dialog med EU-beslutsfattare, inte minst svenska EU-parlamentariker.  
 
 

INRIKTNINGSMÅL 2: SVERIGE OCH EU SKA UPPFYLLA ÅTAGANDEN OM 
UTVECKLINGSFINANSIERING OCH UTVECKLINGSEFFEKTIVITET, OCH GÖRA 
YTTERLIGARE ÅTAGANDEN SOM BIDRAR TILL ATT 
UTVECKLINGSFINANSIERING UTFORMAS MED UTGÅNGSPUNKT I 
RÄTTIGHETSPERSPEKTIV, PRIORITERINGAR HOS MÄNNISKOR SOM LEVER 
I FATTIGDOM OCH FÖRTRYCK SAMT CIVILSAMHÄLLETS DELAKTIGHET.  
 

VERKSAMHETSMÅL 4: AIDWATCH OCH UTVECKLINGSFINANSIERING 
Beslutsfattare i Sverige och EU agerar för mer och bättre internationellt bistånd och annan 

finansiering för hållbar utveckling som utgår från utsatta människors perspektiv och 

rättigheter och från principerna för effektivt utvecklingssamarbete.  

 

Omvärlds- och problemanalys  
Pandemins konsekvenser har visat på den (redan innan) ohållbara ekonomiska och sociala 

situationen i många låginkomstländer. Vikten av finansiering och samarbete för hållbar 

utveckling är tydligare än någonsin. I Sveriges genomförande av den internationella 

agendan för att finansiera hållbar utveckling behöver CONCORD Sverige hålla trycket 

uppe för mer och bättre finansiering i frågor som blivit än mer akuta i och med covid-19 

(bistånd, skuldfrågor, offentliga resurser för hälsa, utbildning, social trygghet etc). 
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Inom ramen för OECD:s biståndskommitté DAC definieras principer, regler och riktlinjer 

för internationellt bistånd. Under 2021 ska kriterier för migrationsrelaterat bistånd sättas. 

Det är viktigt att motverka risken att politiska krafter inom inte minst EU driver igenom 

kriterier som går emot biståndets syfte och mänskliga rättigheter. Andra viktiga DAC-

processer gäller riktlinjer för biståndsgivarnas samarbete med civilsamhället samt en 

modernisering av givarnas arbete med principerna för effektivt bistånd. Likaså behövs en 

löpande bevakning av det globala civilsamhällets påverkan på OECD-nivå för att vi i 

Sverige ska ha koll på förslag som riskerar att gå över gränsen för vad som bör räknas som 

bistånd. 

 

Det finns stor risk att biståndsdebatten i Sverige och EU kommer att fortsätta vara mycket 

politiserad. En starkt negativ och förenklad bild av internationellt bistånd sprids ofta i 

media och sociala medier, vilket framförallt drivs av en politisk vilja att minska biståndets 

nivå och satsa mer resurser nationellt samt säkerhetspolitiskt. ”Bubblor” i debatten 

försvårar nyanser, och att följa biståndsdebatten kräver resurser som få organisationer har 

på egen hand. Att engagera beslutsfattare, opinionsbildare och aktivister utanför 

“biståndsbubblan” är svårt men viktigt så att debatten om vad som är bra bistånd når och 

påverkar fler. Under året kommer CONCORD Sverige att konkretisera rekommendationer 

om politik för effektivt bistånd genom att fortsätta bidra med fakta och internationella 

erfarenheter i samtalet med svenska och europeiska beslutsfattare. 

 

Ett ökat fokus på ”migrationshantering” och en	vilja	att	villkora	bistånd	för	att få 

partnerländer att samarbeta kring migration har blivit en del av EU:s nya bistånd. Att 

villkora bistånd och fördela det utifrån EU:s migrationspolitik snarare än utifrån 

partnerländers egna behov bryter mot OECD-riktlinjer och principer	om	effektivt	bistånd. 

Det finns flera tjänstepersoner och politiker inom EU-medlemsstaterna, EU-kommissionen 

och EU-parlamentet som driver på för att detta ska genomföras i så stor utsträckning som 

möjligt. Hur ett sådant villkorande ska fungera är ännu inte utvecklat och förordningen är 

otydligt skriven. Det betyder att civilsamhället har den viktiga rollen att sprida erfarenheter 

om negativa konsekvenser för hållbar utveckling och mänskliga rättigheter som uppstår vid 

migrationspolitiska villkor för bistånd samt hur det bryter mot internationella regelverk.  

 
CONCORD Sveriges roll och prioriteringar 2021 
CONCORD Sverige kommer under 2021 att prioritera att främja en saklig, nyanserad och 

engagerad offentlig biståndsdebatt. Olika medlemsorganisationerna med olika nätverk och 

inriktning vill visa på den skillnad som biståndet gör och de möjligheter och utmaningar 

som finns inom biståndet och annan finansiering för hållbar utveckling.  

 

I påverkansarbetet för politik för effektivt bistånd ingår erfarenhetsutbyten och diskussioner 

mellan olika medlemsorganisationer för att ta fram gemensamt bearbetade budskap och 

policyrekommendationer som anknyter till aktuella politiska diskussioner om 
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internationellt bistånd och konkretiserar vad principerna för effektivt bistånd betyder 

tillämpat på aktuell politik. Dialog med beslutsfattare kring rekommendationer samordnas 

huvudsakligen av enskilda organisationer eller mindre konstellationer av organisationer. 

 

Ett fokus 2021 är att bidra till Sveriges genomförande och uppföljning av agendan för att 

finansiera hållbar utveckling, både att granska och stärka regeringens arbete med detta och 

att verka för fler initiativ från riksdagspartierna för mer och bättre finansiering av Agenda 

2030. Detta gör vi genom att främja dialog mellan aktörer, byggd på de rekommendationer 

vi utvecklat om finansiering i rapporterna Glappet och Barometern under 2020.  

 

Det finns en risk att medlemsstater och andra aktörer driver på för ett mer intressestyrt 

EU-bistånd som inte respekterar internationellt överenskomna regler för bistånd. 

CONCORD Sverige och CONCORD Europa har en viktig roll att granska och utkräva 

ansvar, samt lyfta civilsamhällets erfarenheter om vad som är effektivt bistånd.  

 

I arbetet gentemot OECD:s biståndskommitté DAC, har vi en roll att bevaka att DAC:s 

viktiga normerande roll för det internationella biståndet upprätthålls i linje med biståndets 

syfte och principerna för effektivt bistånd. CONCORD Sverige deltar i den internationella 

DAC/CSO-referensgruppens påverkansarbete där vi kan bevaka en rad pågående 

processer. Vi prioriterar olika processer i DAC olika år, beroende på vilka processer som 

mest kan påverka biståndets syfte och effektivitet. Under 2021 DAC-kriterier för migration 

och bistånd eftersom tunga politiska intressen i både EU och Sverige verkar för att urholka 

biståndets syfte i denna fråga med stora risker för utvecklingssamarbetets effektivitet och 

mänskliga rättigheter. Även en process för DAC-riktlinjer om civilsamhället är en fråga av 

relevans för många medlemmar. 

 
Delmål och planerad verksamhet 

A. Svenska politiker har ökad förmåga att tillämpa principerna för effektivt bistånd i 

konkret politik och formulerar förslag för effektivt bistånd i linje med detta i 

riksdagsmotioner.  

• Analysera relevant material från olika medlemsorganisationer och samordna 

diskussioner som konkretiserar principer för effektivt bistånd i relation till 

aktuella debatter och exempel i biståndspolitiken.  

• Ta fram dokument med policyrekommendationer som förenklar dialog med 

beslutsfattare, bidrag till påverkansarbete i internationella nätverk och 

kommunikationsarbete. 
 

B. Politiker och andra opinionsbildare i Sverige och EU engagerar sig i en nyanserad 

och saklig offentlig debatt för mer och bättre internationellt bistånd. 
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• Enligt behov samordna analyser, faktainsamling, inlägg i debatten eller andra 

kontakter mellan medlemmar för att bidra till förutsättningar för medlemmar 

att ta en aktiv roll i dialog och debatt om biståndet. 

• Bidra till den europeiska AidWatch-rapporten. 

• Granska de politiska partiernas politik för global hållbar utveckling och 

internationellt bistånd inför valåret 2022 
 

C. Sveriges regering och riksdag tar initiativ, enligt våra rekommendationer, för 

Sveriges genomförande och uppföljning av agendan för finansiering av global 

hållbar utveckling. 

• Föra dialog med regeringen om Sveriges strategi och uppföljning av agendan 

om finansiering för hållbar utveckling. 

• Utarbeta motionsunderlag till riksdagspartierna om finansiering för hållbar 

utveckling (utifrån Barometern och Glappet)  

• Föra dialog med ansvariga enheter på Sida om Sveriges genomförande av 

finansieringsagendan. 

 

D. Beslutsfattare i Sverige, EU och OECD DAC fastställer riktlinjer för 

migrationsrelaterade insatser inom biståndet som främjar och respekterar 

biståndets syfte, effektivitet och mänskliga rättigheter, och förslag om 

migrationspolitisk styrning av biståndet möter politiskt motstånd. 

• Bevaka gränsdragningen mellan migrationspolitik och internationellt bistånd.  

• Dela fakta och underlag med svenska och europeiska beslutsfattare. 

• Bevaka internationell biståndsdebatt och deltagande i internationellt 

nätverkande för påverkan av beslut om biståndets effektivitet och integritet, 

inom EU och i den globala referensgruppen till OECD DAC. 

• Bidra till framtagande och lanseringen av CONCORD Europas policypapper 

om hur effektivitetsprinciperna förhåller sig till villkorat bistånd kopplat till 

migration. 
 
 

VERKSAMHETSMÅL 5: EU-BISTÅND 
I genomförandet av EU:s nya bistånd tillämpar EU ett starkt rättighetsperspektiv och 

prioriterar människor som lever i fattigdom och förtryck samt civilsamhällets delaktighet  
 

Omvärlds- och problemanalys  
Under	2021	ska	EU	ta	fram strategier för alla geografiska och tematiska program för den nya 

sjuåriga budgetperioden 2021–2027. Strategierna ska ta sin utgångspunkt i förordningen 

för EU:s bistånd (NDICI) som nyligen röstades igenom. Civilsamhället har fått genomslag 

för ett fattigdoms- och rättighetsperspektiv i förordningen, men medlemsstaternas egna 

nationella intressen styr också, framförallt gällande migrationshantering och säkerhet. Det 

är därför viktigt att fortsätta verka för att internationellt överenskomna principer för 
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utvecklingssamarbetet får stor plats i utvecklingen av själva biståndsstrategierna och deras 

implementering, genom att följa den så kallade programmeringsprocessen. När strategierna 

väl finns på plats blir det centralt att granska om de mål som satts i frågor så som miljö- 

och klimaträttvisa, jämställdhet, civilsamhällets deltagande och ODA-regler återspeglas i 

EU:s biståndsstrategier.  

	
CONCORD Sveriges roll och prioriteringar 2021 
CONCORD Sverige har tillsammans med CONCORD Europa följt och påverkat 

utvecklingen av EU:s nya långtidsbudget och specifikt budgetområdet för bistånd (NDICI) 

under de senaste tre åren. Att bevaka och analysera det kommande sjuåriga 

budgetstrategierna är avgörande för att granska om biståndet följer principerna om 

utvecklingseffektivitet och utgår ifrån ett rättighetsperspektiv med prioriteringar hos 

människor som lever i fattigdom och förtryck samt civilsamhällets delaktighet.  
 

Delmål och planerad verksamhet 
CONCORD Europas arbetet kring EU:s nya biståndsstrategier riktat mot EU-

kommissionen och medlemsstater utgår ifrån Agenda 2030/EU:s samstämmighetspolitik 

och har ett fokus på miljö och klimaträttvisa, jämställdhet, civilsamhällets utrymme och 

mänskliga rättigheter. 

• Bidra till CONCORD Europas positioner inför konsultationer av kommande 

biståndsstrategier för de tematiska programmen i biståndsbudgeten. 

• Delta i CONCORD Europas utveckling av metod och analys av hur våra 

prioriterade områden Agenda 2030/samstämmighet, miljö och klimaträttvisa, 

jämställdhet, civilsamhällets utrymme, mänskliga rättigheter återspeglas i de 

fleråriga biståndsstrategierna (MIPs). 

• Föra dialog med svenska Europaparlamentariker, svenska representation, 

regeringen och Sida. 
 
 
 

INRIKTNINGSMÅL 3: SVERIGE OCH EU SKA UTFORMA OCH GENOMFÖRA 
INTERNATIONELL POLITIK OCH UTVECKLINGSSAMARBETE SOM SKYDDAR 
OCH FRÄMJAR DET DEMOKRATISKA UTRYMMET FÖR CIVILSAMHÄLLET 
OCH MÄNNISKORS DELTAGANDE OCH INFLYTANDE MED 
UTGÅNGSPUNKT I DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA. 
 
VERKSAMHETSMÅL 6: CIVILSAMHÄLLETS DEMOKRATISKA UTRYMME  
Riksdagen håller civilsamhällets roll för demokrati på agendan och regeringen använder 

demokratisatsningen till att främja civilsamhällets demokratiska utrymme och deltagande.  
 

Omvärlds- och problemanalys  
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Under 15 års tid har vi sett negativa trender för civilsamhällets utrymme att verka runt om 

i världen. Repressiva lagar, hot, våld och förtal försvårar för människor att organisera sig, 

delta i beslutsprocesser och hålla regeringar till svars för åtaganden om mänskliga 

rättigheter och hållbar utveckling. Den pågående pandemin har medfört ytterligare 

inskränkningar av det demokratiska utrymmet i många länder. Regeringar inför 

begränsningar i yttrande-, församlings-, rörelse- och religionsfriheter som i vissa fall befaras 

kvarstå efter krisen.1 Redan utsatta människorätts- och miljöförsvarare drabbas oftast 

hårdast, däribland kvinnorättsaktivister och minoritetsgrupper. Dessutom försvårar den nu 

nödvändiga digitaliseringen för brett deltagande i konsultationer och beslutsprocesser, i 

synnerhet för aktörer som upplever digitala hot eller har begränsad tillgång till 

informationsteknologi.  
 

Som ett led i Januariavtalet driver regeringen sedan 2019 en demokratisatsning som ska 

genomsyra all utrikespolitik. Bland annat anordnar utlandsmyndigheterna 

demokratidialoger på olika teman, och demokrati som en del i ett bredare 

säkerhetsdefinition är ett så kallat ingångsvärde för regeringen i OSSE-ordförandeskapet 

under 2021. Under hösten 2020 fattades även beslut om en reviderad strategi för 

mänskliga rättigheter och demokrati, och Sida har fått i uppdrag att ytterligare stärka 

demokratibiståndet. En aspekt av beslutet innebär att stöd till staten ska minska då 

utvecklingen i ett land går bakåt vad gäller demokrati och mänskliga rättigheter. Detta är 

en fråga som drivs av många oppositionspartier och som fått stort utrymme i höstens 

biståndsmotioner. I den debatten är det viktigt att fortsätta lyfta civilsamhällets roll inom 

demokratibiståndet, vikten av att stödja och konsultera MR-försvarare vid demokratisk 

tillbakagång, samt hur insatser för ett pluralistiskt och oberoende civilsamhälle kan se ut i 

praktiken. 

 
CONCORD Sveriges roll och prioriteringar 2021 
Inskränkningar av civilsamhällets demokratiska utrymme fortsätter att vara en viktig fråga 

för många av CONCORD Sveriges medlemsorganisationer, både på ett principiellt och ett 

praktiskt plan. Främjandet av civic space prioriteras därför av många medlemmar såväl i 

utvecklingssamarbetet som i policy- och påverkansarbetet. Arbetsgruppen för 

civilsamhällets demokratiska utrymme har över 20 aktiva medlemsorganisationer, vilket gör 

oss till en plattform med goda möjligheter att samla erfarenheter och omvandla dessa till 

rekommendationer med relevans för svensk utrikes- och utvecklingspolitik. Medlemmars 

geografiska bredd och expertis kring specifika kontexter gör CONCORD Sverige till en 

trovärdig och viktig röst i policy- och påverkansarbete for att främja civilsamhällets 

utrymme. 

 

 
1 Se exempelvis V-Dems sammanställning inom projektet Pandemic Backsliding: Pandemic 
Backsliding | V-Dem (v-dem.net) 
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Genom den upparbetade dialogen med Regeringskansliet och UD kring 

demokratisatsningen finns goda möjligheter för arbetsgruppen att påverka den fortsatta 

operationaliseringen av satsningen och säkerställa att civilsamhällets utrymme är en central 

aspekt. Ambitionen är att utveckla konkreta samarbeten med Regeringskansliet och UD för 

att få genomslag för våra analyser och rekommendationer i satsningen. Detta parallellt med 

att vi diskuterar demokratifrågor och civilsamhällets roll med riksdagsledamöter och 

politiska partier, för att sträva efter bred förankring och förståelse för problematiken i den 

svenska politiken på längre sikt. 
 

Delmål och planerad verksamhet 
A. Regeringskansliet, utrikesdepartementet och Sida prioriterar främjandet av civilsamhällets 

utrymme och deltagande som centrala aspekter i implementeringen av 
demokratisatsningen. 

• Föra dialog med Regeringskansliet och UD för informationsutbyte och utarbetande av 

gemensamma initiativ inom demokratisatsningen, och erfarenhetsutbyte med Sida i 

frågor som rör operationalisering inom biståndet. 

• Utarbeta underlag och rekommendationer till Regeringskansliet, UD och Sida kring 

teman som definierats gemensamt i dialogen, så som prioriteringar i OSSE-

ordförandeskapet och digitaliseringens effekter på civilsamhällets utrymme och 

deltagande. 

• Eventuella samarrangemang med Regeringskansliet och UD inom ramen för 

demokratidialogerna, OSSE-ordförandeskapet och/eller utbildningstillfällen för UD-

tjänstepersoner. 

 

B. Relevanta riksdagsledamöter visar engagemang för civilsamhällets demokratiska utrymme 
och deltagande, och använder sig av CONCORD Sveriges rekommendationer och 
expertis i exempelvis motioner, interpellationer eller debatter.   

• Föra dialog med riksdagsledamöter och/eller företrädare för politiska partier i 

samordning med övriga arbetsgrupper. 

• Utarbeta underlag till motioner eller skriftliga frågor. 

 

C. Sverige och våra nätverk lyfter våra rekommendationer för att främja grundläggande 
rättigheter som garanterar civilsamhällets utrymme och deltagande på agendan inom EU, 
OECD-DAC och/eller FN. 

• Följa och påverka arbetet med OECD-DAC:s policyinstrument för samarbete med 

civilsamhället, bland annat genom bidrag till den globala CSO-referensgruppen och 

dialog med Sida. 

• Kartläggning av för gruppen relevanta EU- och FN-processer under våren, som kan 

leda till påverkansinsatser under hösten. 

 

 

INRIKTNINGSMÅL 4: SVERIGE OCH EU SKA SOM DEL AV 
UTVECKLINGSPOLITIKEN, SAMSTÄMMIGHETSPOLITIKEN OCH AGENDA 
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2030 GÖRA STARKA ÅTAGANDEN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH SE TILL ATT 
DESSA GENOMFÖRS OCH FÅR FINANSIERING. 

 

VERKSAMHETSMÅL 7: JÄMSTÄLLDHET  
Regeringen fortsätter föra en feministisk utrikespolitik och lägger särskilt fokus på insatser 

för klimaträttvisa utifrån ett jämställdhetsperspektiv, partier och ledamöter i riksdagen tar 

steg framåt mot en feministisk utrikespolitik och globala jämställdhetsfrågor är fortsatt 

prioriterade inom EU. 

	
Omvärlds- och problemanalys 	
Motståndet mot jämställdhetsarbetet internationellt fortsätter. Inom det multilaterala 

samarbetet organiserar sig länder för att inskränka kvinnors och flickors rättigheter, med 

särskild fokus på sexuell och reproduktiv hälsa (SRHR) och könsbaserat våld. Inom EU 

genomför länder som Polen, Ungern och Bulgarien inskränkningar av kvinnors rätt till 

abort och HBTQI-personers rättigheter. Dessa länder motarbetar också flera viktiga EU-

processer av central vikt för det globala jämställdhetsarbetet. Exempelvis omöjliggjorde de 

under 2020 för medlemsstaterna att gemensamt ställa sig bakom EU-kommissionens nya 

handlingsplan för jämställdhet (GAP III). Samtidigt finns ett fortsatt starkt stöd för 

jämställdhet både inom EU och FN där Sverige är med och driver på.  

 

Coronapandemin har fått stora negativa konsekvenser för jämställdheten globalt. Barn och 

unga tvingas avbryta sin skolgång och många flickor riskerar att inte få återvända till 

skolan. Från många länder rapporteras att isolering i hemmen ökar våldet mot kvinnor. 

Flera regeringar använder också pandemin som en förevändning för att inskränka 

människors demokratiska rättigheter. Attacker mot rätten till organisering riskerar att 

drabba kvinnor och HBTQI-personer särskilt hårt. På grund av coronapandemin har också 

viktiga internationella processer för jämställdhet som skulle ägt rum förra året skalats ned, 

ställts in eller skjutits på framtiden.  

 

Den rådande klimatkrisen är en fortsatt akut fråga som i hög grad samspelar med 

jämställdhetsarbetet. När våra samhällen ska börja byggas tillbaka efter pandemin måste 

det göras med människan och planeten i fokus. Kvinnors och flickors röster och perspektiv 

är avgörande för att vi skall kunna hantera klimatkrisen, men förbises ofta i den politiska 

debatten om klimatförändringarna och i klimatåtgärdsplaner.  

 
CONCORD Sveriges roll och prioriteringar 2021 
För vårt arbete som påbörjades under 2020 med att stärka kopplingarna mellan 

jämställdhet och klimat genomförs under året flera strategiska internationella processer: 

Generation Equality Forum, High Level Political Forum och de internationella 

klimatförhandlingarna (COP26), då nya nationella åtaganden läggs fram och 

klimatfinansiering förhandlas. Dessa är viktiga tillfällen att få Sverige behöver ta en 
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ledarroll i att stärka jämställdhetsperspektivet i det internationella miljö- och klimatarbetet 

och föra en tydligare feministisk politik för miljö- och klimaträttvisa.  

 

I den polarisering som råder är det helt centralt att Sverige fortsätter visa ledarskap för en 

progressiv feministisk agenda även i motvindsfrågor. Vi behöver bevaka att frågan därför 

inte tappas bort av regeringen och ge dem stöd i detta arbete. Om EU inte längre talar med 

enad röst om jämställdhet i internationella sammanhang behöver Sverige och likasinnade 

vara beredda att agera. Tillsammans med CONCORD Europa har vi möjlighet att bevaka 

EU:s och medlemsstaternas åtaganden och kan därmed vara en strategisk dialogpart till 

regeringen. Även i den svenska politiska kontexten finns anti-feministiska tendenser och 

uttryck för en mer konservativ syn på jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter.   

 

Coronapandemin, klimatkrisen och det ökade politiska motståndet mot jämställdhet 

medför enorma negativa konsekvenser för det globala jämställdhetsarbetet. Det visar på 

hur viktig en svensk feministiska utrikespolitik är och varför det behöver vara ett långsiktigt 

svenskt åtagande, oavsett regering. Det skiftar idag hur jämställdhetsperspektivet 

reflekteras i olika partiers utrikes- och utvecklingspolitik.  

 
Delmål och planerad verksamhet 
A. Regeringen har blåslampan på sig i utförandet av sin feministiska utrikespolitik och 

särskilt i att driva jämställdhetsperspektivet som en prioriterad fråga i 

klimatförhandlingar och andra för klimatet relevanta internationella processer under 

året. 

• Bidra med underlag och rekommendationer och föra dialog med regeringen 

inför COP26, HLPF och Generation Equality Forum (GEF) och ev. andra för 

jämställdhet relevanta FN-processer   

• Föra dialog med Sida om deras verkställande av den feministiska 

utrikespolitiken genom utvecklingssamarbetet och delta på Sida-seminarium 

om jämställdhet och biologisk mångfald. 

 

B. Valda partier och ledamöter i riksdagen flyttar fram sina positioner om jämställdhet 

och dess centrala roll i utvecklings- och utrikespolitiken samt visar tecken på att de ser 

vikten av ett jämställdhetsperspektiv på klimatpolitiken. 

• Organisera rundabord-samtal med folkvalda beslutsfattare utifrån rapporten 

Feministisk politik för klimaträttvisa 

• Analysera partiers jämställdhetspolitik och föra dialog med valda partier och 

ledamöter i riksdagen om jämställdhet i utrikes- och utvecklingspolitiken  

• Utarbeta underlag till motioner 

 

C. Sverige visar fortsatt tydligt ledarskap i jämställdhetsfrågor inom EU, och är 

pådrivande i att få in starka jämställdhetsåtaganden i EU:s bistånd även i motvind. 
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• Bidra till gemensamma analyser och positionspapper med CONCORD 

Europa 

• Föra dialog med regeringen, Sida, svenska EU-parlamentariker och ev. 

relevanta utskott i riksdagen   
 

INRIKTNINGSMÅL 5: ATT VIA MEDLEMSKAP SAMLA EN MÅNGFALD AV 
ORGANISATIONER SOM ÄR ENGAGERADE I FRÅGOR SOM RÖR GLOBAL 
UTVECKLINGS-, JÄMSTÄLLDHETS- OCH SAMSTÄMMIGHETSPOLITIK, SOM 
DÄRMED BIDRAR TILL ATT STÄRKA IDENTITETEN SOM EN GEMENSAM 
PLATTFORM MED STOR SAMLAD SAKKUNSKAP OCH EN TYDLIG RÖST OM 
DESSA FRÅGOR. 
 

VERKSAMHETSMÅL 8: RELATIONER, DIALOG OCH DEBATT 
Skapa möjligheter för plattformens inflytande kring inriktningsmål 1–4 genom att 

underlätta för medlemmars deltagande i debatten, bevara och stärka bilden av 

CONCORD Sverige som kunnig och trovärdig aktör gentemot alla plattformens 

målgrupper, samt skapa och vårda relationer med relevanta beslutsfattare och 

opinionsbildare.   
 

Omvärlds- och problemanalys  
CONCORD Sverige har sedan flera år tillbaka en omfattande kontakt med beslutsfattare 

på olika nivåer genom arbetsgruppernas arbete och i övergripande samtal om utvecklings- 

och utrikesfrågor. Beslutsfattare behöver bli engagerade och känna sig informerade, genom 

målgruppsanpassade kontakter, analys, underlag och rekommendationer.  

 

I politiken skiftas ansvar och roller byts ofta. Därmed är det ett ständigt pågående arbete 

att både skapa nya och vårda existerande relationer. De senaste åren har vi sett behoven av 

att vara strategiska såväl vad gäller vilka vi har en dialog med, som i hur dialogen 

genomförs.  

 

Coronapandemin har medfört begränsningar för att ha fysiska möten, men också 

möjligheter till att lättare få till digitala informella möten med beslutsfattare. Den har också 

bidragit till att synliggöra hur politikområden är sammanlänkade och behovet av att därför 

ta ett samlat grepp på frågor i dialogen med beslutsfattare.  

 

Sidas årliga undersökning av svenska folkets biståndsvilja under 2020 visade på fortsatt 

starkt stöd (76 procent) som är oförändrat jämfört med 2019. Färre än tidigare tror att den 

extrema fattigdomen kommer att kunna avskaffas till 2030, visar undersökningen. 

Resultaten får anses bra med tanke på att den debatt om biståndet som förts i de större 

medierna varit främst negativ mot biståndet. Debatten styrs till stor del av politiska utspel - 

inte sällan populistiska - raljerande ledartexter och osakliga påståenden från sociala medier-
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konton långt ut på högerkanten. CONCORD Sveriges medlemmar är aktiva och bidrar 

med störst antal inlägg, men med sämre genomslag utanför den redan intresserade 

följarskaran. En del medlemmar uttrycker osäkerhet över sin roll i debatten, samt oro över 

den egna organisationens kapacitet att föra den, inte minst på sociala medier.  
 

CONCORD Sveriges roll och prioriteringar 2021 
CONCORD Sveriges medlemmar har stora möjligheter att lyfta globala frågor, 

internationell solidaritet och att bemöta felaktiga påståenden om biståndet i sina kanaler. 

Plattformens roll är att utbyta information och erfarenheter, samordna agerande och bistå 

med användbara underlag för kommunikation. Kansliet stöttar med att ta fram fakta, 

analyser, kontakter och underlag som underlättar för medlemmar att delta i debatten och 

att sprida kunskap till sina målgrupper. Kansliet bidrar också till samordning av 

medlemmars strategiska kommunikation. Ibland kan det vara strategiskt att plattformen 

med dess tyngd i form av medlemsantalet syns och hörs, oftare gynnar det debatt och 

diskussion mer att det är relevanta allianser av medlemmar som går ut i gemensam 

kommunikation. Här fungerar kommunikatörsnätverket som en resurs för medlemmarna.  

 

2021 är året då vi förhoppningsvis ser den globala pandemin plana ut och kan analysera 

dess konsekvenser och kommunicera om vilken värld vi vill se post-pandemin. Pandemin 

har bidragit till att globala frågor lyfts på agendan och det finns definitivt ett fortsatt 

utrymme att genom pandemin visa omvärldens ömsesidiga beroende och argumentera för 

varför det är smart att investera i fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling. Det 

behöver förstås göras med hänsyn till många människors oro över sin och sin familjs vardag 

och ekonomi, utan att för den skull ställa dessa behov mot varandra.  

 

Det övergripande arbetet mot våra målgrupper behövs också under 2021, ett år innan 

nästa riksdagsval, så att vi samlat, systematiskt och långsiktigt kan arbeta med våra frågor 

gentemot beslutsfattare. Arbetet inkluderar såväl folkvalda i riksdag och Europaparlament 

som regering, partianställda och tjänstepersoner på departementen.  
 

Delmål och planerad verksamhet 
A. CONCORD Sverige vårdar existerande - och skapar nya - relationer med 

beslutsfattare till stöd för arbetsgruppernas arbete. 

• Utveckla och fördjupa dialog med utvalda riksdagsledamöter, ministrar, 

statssekreterare, tjänstepersoner, partianställda och svenska 

Europaparlamentariker.  

• Analysera partiernas politik genom analys av motioner, budgetar och 

valplattformar, samt förbereda arbete med enkäter inför valet.  

• Hålla relevanta beslutsfattare informerade och engagerande med aktuell och 

målgruppsanpassad kommunikation. 

 

B. En bred och representativ grupp av medlemmar deltar i möten med beslutsfattare. 
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• Proaktivt engagera medlemmar att delta i dialogmöten med tjänstepersoner 

och beslutsfattare.  

• Samordna medlemmars deltagande vid möten med beslutsfattare och bidra till 

att gruppen deltar strategiskt. 

• Tillägna del av våra policyforum (vår och höst) till dialog med beslutsfattare. 

 

C. Medlemmar driver och deltar i debatter och diskussioner om globala utvecklingsfrågor 

efter att ha samordnat och utvecklat underlag genom plattformen. 

• Organisera arbetsgrupperna så att de delar erfarenheter och hjälper varandra 

att uttrycka aktuella, tydliga och konkreta budskap. 

• Samordna kommunikatörsnätverket. 

• Fortsätta utveckla ”Koll på Biståndsdebatten” på CONCORD Sveriges 

hemsida och på sociala medier.  

 

D. Inför valet når medlemmarnas utbyte, samordning och samarbete en nivå högre.  

• Kartlägga och identifiera nya aktörer och möjliggöra en fördelning av arbetet. 

• Samla in och dela information om medlemmars egna aktiviteter och 

kontakter. 

• Identifiera möjligheter att synka och strategiskt samordna kring gemensamma 

koncept 

• Skapa och samordna en tillfällig referensgrupp för samordning inför valet. 

• Organisera medlemsträffar och/eller tillägna del av våra policyforum (vår och 

höst) till att stärka det gemensamma påverkansarbetet med sikte på valet 

2022. 

 

E. CONCORD Sverige agerar som en trovärdig, konkret och tydlig aktör gentemot alla 

plattformens målgrupper inom frågor som rör global utveckling. 

• Samordna så att arbetsgruppsmedlemmarna gör omvärldsbevakning och 

stöttar varandra i politiska analyser. 

• Utveckla kansliets metodarbete för målgruppsanalyser. 

• Utveckla kansliets redaktionella arbete. 

 

 
VERKSAMHETSMÅL 9: PLATTFORMSBYGGET 
Bibehålla, stärka och synka de plattformsstrukturer som gör att medlemmar delar, lär och 

agerar på ett sätt som maximerar deras deltagande och inflytande, effektivisera samarbete 

med CONCORD Europa och säkerställa ett hållbart kansli. 

 

Omvärlds- och problemanalys 
När CONCORD Sverige agerar, görs det utifrån 76 organisationers arbete, mandat och 

kunskap, under strategisk ledning av årsmötet och styrelsen, med stöd av kansliet och i 
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samordning med plattformar i andra EU-länder genom CONCORD Europa. 

Medlemskapet växer och ingen medlem är den andra lik, med varierande nivåer av resurser 

och kompletterande kunskaper vad gäller sakfrågor, geografiskt fokus, målgrupper och 

metoder. Dialog utifrån medlemmars behov, resurser och kapacitet står i fokus inom 

plattformen med syfte att jämna ut spelfältet och stärka civilsamhällets deltagande och 

inflytande i politiken för global utveckling. CONCORD Sveriges egen omorganisation av 

kansliet har landat väl inför 2021, även om arbetet med att utveckla interna processer 

pågår. Detta parallellt med att Strategin som ligger till grund för arbetet framåt uppdateras 

under 2021.       

 

CONCORD Sveriges roll och prioriteringar 2021 
Arbetsgrupperna kommer fortsätta att utgöra kärnan för CONCORD Sveriges organisering 

under 2021, där mer än 80% av medlemmar är aktiva och ännu fler tar del av information. 

Arbetsgruppen för klimaträttvisa och biologisk mångfald startade upp under 2020 och 

kommer nu igång och arbetsgruppen för EU-finansiering återstartar efter att ha utvärderats 

och omformulerats. De andra arbetsgrupperna tar vidare sitt uppdrag att leda plattformens 

arbete inom respektive fråga.     

 

CONCORD Europas nya struktur hann sätta sig under 2020, även om arbetet med att 

anpassa sig till EU som målgrupp är ett rörligt mål. 2021 är ett viktigt år för EU:s 

utvecklingspolitik då den nya långtidsbudgeten ska fördelas, genomföras och översättas till 

både tematisk och geografisk programmering. CONCORD Sverige lägger därför extra 

fokus på EU och CONCORD Europas arbete med EU:s bistånd under 2021, för att 

säkerställa att den utvecklingen sker till fördel för uppfyllelsen av Strategin och 

inriktningsmålen. Detta kombineras med kunskapshöjande aktiviteter för medlemmar kring 

dessa frågor (se Verksamhetsmål 10), för att stärka möjligheter att delta och påverka.  

 

Våren 2022 tar den trojka vid som Sverige ingår i för det roterande ordförandeskapet av 

EU-rådet. Under det ett och ett halvt år som trojkan pågår tillsammans med Frankrike och 

Tjeckien finns det ökad möjlighet för civilsamhället att delta i politiska processer om 

utvecklings- och utrikespolitik på EU-nivå. Inom CONCORD Europa samlas erfarenheter 

från medlemsplattformar som tillsammans deltagit i projekt kring ordförandeskap.  

Som del av deltagandet i CONCORD Europa kommer CONCORD Sverige under 2021 

förbereda för civilsamhällets arbete kring globala frågor under EU-ordförandeskapet 2022 

och första halvan 2023 – tillsammans med respektive nationell plattform från Tjeckien och 

Frankrike.  

 

Delmål och planerad verksamhet 
A. Minst 75 % av CONCORD Sveriges medlemmar är representerade i arbetsgrupperna 

• Fokusera på kvalitativ samordning av arbetsgrupper i kombination med årlig 

uppföljning med aktiva organisationer/personer.  
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• Vid behov, utvärdera arbetsgrupper som prioriteras av få medlemmar.  

 

B. Medlemmar har under året haft möjlighet till dialog med CONCORD Sverige om sitt 

medlemskap och mervärden för dem.  

• Årligen kontakta medlemmar som inte deltar i arbetsgrupperna och erbjuda 

dem en genomgång av befintliga arbetsgrupper och möjligheter att engagera 

sig.  

• Organisera medlemsträffar och tillägna tid på policyforumet (vår och höst) till 

att få återkoppling från medlemsorganisationerna om CONCORD Sveriges 

samlade arbete. 

• Få återkoppling genom årlig enkät till medlemmar.  

 

C. Vårt deltagande i CONCORD Europa bidrar kortsiktigt och/eller långsiktigt till våra 

inriktningsmål genom att stärka vårt arbete mot svenska målgrupper och CONCORD 

Europas arbete mot EU-institutionerna.  

• Verka inom de arbetsgrupper (sk work streams) och andra konstellationer som 

är relevanta för våra verksamhetsmål (t ex Policy Forum) för ett rimligt urval 

av frågor och ett effektivt informationsutbyte/samarbete/arbetsfördelning 

mellan nationella plattformar, medlemmar i Bryssel och CONCORD Europa-

kansliet.  

• Bidra till konkreta påverkansstrategier med utarbetat målgruppsfokus i de 

arbetsgrupper som är relevanta för våra inriktningsmål (t ex EU:s 

biståndsfinansiering). 

• Integrera CONCORD Europas aktiviteter/information/positioner som är 

relevanta för våra verksamhetsmål i vårt arbete, och kanalisera information 

från Bryssel till CONCORD Sveriges arbetsgrupper.  

 

D. Lägga grunden för CONCORD Sveriges roll kring EU:s ordförandeskap 2022-första 

halvan 2023, tillsammans med CONCORD Europas nationella plattformar från 

Frankrike och Tjeckien.    

• Föra dialog med medlemmar om prioriteringar och engagemang att driva i 

frågor om EU:s bistånd med ett rättighetsperspektiv inför den trojka som 

Sverige ingår i vid kommande EU-ordförandeskap. 

• Delta i planeringsmöten tillsammans med organisationerna (Coordination 

Sud, Fors och CONCORD Europa) för det kommande EU-

ordförandeskapen. 

• Bidra till utveckling av ansökan till EU-ordförandeskapsprojektet. 

 

E. Uppdatering och konsolidering av kansliets roller, rutiner och processer  

• Utveckla rutiner för planering, samordning, utvärdering och uppföljning.  

• Utveckla rutiner och verktyg för kommunikation inom plattformen.  
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INRIKTNINGSMÅL 6: MEDLEMMARNA OCH DERAS SAMARBETSPARTNERS 
STÄRKER SIN KOMPETENS OCH FÖRMÅGA ATT AGERA KRING SVERIGES 
OCH EU:S UTVECKLINGS- OCH SAMSTÄMMIGHETSPOLITIK OCH VALDA 
DELAR AV UTRIKESPOLITIKEN SAMT ATT BIDRA TILL GENOMFÖRANDET 
AV AGENDA 2030. 
 

VERKSAMHETSMÅL 10: KAPACITETSSTÄRKANDE 
Bidra till uppfyllanden av inriktningsmål 1–4, både kort- och långsiktigt, genom att skapa 

utrymmen för gemensamt delande och lärande kring sakfrågor, målgrupper och 

påverkansmetod.  

 

Omvärlds- och problemanalys 
Till grund för civilsamhällets delaktighet och inflytande i utformningen och genomförandet 

av politiken ligger insyn och kunskap om sakfrågor, processer och målgrupper. Med en 

konstant föränderlig omvärld upphör aldrig plattformens behov att lära och under 2021 

kommer fortsatt lärande i form av arbetsgruppernas utbyte, medlemsmöten och 

kommunikationsarbete vara relevant.  

 

CONCORD Sveriges roll och prioriteringar 2021 
Kunskapskapitalet bland plattformens 76 medlemmar är enormt starkt och inom 

plattformens aktiviteter kompletteras bredd med djup, tematik med geografi, 

målgruppskunskap med metodkunskap, Sverige med EU, etc. I det gemensamma arbetet 

samlas och bevaras detta och tillsammans skapas ett enormt institutionellt minne som gör 

plattformen hållbar och uthållig. Mycket av detta sker i mötet mellan medlemmar, framför 

allt i arbetsgrupperna, men också i större medlemsmöten. Detta kompletteras av löpande 

information och kommunikation genom kansliets kommunikationsarbete, som syftar till att 

hålla medlemmar informerade, uppdaterade och engagerade.  

 

Utöver att världen ständigt förändras har vi identifierat några faktorer som påverkar 

plattformens gemensamma lärande under 2021. 2021 är året då EU:s långtidsbudget ska 

operationaliseras och CONCORD Sveriges behöver vara beredd och engagerad. Det är 

också året då prioriteringar för Sveriges EU-ordförandeskap 2023 kommer sättas.  

 

2021 är också året innan nästa riksdagsval, med opinionsbildare och beslutsfattare som 

kommer vilja positionera sig och (om)formulera sin närvaro i debatten. Medlemmarna och 

arbetsgrupperna behöver då vara trygga i sina frågor, känna målgrupperna och kunna ta sig 

an både dialog och debatt på ett sakligt, konstruktivt och samordnat sätt för att säkerställa 

att de globala frågorna inte hamnar i skymundan, eller undermineras med syftet att 

förflytta fokus och resurser till andra prioriteringar.  
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Delmål och planerad verksamhet 
A. Medlemmar får uppdaterad löpande information om plattformens frågor och 

verksamhet som de bedömer är användbar.  

• Utveckla internkommunikation (till/med medlemmar) och arbeta med ”vi-

känslan” i plattformen 

• Organisera medlemsmöten 

• Förmedla - genom vår web och andra digitala kanaler – bakgrund, analys och 

resultat kring relevanta händelser och teman. 

 

B. Medlemmar utvecklar sina påverkansmetoder. 

• Lansera en guide för ett effektivt påverkansarbete, som inkluderar checklista 

för dialogmöten och mall för makt- och målgruppsanalys. 

• Organisera medlemsworkshop för att stärka kunskapen hos 

medlemsorganisationer om beslutsprocesser och möjligheter att påverka. 

• Slipa påverkanstekniker, målgruppstänk och budskapsformuleringar i 

arbetsgrupperna.  

 

C. Medlemmar lär mer om EU, EU:s nästa långtidsbudget och utvecklingsprogram och 

hur de kan engagera sig.   

• Integrera dessa processer i alla arbetsgrupper. 

• Organisera informationstillfälle/workshop om EU och om EU:s nya 

biståndsbudget.   

 

D. Respektive arbetsgrupp utvecklar god kunskap om sina frågor och kapacitet att utföra 

gemensamt påverkansarbete:   

• Analysera kring aktörer, målgrupper och processer.  

• Organisera interna seminarier (ibland öppna för andra arbetsgrupper) om 

respektive arbetsgrupps centrala processer, eg. Klimatkonventionens COP 26 

och Mångfaldkonventionens COP 15, EU-lagstiftning kring HRDD, etc 

• Organisera fördjupningspass under arbetsgruppsmöten där medlemmar och, 

vid behov, externa resurspersoner, eg. Expertgruppen för Biståndsanalys, gör 

dragningar om teman i fokus för gruppens gemensamma positioner. 

• Utvärdera kampanjer och aktiviteter. 

 

 

INRIKTNINGSMÅL 7: MEDLEMMARNA STÄRKER SIN KOMPETENS OCH 
SINA SAMARBETSPARTNERS FÖRUTSÄTTNINGAR ATT SÖKA, FÅ BEVILJAT 
OCH GENOMFÖRA EU-FINANSIERADE INSATSER SAMT STÄRKA SIN 
RELATION TILL EU-KOMMISSIONEN OCH EU-DELEGATIONERNA. 
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VERKSAMHETSMÅL 11: KAPACITETSTÄRKANDE OM EU-FINANSIERING 
Bidra till uppfyllanden av inriktningsmål 1–4, både kort- och långsiktigt, genom att möta 

medlemmars behov att lära mer om EU:s nya biståndsregelverk (NDICI) och EU:s 

utvecklingsfinansieringsfrågor.  
 

Omvärlds- och problemanalys  
EU:s långtidsbudget och förordningen för biståndet (NDICI) röstades igenom december 

2020. Den nya strukturen för EU:s bistånd är därmed fastställd och markant förändrad 

från föregående sjuårsperiod till sin form och innehåll. Organisationer som vill söka 

biståndsmedel behöver ha kännedom om den nya strukturen för EU:s bistånd och nya 

verktyg för att söka medel.  

 

Vad för typ av medel som finns att söka och regelverk för detta kommer också att 

förändras. För närvarande finns det begränsad kunskap om det nya biståndet och det 

kommer att ta tid att bygga upp detta. Det kommer också bli allt viktigare för 

organisationer som vill söka biståndsmedel att själva utveckla kunskap om nationella 

utlysningar och ha direkta relationer med EU-delegationer eftersom cirka 75 procent av det 

nya EU-biståndet fördelas geografiskt. Därtill är denna kunskap beroende av fastställandet 

av biståndsprogrammen som i dagsläget kan bli försenade fram till årets slut. 

 

CONCORD Sveriges roll och prioriteringar 2021  

CONCORD Sverige har tillsammans med CONCORD Europa följt och påverkat 

utvecklingen av EU:s nya långtidsbudget och specifikt förordningen för EU:s bistånd 

(NDICI) under de senaste tre åren. Under 2021 gör vi en analys av vilka förändringar 

förordningen får på EU:s bistånd och stärker kompetensen hos medlemmar om detta.  Det 

lägger också grunden till arbetet med att utveckla en analys och guide av det nya biståndets 

struktur för att dela den kunskapen med medlemmar och därmed ge dem förutsättningar 

att navigera bland EU-finansiering. Det genomförs tillsammans med CONCORD Europa 

och på så sätt kan även fler civilsamhällsplattformar i Europa ta del av kunskapen.  

 

Medverkan i CONCORD Europa ger CONCORD Sverige möjligheter att följa trender 

inom EU-finansiering och dela den kunskapen med medlemmar, samtidigt som 

medlemmar som sitter på detaljkunskap i egenskap av att de får EU-finansiering kan utbyta 

erfarenheter och kunskap inom CONCORD Sverige.  

 

Delmål och planerad verksamhet 
A. Medlemmar får kunskap om EU:s nya biståndsregelverk (NDICI) och stärker 

kapacitet i att söka EU-finansiering genom samverkan med CONCORD Europa. 

• Tillsammans med CONCORD Europa, ta fram en analys och utveckla en 

guide till EU:s nya biståndsregelverk (NDICI). 

• Bidra till lanseringsseminarium av guiden inom CONCORD Europa. 
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• Undersöka möjligheten att samordna och projektleda kurser om 

finansieringsverktyg och olika typer av EU-medel genom CONCORD Europa 

och/eller med medlemmar i finansieringsgruppen. 

• Bidra till utvecklingen av en struktur för webinarier/kurser om 

finansieringsverktyg och olika typer av EU-medel, där medlemmar i 

CONCORD Europa tar fram innehåll. 

• Utbyte inom finansieringsarbetsgruppen och andra arbetsgrupper vid behov. 

 

B. Medlemmar får kunskap och engagemang kring policyfrågor om EU:s 

utvecklingsfinansiering genom stärkt samverkan inom CONCORD Europa 

• Bidra till utvecklingen av CONCORD Europas påverkansarbete inom work-

streamen Financing and Funding for Suistainable Development (FFSD) 

genom deltagande i arbetsgruppen FFSD Policy, FFSD Leading Group, 

NDICI Programming Group och MFF Leading Group. 

• Förmedla information till CONCORD Sveriges arbetsgrupper om relevanta 

processer på EU-nivå kopplat till olika perspektiv på utvecklingsfinansiering. 

 


