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CONCORD SVERIGES STRATEGI 
- Antagen av årsmötet 2021-04-27 
 
1. Vår vision: 
Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för 
rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och ansvar för framtida generationer, och där varje 
människa lever ett värdigt liv, på lika villkor, fri från fattigdom och diskriminering.  
 
2. Vårt övergripande mål: 
CONCORD Sveriges övergripande mål är att EU och dess medlemsstater för en samstämmig 
utvecklingspolitik och ett utvecklingssamarbete som bidrar till ett jämställt och hållbart 
samhälle där alla människors rättigheter respektera s och förverkligas. 
 
3. Vårt syfte: 
Att vara en plattform för samordning av civilsamhällesorganisationer i Sverige och 
samverkan med CONCORD Europa. Vi bidrar till kapacitetsstärkning av medlemmar, 
informationsutbyte och gemen-samt agerande för att påverka Sveriges och EU:s utvecklings- 
och samstämmighetspolitik samt valda delar av utrikespolitiken. 
 
Under punkt 6 framgår hur vi beslutar om att arbeta med en ny fråga.  

 4. Våra roller: 
CONCORD Sverige har två roller: att tillsammans med medlemmar påverka beslutsfattare 
och bilda opinion samt stärka kapaciteten hos medlemmar och deras partners 
 
Påverkansarbete  

• Syftet med vårt påverkansarbete är att genom samordning och organisering av 
medlemmar kunna:   

• ha inflytande som en dialogpart i utvecklings- och samstämmighetsfrågor, som 
beslutsfattare vänder sig till i formella och informella sammanhang, 

• sätta agendan och bevaka beslutsfattares förda politik, uppmärksamma dem på 
gjorda åtaganden och önskvärda utfall baserat på analyser som är framtagna 
tillsammans med medlemsorganisationerna, 

• säkerställa att medlemmars och CONCORD Europas ställningstaganden och 
synpunkter lyfts fram och beaktas, 

• bilda opinion för utvecklings- och samstämmighetsfrågor. 
 
Kapacitetsstärkande arbete 

• Syftet med vårt kapacitetsstärkande arbete är att bidra till att medlemmar i högre 
utsträckning kan: 

• delta aktivt i påverkansarbete gentemot beslutsfattare,  
• integrera ett EU- och samstämmighetsperspektiv i sina egna utbildnings- och 

opinionsbildande insatser,   
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• söka och handlägga EU-finansierade insatser tillsammans med sina partners,  
• öka sin kunskap och på så sätt höja organisationens intresse och engagemang för att 

agera och delta i den globala utvecklings- och hållbarhetsagendan efter 2015 och 
vara en relevant partner till sina samarbetsorganisationer.  

 
5. Våra kärnvärden 
Våra kärnvärden är kunniga, uppdaterade, engagerade, inkluderande och representativa 
 
Vi ska vara kunniga om våra frågor och kunna anlägga perspektiven jämställdhet, jämlikhet, 
mänskliga rättigheter och hållbarhet på de frågor vi arbetar med.  
Vi ska vara uppdaterade om våra frågor och den omvärld som påverkar dessa, och 
kommunicera relevant information vidare i rätt kanaler. 
Vi ska vara engagerade och kanalisera medlemmars engagemang, och värderingarna som 
uttrycks i vår vision är en stark drivkraft i arbetet. 
Vi ska inkludera en mångfald av aktörer och skapa processer där medlemmarna känner 
ägandeskap, och vi vill motverka alla former av diskriminering.  
Vi ska vara representativa för de sektorer av civila samhället som är engagerade i våra frågor, 
och lyfta fram och respektera ståndpunkter från det globala civila samhället. 
 
CONCORD Sverige ska vara en trovärdig dialogpart gentemot beslutsfattare genom att vara 
kunniga och uppdaterade om våra frågor och vår omvärld. Vi ska vara en inkluderande 
plattform genom att säkerställa att medlemmars, dess partners och CONCORD Europas 
positioner och synpunkter lyfts fram och beaktas i gemensamma ställningstaganden och 
agerande. Vi ska vara en legitim förändringsaktör genom att representera och kanalisera 
engagemang från en mångfald av organisationer. Vi ska erbjuda kapacitets-stärkande 
insatser för att kunna stärka engagemang hos våra medlemmar och inkludera nya aktörer. 
  
6. Fastställande av nya frågor/tematiska områden 
Styrelsen kan fatta beslut om nya tematiska områden. När vi processar och beslutar om en 
ny fråga/ ett tematiskt område gör vi en samlad bedömning utifrån följande punkter:  

• Frågans koppling till Sveriges och EU:s utvecklings- och samstämmighetspolitik 
• Medlemmars prioritering och ägarskap kopplat till frågan 
• Medlemmars behov av nationell samordning kopplat till frågan 
• CONCORD Europas prioritering och förväntan på nationell plattform kopplat till 

frågan 
• Andra svenska plattformar/samarbetens intresse och möjlighet att ta sig an frågan 
• Våra ekonomiska och personella resurser att ta oss an frågan 

 
7. Förutsättningar för strategins genomförande 
För att genomföra strategin krävs att vi har/organiserar: 

• kanslipersonal med uppgift att samordna medlemmar och organisera dialog med 
beslutsfattare utifrån våra prioriterade frågor 
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• kanslipersonal med uppgift att organisera kapacitetstärkande utbildningsinsatser för 
medlemmar och gentemot dess samarbetspartner – om våra prioriterade frågor, 
inklusive EU-finansiering 

• arbetsgrupper/styrgrupper för medlemmar i prioriterade frågor där deras expertis 
och ställningstagande inkluderas. I frågor som inte enbart har en nationell dimension 
samordnas frågan vidare genom motsvarande arbetsgrupp inom CONCORD Europa 

• regelbundna dialogmöten med beslutsfattare på relevant nivå utifrån aktuella frågor 
• mötesplatser där medlemmar kan träffas och utbyta erfarenheter 
• ekonomiska resurser för personal och prioriterad verksamhet 
• fördelen att befinna oss i ett europeiskt nätverk som har etablerade kanaler 

gentemot EU-kommissionen, Europaparlamentet, medlemsstaterna, nationella 
parlament och det civila samhället i Europa 

 8. Strategins syfte och vem som fattar beslut samt periodicitet/uppdatering  
Strategins syfte är att ge långsiktig vägledning för CONCORD Sverige 
CONCORD Sveriges årsmöte fattar beslut om strategin  
Strategi uppdateras/justeras/utvecklas utifrån; 

• förändring i den utvecklingspolitiska omvärlden  
• förändrade finansieringsmöjligheter 
• rapportering, utvärderingar och lärande som påverkar strategin 
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CONCORD SVERIGES INRIKTNINGSMÅL  
- Antagna av styrelsen 2021-02-18 
 
Utifrån vår roll som samordnare av medlemmarnas påverkansarbete gentemot 
beslutsfattare är vi engagerade inom följande tematiska områden med inriktningsmål: 
 
1. Samstämmighetspolitik för hållbar utveckling 
Världens länder har kommit överens om Agenda 2030 och dess 17 hållbara utvecklingsmål. 
Både EU och Sverige har tagit beslut om att all politik ska ta hänsyn till målen för 
utvecklingspolitiken. Varken migrationspolitik, handelspolitik, finanspolitik, jordbrukspolitik, 
miljöpolitik, säkerhetspolitik eller politik på andra områden får bedrivas på ett sätt som 
motverkar en hållbar utveckling och mänskliga rättigheter. Staten är också skyldig att verka 
för att svenska företags agerande inte kränker mänskliga rättigheter i andra länder. Idag är 
dock kopplingen till utvecklingsmålen svag inom många andra politikområden, och ibland 
agerar EU eller Sverige på ett sätt som går tvärt emot det som utvecklingspolitiken ska 
åstadkomma.  
 
CONCORD Sverige bevakar och påverkar Sveriges Politik för Global Utveckling, EU:s 
samstämmighetspolitik, EU:s migrations-politik, genomförandet av Agenda 2030, regler för 
företags ansvar, och att Sverige följer internationella konventioner och överenskommelser.  

 
Ø 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.  

 
2. EU:s och Sveriges utvecklingspolitik 
Inom ramen för de internationella åtagandena om utvecklingsfinansiering har EU:s 
medlemsländer lovat att öka finansieringen för en hållbar utveckling. Det inkluderar 
internationellt bistånd men även annan finansiering, till exempel genom privata 
investeringar och ökade inhemska resurser via skatter. EU:s medlemsstater har i åtagandena 
sagt att de ska leva upp till biståndsmålet på minst 0,7 % av BNI. De senaste åren har 
biståndet dock minskat i många europeiska länder. CONCORD Sverige bevakar att åtaganden 
om utvecklingsfinansiering upprätthålls och att rättighetsperspektiv och de internationella 
principerna om effektivt utvecklingssamarbete är grundläggande i politiska beslut om 
biståndet och annan finansiering för utveckling. Prioriteringar hos människor som lever i 
fattigdom och förtryck ska stå i centrum. 
 
På EU-nivå bevakar CONCORD Sverige att EU:s bistånd lever upp till dessa perspektiv och 
principer, och ger goda förutsättningar för partnerskap och dialog mellan EU och 
civilsamhället. Finansiering till det civila samhället är viktigt för att skapa mångfald och bred 
räckvidd inom biståndet. Därför bevakar och påverkar CONCORD utformningen av EU:s 
finansiering.   
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Ø 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.  

 
3. Gynnsamma förutsättningar för det civila samhället  
Organisationer i det civila samhället är på alla nivåer viktiga aktörer för global utveckling, 
genom att samla och organisera människor för att bevaka och påverka politiken och för att 
genomföra samhällsinsatser. För att det civila samhället ska växa sig starkt, och på så sätt 
bidra till ökad demokrati och bättre förutsättningar för människor att utkräva sina 
rättigheter, så krävs att dess förutsättningar att verka är gynnsamma. Det innefattar 
möjligheter till deltagande i politisk dialog och tillgång till information. Det inkluderar också 
att lagar och regler inte skapas eller tillämpas för att skapa rädsla, osäkerhet eller hinder i 
organisationers arbete. CONCORD Sverige bevakar inskränkningarna i förenings- och 
mötesfriheten som görs i många länder, och påverkar Sveriges agerande, även på FN- och 
EU-nivå, för ökat demokratiskt utrymme. Goda förutsättningar att verka inkluderar också väl 
fungerande och flexibla system för finansiering till civilsamhället, samt att organisationers 
egna arbetsformer främjar ett starkt, levande, demokratiskt och jämställt civilsamhälle.  

 
Ø 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. 

 
4. Jämställdhet 
På grund av den rådande ojämnställda könsmaktsordningen drabbas kvinnor, flickor och 
icke-binära personer av ett utbrett och strukturellt förtryck från vaggan till graven i nästan 
alla delar av världen. Detta hindrar dem från att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda i 
mycket större utsträckning än pojkar och män. Kvinnor och flickor diskrimineras även i olika 
hög utsträckning beroende på vilken samhällsgrupp de tillhör. Den rådande 
könsmaktsordningen och de traditionella könsnormerna medför också negativa 
konsekvenser för pojkar och män, som ofta förväntas anpassa sig till en destruktiv 
mansnorm. 
 
Sveriges regering måste arbeta för att förändra den rådande könsmaktsordningen. Inom det 
internationella arbetet måste Sverige driva på inom EU och FN för att säkerställa att det 
globala samfundet lever upp till sina internationella åtaganden och bidrar till ett 
transformativt förändringsarbete som på riktigt utmanar rådande maktstrukturer. Sveriges 
regering måste bedriva en feministisk utrikespolitik som sätter kvinnors och flickors 
rättigheter högst på agendan i alla internationella relationer och säkerställa att inga delar av 
svensk politik motverkar dess förverkligande. CONCORD uppmuntrar och bevakar 
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genomförandet av en feministisk utrikespolitik och jämställdhetsperspektivet i EU:s 
utvecklingspolitik. 
 
Ø Inriktningsmål 4: Sverige och EU ska som del av utvecklingspolitiken, 

samstämmighetspolitiken och Agenda 2030 göra starka åtaganden för jämställdhet och 
se till att dessa genomförs och får finansiering. 

 
Utifrån vår roll som resurs för medlemmarnas kapacitetsstärkande är vi engagerade inom 
dessa områden med inriktningsmål: 
 
5. Gemensam plattform och medlemmar 
För att ha kapacitet att nå ut med våra gemensamma frågor behövs en bred, representativ, 
inkluderande grupp av medlemmar som arbetar tillsammans. CONCORD Sverige ska vara 
öppet och eftersträva medlemskap av olika organisationer. Vi behöver också samla vår 
kunskap, synas och höras, så att CONCORD Sverige och dess medlemmar får en tydlig roll 
som sakkunniga i våra gemensamma frågor. 
 
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. 
 
6. EU:s och Sveriges utvecklings- och samstämmighetspolitik och den globala agendan för 
hållbar utveckling 
För att ha kapacitet att bevaka och påverka utifrån sina sakfrågekompetens inom EU:s och 
Sveriges utvecklings- och samstämmighetspolitik och Agenda 2030 behöver CONCORD 
Sveriges medlemmar kunskap hur institutionerna fungerar, hur man hittar rätt instans att 
påverka och vad som händer i aktuella frågor och processer. Samordning och 
kapacitetstärkande metodinsatser behövs även för att stärka medlemmars möjlighet att 
bidra till genomförandet av Agenda 2030. 
 
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. 
 
7. EU-finansiering 
För många av CONCORD Sveriges medlemmar och dess partners är Sida en viktig finansiär. 
För dem som vill bredda och komplettera sin finansiering till det civila samhället är även EU 
en viktig finansiär. För medlemmar som inte tidigare sökt och erhållit EU-bidrag är det 
avgörande att både skapa förutsättningar och skaffa sig en grundläggande kompetens för att 
söka och handlägga bidrag. Samtidigt behöver de som har erhållit EU-bidrag hålla sig 
uppdaterade om förändringar och nya ansökningsmöjligheter för att kunna avgöra när det är 
relevant att söka. 
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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. 
 
8. Inriktningsmålens syfte och vem som fattar beslut samt periodicitet/ uppdatering  
Inriktningsmålens syfte är att ge tematisk vägledning för CONCORD Sverige 
CONCORD Sveriges styrelse fattar beslut om inriktningsmålen  
Inriktningsmålen stäms av minst varje år och uppdateras/justeras/utvecklas utifrån; 

• förändring i den utvecklingspolitiska omvärlden  
• förändrade finansieringsmöjligheter 
• rapportering, utvärderingar och lärande som påverkar strategin 

 
 
 
 


