27 april 2021

CONCORD SVERIGES
STRATEGI
1. Vår vision
En hållbar, demokratisk och jämlik värld fri från fattigdom och förtryck, där allas mänskliga
rättigheter tillgodoses och respekteras.
2. Vårt övergripande mål
Sverige och EU utformar och genomför politik med ett rättighetsperspektiv för en global hållbar
utveckling med fokus på de som lever i störst utsatthet.

3. Vårt syfte
Stärka civilsamhällets roll och inflytande i utformning och genomförandet av politik för global
hållbar utveckling, genom att organisera och samordna en mångfald av svenska
civilsamhällesorganisationer i en plattform för delande, lärande och agerande.

4. Våra roller
CONCORD Sveriges verksamhet och roll består av tre pelare:
Organisera: Inom ramen för CONCORD Sverige, och i samordning med CONCORD
Europa, organisera medlemmarna kring politiska frågor som är av central vikt för att uppnå
visionen.
Dela & lära: Medlemmarna delar information och erfarenheter med varandra, och i relation med
civilsamhället på EU-nivå och internationellt. Genom lärandet förbättrar medlemmarna metoder,
utvecklar budskap, granskar politiken och skapar CONCORD Sveriges verksamhet.

1

27 april 2021

Agera: Utifrån den gemensamma plattformen, och som del av CONCORD Europa, agerar
medlemmarna för att bidra till utformningen och genomförandet av politiken genom dialog och
annan kommunikation.

5. Våra kärnvärden
CONCORD Sverige ska vara en kunnig, inkluderande, engagerande och uthållig plattform.
Som plattform ska vi:
vara kunniga om våra frågor och omvärld, lära gemensamt och tillämpa perspektiven jämställdhet,
jämlikhet, mänskliga rättigheter och hållbarhet;
vara inkluderande och tillämpa ett anti-rasistiskt och feministiskt förhållningssätt så att en mångfald
av aktörer och personer deltar och känner ägandeskap;
vara engagerande och agera utifrån ställningstagande och budskap som är förankrade i
medlemmars erfarenhet och arbete med det civila samhället globalt och med CONCORD Europas
arbete; och
vara uthålliga och agera stabilt och modigt i både politiskt med- och motvind, utan att alliera oss
partipolitiskt eller på annat sätt styras av agendor utöver vår gemensamma vision.

6. Fastställande av nya frågor/tematiska områden
Styrelsen anger plattformens tematiska riktning.
Detta sker i samband med: revidering av inriktningsmålen; tillsättning och avslutande av
arbetsgrupper; och antagande av verksamhetsplan och budget.
Styrelsens beslut kring tematiska områden görs genom en samlad bedömning av det tematiska
området utifrån följande punkter:
•

Koppling till CONCORD Sveriges övergripande mål och ett eller flera inriktningsmål

•

Medlemmars prioritering och ägandeskap

•

Medlemmars behov av nationell samordning

•

CONCORD Europas nuvarande eller potentiella prioritering och förväntan på nationell plattform

•

Andra svenska plattformar/samarbetens intresse och möjligheter att utföra arbetet
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•

CONCORD Sveriges ekonomiska och personella resurser att prioritera området i relation till andra
tematiska områden

7. Förutsättningar för strategins genomförande
För att genomföra strategin krävs:
• Medlemmars fortsatta engagemang;
• Samordning med civilsamhället på EU-nivå genom CONCORD Europa;
• Resurser för ett kansli; och
• Politiskt klimat som möjliggör kommunikation kring CONCORD Sveriges frågor och dialog
med relevanta beslutsfattare.

8. Strategins syfte och hur beslut om uppdatering tas
Strategins syfte är att ge långsiktig vägledning för CONCORD Sverige.
CONCORD Sveriges årsmöte fattar beslut om strategin.
Strategin är utan tidsbestämning och uppdateras/justeras/utvecklas utifrån;
•

förändring i den utvecklings- och utrikespolitiska omvärlden

•

förändrade finansieringsmöjligheter

•

rapportering, utvärderingar och lärande som påverkar strategin

Antagen på årsmötet, 2021-04-27
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