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CONCORD SVERIGES
INRIKTNINGS- OCH
ORGANISATIONSMÅL
INRIKTNINGSMÅL OCH ORGANISATIONSMÅL
CONCORD Sveriges övergripande mål är att Sverige och EU utformar och genomför politik med ett
rättighetsperspektiv för en global hållbar utveckling med fokus på de som lever i störst utsatthet. Detta
bidrar vi till genom att ledas av fem inriktningsmål och två organisationsmål, som beslutades av CONCORD
Sveriges styrelse 25 mars 2021 och som kommer ligga till grund för verksamhetsplanerna från och med 1
januari 2022.

Inriktningsmål
Våra fem inriktningsmål leder plattformen tematiskt och utgör fem perspektiv av vårt övergripande mål,
som överlappar och interagerar i en global kontext där framsteg inom ett område kommer innebära
framsteg inom flera. Men politiken utvecklas inte linjärt, och hur vi rör oss mot inriktningsmålen
påverkas av val, trender, kriser och andra utvecklingar – i Sverige, i EU och globalt. I kölvattnet av Covid19 och andra globala kriser kommer politiken behöva förhålla sig till en ny verklighet, nya
systemperspektiv och sammanfogade kriser. CONCORD Sverige, som del av CONCORD Europa, fortsätter
därför arbeta långsiktigt och uthålligt i samordning med globala nätverk för att hålla beslutsfattare
ansvariga för de åtaganden som gjorts, både genom att själva leva upp till dem i sin egen politik och
genom att stå upp, försvara dem och få andra med sig.
Inriktningsmål 1: Sverige och EU bedriver en samstämmig politik för en rättvis, fredlig och hållbar
global utveckling med sikte på genomförandet av Agenda 2030 och åtaganden för internationell
utveckling.
Sverige har lagt en god grund för en samstämmig politik för global utveckling som utgår från ett
rättighets - och fattigdomsperspektiv. Förankringen och förståelsen saknas dock i delar av politiken och
mycket kan snabbt gå fel när målkonflikter uppstår och kortsiktiga mål väger tyngre politiskt. EU har ett
fördragsbundet åtagande att driva en samstämmig politik för global utveckling och har uttalat sitt
formella ansvar för Agenda 2030. Förankringen är dock grund. Steg i rätt riktning tas, men press finns
från vissa medlemsstater att gå bakåt i stället. Vårt arbete bidrar till att politiska partier lägger förnyad
och konkret tyngd på global hållbar utveckling och att beslutsfattare i Sverige och EU tydligt och effektivt
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tillämpar sin kunskap om hållbar global utveckling och analyserar det utifrån effekter på mänskliga
rättigheter och fattigdomsbekämpning utanför Sveriges och EU:s gränser. Sverige ska hålla stadig och
handlingskraftig fokus på Agenda 2030, andra internationella utvecklingsåtaganden och konventioner
för mänskliga rättigheter och säkerställa att de genomsyrar och styr alla politikområden och
prioriteringar i EU och på den internationella arenan. Vårt arbete ska bidra till att de beslutsfattare som
bedriver en hållbar politik står starka mot populistiska och främlingsfientliga motståndare och mot dem
som föredrar att EU:s åtaganden om Agenda 2030 och en samstämmig politik försvinner från
prioriteringar, uppdrag och policies i konkurrens med politik som utgår i första hand från EU:s egna
intressen.
Inriktningsmål 2: Sverige och EU bedriver politik för ökad finansiering av global hållbar utveckling som
respekterar åtaganden om bistånd och annan utvecklingsfinansiering.
Sverige anses ofta bäst i klassen gällande internationellt bistånd och lever upp bättre till åtagandena om
annan utvecklingsfinansiering än andra länder. Sverige behöver dock göra mer för att t.ex. hindra
skatteflykt, och verka för additionell klimatfinansiering och skuldavskrivningar. Trots stöd av en
riksdagsmajoritet för 1%-åtagandet hotas biståndet ständigt av intressen att antingen minska
resurserna, eller kalla åtgärder för bistånd fast de inte är bistånd. Som världens största biståndsfinansiär,
med en ny långtidsbudget och nya enorma anslag, kan EU göra stor skillnad både genom sitt eget
bistånd och genom att sätta standarden för andra aktörer. EU:s åtagande om 0,7% av BNI uppfylls inte,
och flera medlemsländer drar EU åt ett håll som riskerar att gå emot internationella principer om
effektivt bistånd. Vårt arbete bidrar till en saklig och nyanserad debatt om biståndet där en
riksdagsmajoritet står upp för 1%-målet, biståndets unika roll och Sveriges internationella
överenskommelser när det bränner till. Regeringen ska ta tydlig ställning för och lever upp till
internationella åtaganden gällande utvecklingseffektivitet och utvecklingsfinansiering, samt driva detta i
relevanta processer vid EU och i DAC. Vårt arbete ska också bidra till att EU tar tag i 0,7%-målet på allvar
och följer utvecklingseffektivitetsprinciperna i genomförandet av biståndet, i kombination med en
ambitiösare politik för annan utvecklingsfinansiering.
Inriktningsmål 3: Sverige och EU arbetar för växande demokratiskt utrymme runt om i världen och
möjliggör civilsamhällets oberoende, deltagande och inflytande i utformningen och genomförandet av
politiken.
Sverige står upp för civilsamhällets demokratiska utrymme genom biståndet och i internationella forum,
men trenden av ökade hot mot civilsamhällets möjligheter att verka fritt är stark och mångfacetterad i
allt fler länder. Sverige kan göra mer för att motarbeta inskränkningar i fri- och rättigheter som möjliggör
organisering, vilket kräver kontinuerlig dialog med civila samhället, inte bara i biståndet utan i alla delar
av utrikespolitiken. Vid EU och OECD-DAC ligger man långt efter den nuvarande svenska praxisen vad
gäller dialog med civilsamhället. Vid EU finns möjligheten för civilsamhället att påverka politiken, men
den begränsas av både strukturer och beslutsfattares inställning och riskerar att minska ytterligare givet
de civilsamhällsfientliga vindar som blåser. Kunskapen om hur civilsamhället fungerar är generellt låg i
Bryssel, vilket påverkar både dialogen och hur man hanterar hot mot civilsamhällets demokratiska
utrymme i biståndets mottagarländer. Vårt arbete bidrar till att Sverige och EU visar vilja och kompetens
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att motverka nuvarande och framtida hot mot demokrati och mänskliga rättigheter i alla delar av
utrikespolitiken. Att Sverige och EU står upp både för ett växande demokratiskt utrymme på hemmaplan
och globalt och för civilsamhällets utrymme och inflytande i internationella processer - även när det
kostar på politiskt och/eller ekonomiskt; att Sverige och EU systematiskt och rättighetsbaserat bemöter
hot mot människorätts- och miljöförsvarare och inskränkningar i mötes- och föreningsfriheten runt om i
världen; att EU och Sverige försvarar och respekterar civilsamhällets oberoende; och att EU och Sverige
involverar civilsamhället i hög grad i utrikespolitiken och genomförandet av biståndet, även i geografiska
strategier och program.
Inriktningsmål 4: Sverige står fast vid, lever upp till och utvecklar en feministisk utrikespolitik och
jämställdhet får större genomslag i EU:s utrikespolitik.
Sverige driver en feministisk utrikespolitik och är en viktig röst för jämställdhetsfrågor inom EU och
internationellt. Den feministiska utrikespolitiken har dock tappat fart och med det ökande globala
motståndet mot jämställdhetsarbetet kan framsteg inte tas för givet. Mycket strategiskt arbete återstår
för att uppnå den integration som utlovats av en feministisk utrikespolitik och i riksdagen har partierna
olika ambitioner kring utrikespolitik för jämställdhet. EU har inte uttalat en intention att driva feministisk
utrikespolitik och politiskt ligger man långt efter Sverige. Värre kan det bli med nuvarande attityd från
vissa länder som försvårar EU-gemensamma ställningstaganden och åtaganden för jämställdhet. Men
framsteg har skett, särskilt inom EU-biståndet, både inom långtidsbudgeten och kring utvecklingen av
handlingsplaner. Vårt arbete bidrar till att Sverige konkretiserar och fördjupar en feministisk
utrikespolitik, med brett stöd över partigränserna, och att det tydligt genomsyrar, och väger tungt inom,
andra politikområden, som miljö- och klimatpolitiken. EU behöver anta en tydlig utrikespolitik för
jämställdhet, en förbättrad och effektiv handlingsplan för jämställdhet, och stärka förutsättningarna för
riktade biståndsinsatser för jämställdhet.
Inriktningsmål 5: Sverige och EU går i täten för ambitiösa globala miljö- och klimatåtaganden och
säkerställer en grön, rättvis och inkluderande omställning.
Sverige bedriver en, i internationell jämförelse, ambitiös klimatpolitik och ämnar ha en ledande roll i det
globala genomförandet av Parisavtalet och Agenda 2030. Sverige står upp för en rättvis
klimatomställning och -anpassning, bland annat genom omfattande klimatfinansiering till
låginkomstländer, och har lanserat en särskild satsning på bevarande av biologisk mångfald och
ekosystem inom biståndet. Klimat och miljö-krisernas omfattning kräver dock ökad takt. Åtagande
måste omvandlas till handling och engagemanget hålla över tid. Riksdagspartiernas syn på miljö- och
klimatåtgärder i utrikespolitiken skiljer sig och politiken kan därför svänga kraftigt. I utrikespolitiken
kring miljö och klimat lyfts inte jämställdhet, mänskliga rättigheter och demokrati konsekvent av Sverige
och EU. EU tar stora steg vad gäller klimat och biologisk mångfald, men ambitionsnivån måste trots det
öka och genomsyra alla politikområden. Vad gäller EU:s klimatfinansiering så når den inte i tillräcklig
utsträckning de människor och länder som är mest utsatta. Vårt arbete bidrar till att krismedvetenhet
motiverar regeringen att agera både kraftfullt och uthålligt i miljö- och klimatfrågor, med brett stöd över
partigränser och att Sverige fortsätter att driva på för kraftiga miljö- och klimatåtgärder inom EU och
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internationella forum, där jämställdhets-, rättighets- och rättviseperspektiv mer konsekvent säkerställs
och biståndsinsatser för klimat och biologisk mångfald är rättighetsbaserade och gynnar de mest utsatta.
Organisationsmål
CONCORD Sverige består av över 80 organisationer som tillsammans ska sträva mot inriktningsmålen.
Trots att plattformen vuxit kontinuerligt under flera år har medlemmarnas engagemang hållit en hög
nivå och ägandeskapet upplevts som stadigt. Det första organisationsmålet är därför att säkerställa att
medlemmarna även framåt ser CONCORD Sverige som en inkluderande och effektiv plattform för
påverkansarbete. Detta kopplar till CONCORD Sveriges trovärdighet och relevans i målgruppernas ögon,
som är organisationsmål 2. I relation till båda målen krävs ledarskap från årsmöte och styrelse, stöd och
samordning från ett kansli med hållbar finansiering, samt ett strategiskt utvecklingsarbete som utgår
från konstruktiv dialog inom plattformen och med målgrupper.
Organisationsmål 1: Medlemmarna ser CONCORD Sverige som en inkluderande och effektiv plattform
för påverkansarbete.
För att säkerställa fortsatt engagemang och uppfyllelse av detta mål ska CONCORD Sveriges arbete
genomföras så att medlemmar upplever att de blir bättre, modigare och tryggare
som påverkansaktör genom att dela, lära och samordna genom plattformen och ta del av underlag och
material som tas fram inom CONCORD Sverige och CONCORD Europa. Politik för hållbar global
utveckling utformas och genomförs i ett komplext nät av processer och politiska verktyg, och genom
CONCORD Sverige skapar medlemmarna en unik överblick och kunskapsbas. Plattformens arbetssätt ska
måna både om medlemmarnas ägandeskap och komplettera deras egen dialog och kommunikation på
ett effektivt sätt, med hänsyn till medlemmars varierande mandat, behov och utgångsläge. I alla
aktiviteter ska CONCORD Sverige tillämpa ett anti-rasistiskt och feministiskt förhållningssätt så att en
mångfald av aktörer och personer bland medlemskapet deltar och känner ägandeskap. Arbetet ska
skapa tillfällen för medlemmar att inte bara jobba tillsammans som plattform, utan också tillsammans
med andra medlemmar i små och stora konstellationer. De flesta medlemsorganisationerna ingår i en
eller fler arbetsgrupper, som utgör kärnan i verksamheten. Dessa arbetsgrupper ska kunna agera
effektivt, komplettera varandra, samordna och synka och när arbetsgrupperna inte räcker till ska
medlemmar vilja hitta nya samarbeten inom plattformen. Engagemang i CONCORD Europa ska förbli ett
mervärde för medlemmar, och samordning med utvalda nätverk kring OECD-DAC och FN gör arbetet till
en del av ett globalt arbete.
Organisationsmål 2: Målgrupperna uppfattar CONCORD Sverige som en relevant och trovärdig
plattform i frågor som rör Sveriges och EU:s politik för global hållbar utveckling.
När svenska beslutsfattare, i Sverige och vid EU, kommer i kontakt med CONCORD Sverige ska de lyssna
för att vi representerar en mångfald av organisationer med viktig och relevant kunskap om globala
frågor, för att vi agerar vid rätt tillfälle och för att det vi bidrar med uppfattas som nytt, nytänkande och
målgruppsanpassat. Detta ska gälla även bortom den omedelbara krets som arbetar med biståndspolitik
och bortom de riksdagsledamöter och Europaparlamentariker med specifika uppdrag i våra frågor. Som
del av CONCORD Europa och i samordning med globala nätverk ska målgrupperna känna tillit till att vi
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ser processerna i sin globala kontext – Sverige, EU och globalt – och att vår koppling till europeiskt och
internationellt civilsamhälle bidrar till samstämmighet och helhet. Beslutsfattare ska fortsätta vara
öppna för dialog med CONCORD Sverige, ta in och efterfråga våra underlag i sitt arbete och respektera
vårt bidrag också för att vi väcker opinion, utmanar och vågar driva konfliktlinjer och för att vi uthålligt
granskar och följer upp. Journalister och opinionsbildare som agerar i våra frågor ska känna till och
vända sig till CONCORD för bakgrund och kontakter. Dialogen med oss ska upplevas som konstruktiv,
med respekt för vår roll som ett kritiskt och ansvarsutkrävande civilsamhälle och som aktör i vår egen
rätt. I våra digitala kanaler ska en konstruktiv och inkluderande dialog och debatt med beslutsfattare och
opinionsbildare föras och vår hemsida ska förbli en källa för den intresserade allmänheten när man vill
veta mer om politik för global utveckling.

Beslut och uppdatering
CONCORD Sveriges styrelse fattar beslut om uppdatering av inriktningsmålen och organisationsmålen
utifrån:
•

förändring i den utvecklingspolitiska omvärlden;

•

förändrade finansieringsmöjligheter; och

•

rapportering, utvärderingar och lärande som påverkar strategin.

•

Antagen av styrelsen, 2021-03-25
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