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INLEDNING
CONCORD Sverige har sedan flera år tillbaka samordnat civilsamhällets bidrag till,
och analys av, genomförandet av Politiken för global utveckling och Agenda
2030. Vårt arbete med Agenda 2030 fokuserar på det internationella
perspektivet och hur Sverige bidrar till att uppfylla de Globala målen för hållbar
utveckling globalt.
Vår analys av Regeringens skrivelse till riksdagen om genomförandet av Agenda 2030

bygger vidare på vår Barometer 2020 och Spotlight Report från 2021 1. Den övergripande

analysen och tillhörande rekommendationer är framtagen av organisationerna som listas i

slutet av det avsnittet. För de respektive målen framgår det vilken/vilka organisationer som
tagit fram och står bakom analysen. Under varje mål är särskilda områden utvalda, och
bidragen ska därför inte ses som heltäckande.

Vi välkomnar att regeringens skrivelse bekräftar åtagandet om en samstämmig politik, och
att det ska genomsyra genomförandet. Det är också positivt att skrivelsen redogör för de
olika delmålens uppfyllande. Regeringens skrivelse har ett fokus på det nationella

genomförandet, och vi noterar att det internationella perspektivet är begränsat. Sedan

genomförandet av Politiken för global utveckling (PGU) och Agenda 2030 slogs ihop till en

redovisning till riksdagen så har såväl Sveriges samstämmighetspolitik som bidragen till att
uppfylla de globala målen internationellt fått en mer undanskymd plats. Detta försvårar

möjligheten att följa upp regeringens politik, utkräva ansvar och följa avvägningar som gjorts
när målkonflikter uppstått, samt se vilka målsättningar och åtgärder som sätts upp för
kommande period.

Civilsamhällets arbete med att utvärdera politiken och föreslå åtgärder är därför viktigare än
någonsin tidigare. I den övergripande analysen och under respektive mål identifierar vi

rekommendationer som vi hoppas att såväl regering som övriga riksdagspartier tar med sig
när de ser över hur genomförandet av Agenda 2030 och en samstämmig politik för hållbar
utveckling kan reformeras och göras ambitiösare.

För ytterligare analys och läsning: 2021 Civil Society Spotlight Report on Sweden’s Implementation of the 2030
Agenda (inför HLPF 2021), Barometer 2020: Civilsamhällets granskning av Sveriges Politik för global utveckling
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ÖVERGRIPANDE ANALYS OCH REKOMMENDATIONER
Samlad överblick och fördjupad redovisning
I det inledande avsnittet av skrivelsen står det:

”Regeringen betonar i propositionen om Agenda 2030 att det finns behov av att ge en samlad
överblick och en fördjupad redovisning av Agenda 2030 till riksdagen” . 2

Detta är en mycket viktig aspekt av samstämmighetspolitiken och genomförandet av Agenda

2030, inte minst för att se helheten och hur de olika målen samspelar, samt att skrivelsen blir
ett sätt att stärka uppföljning och ansvarsutkrävande. Detta är dock inte vad skrivelsen gör,
framför allt inte på det internationella området. Vi saknar en fördjupad redovisning som
riksdagen och andra aktörer har möjlighet att följa upp.

Regeringen behöver reflektera över hur den tar ett både samstämmigt och holistiskt

perspektiv på arbetet med genomförandet av Agenda 2030 och vilka initiativ som tagits för

att klara de långsiktiga transformationer av samhällssystemen som behövs för att nå målen i
Agenda 2030 såväl nationellt som globalt.

Vi rekommenderar regering och riksdagspartierna att:

•

Säkerställa att skrivelsen blir en resultat- och framåtblickande redogörelse
som på ett fullgott och fördjupat sätt rapporterar om genomförandet på
internationell nivå och identifierar prioriteringar och åtgärder för
kommande tvåårsperiod.

Identifiera målkonflikter och synergier
Regeringen skriver:

”Agendan kan således användas som ett analytiskt ramverk för att på ett strukturerat sätt

identifiera och synliggöra såväl synergieffekter som målkonflikter, vilket i sin tur ger bättre
beslutsunderlag för regeringen att fatta beslut som leder till en hållbar utveckling”
och

”i regeringens proposition om Sveriges genomförande av Agenda 2030 betonas vikten av
samstämmighet och att tillvarata synergieffekter och tydliggöra målkonflikter.” 3

Med detta som utgångspunkt beskrivs följande ambition:
2
3

Regeringens skrivelse 2021/22:247 Sveriges genomförande av Agenda 2030, s. 16
Regeringens skrivelse 2021/22:247 Sveriges genomförande av Agenda 2030, s. 13
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”De områden där samverkan är möjlig behöver identifieras och prioriteras och mål- och
intressekonflikter behöver synliggöras och hanteras.”

Vi välkomnar att regeringen ser detta behov, och på så sätt följer upp åtagandet som funnits

sedan Politiken för global utveckling (PGU) beslutades av riksdagen år 2003. I skrivelsen ser

vi dock att regeringen återigen skjuter frågan om att identifiera och hantera målkonflikter
framför sig. Formuleringarna ovan pekar på behovet, och ambitionen att göra det, men

målkonflikter analyseras inte i skrivelsen och det formuleras inte heller några åtgärder för

kommande period. Redan i Sveriges första rapportering av genomförandet av Agenda 2030

år 2017, VNR 2017, konstaterades det att ”det fortfarande fanns utmaningar, särskilt när det
gäller analysverktyg och tydliga metoder för att synliggöra och hantera synergier och
målkonflikter mellan olika politikområden”. 4

Under rubriken ”Samstämmig politik för hållbar utveckling” redovisas fem exempel på
arbete med samstämmig politik:
•
•
•
•
•

Tryggad livsmedelsförsörjning.

Inhemsk resursmobilisering genom skatt.

Hållbar konsumtion och produktion
Hållbart företagande

Säkerhet och utveckling.

Detta avsnitt undviker dock att benämna att några av de fem områdena skulle innehålla
målkonflikter. Istället redogörs det endast för hur Sverige arbetar med områdena.

Det är positivt att regeringen värnar en samstämmighet genom att ge varje minister i
uppdrag att vara ansvarig för genomförandet av Agenda 2030, och att det finns en

statssekreterargrupp för att underlätta samordningen. Vi ser dock inte att regeringen har

uppfyllt vad de åtog sig i genomgången år 2017, och inte heller Agenda 2030-propositionens

innehåll om ”att synliggöra och hantera samverkan och mål- och intressekonflikter”, samt
2021 års genomgång till FN:s högnivåmöte för hållbar utveckling, HLPF, om att ”stärka

processer för att bättre hantera målkonflikter och stärka synergierna mellan politikområden,
i enlighet med regeringens proposition för Agenda 2030”. Rapporteringen är tvärtom

märkbart försvagad i jämförelse med tidigare års PGU-skrivelser till riksdagen där det vissa

år identifierades synergier och målkonflikter.

I redogörelsen för delmålens utveckling under mål 17 anges att mål 17.14, ”Föra en mer
samstämmig politik för hållbar utveckling” anses vara uppfyllt. 5. Med anledning av att

4
5

Voluntary National Review, VNR 2017
Ibid, s. 53
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regeringen pekar på fortsatta utmaningar och behov av metoder och verktyg så ser inte vi att
målet är uppfyllt utan att arbete återstår.

Vi rekommenderar regering och riksdagspartierna att:

•

Besluta om metoder för att identifiera och hantera mål- och
intressekonflikter, och att regelbundet redogöra för och följa upp dessa
målkonflikter i skrivelsen eller på andra sätt.

•

Genomföra en extern analys av synergier och målkonflikter för det
internationella arbetet, likt den som Stockholm Environment Institute
genomförde år 2021 om synergier och målkonflikter på nationell nivå.

––

Samordning och målsättningar
Under rubriken ”Slutsatser” skriver regeringen:

”Det kan konstateras att Sverige fortsatt har utmaningar kopplade till agendans

genomförande och regeringen kommer därför att intensifiera arbetet för att stärka
samordningen och uppföljningen av Agenda 2030”

och
”att fortsatt utveckla arbetet med en samstämmig politik för hållbar utveckling är en central
del i detta arbete” 6.
Viktigt arbete återstår när det kommer till samordning, målsättningar och uppföljning. I

skrivelsen hittar vi emellertid inte konkreta åtaganden eller målsättningar som går att följa
upp.

Även om skrivelsen är tillbakablickande så behövs ett framåtblickande avsnitt, i kombination
med en handlingsplan med uppföljningsbara mål för kommande period. Detta är också något
som den nationella samordnaren för Agenda 2030 lyfter som viktigt i delredovisningen som
presenterades nyligen. 7

Nu när det har gått ungefär halva tiden sedan Agenda 2030 antogs behöver vi en större

tydlighet i hur regeringen satsar framåt för att komma till rätta med de målområden som vi
inte klarar av nationellt men också hur den prioriterar vad gäller långsiktig måluppfyllnad

internationellt. Detta är särskilt betydelsefullt med tanke på hur pandemin har påverkat den

globala utvecklingen som inom många målområden går åt fel håll. I det här sammanhanget är
6
7

Ibid, s. 59
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det viktigt hur regeringen säkerställer att vår egen utveckling inte försämrar den globala
utvecklingen inom några målområden.

Vi rekommenderar regering och riksdagspartierna att:

•

Säkerställa att Agenda 2030 och åtagandet om en samstämmig politik blir
en utgångspunkt för hela regeringen.

•

Ta fram en samlad handlingsplan för Agenda 2030 som har en samstämmig
politik för global hållbar utveckling som utgångspunkt.

•

Utveckla offentliga och tidsatta handlingsplaner och riktlinjer för
departementen med konkreta mål som kan följas upp, och som på ett
systematiskt sätt redovisar hur de hanterar målkonflikter och brister i
genomförandet.

Arbetet i EU
Många delar av Sveriges genomförande av Agenda 2030 och en samstämmig politik är

beroende av politiska beslut i EU. Det är därför viktigt att Sverige arbetar för att EU stärker
såväl det övergripande åtagandet som enskilda beslutsprocesser inom de olika

politikområdena. Vi välkomnar att skrivelsen pekar på att ”Sverige arbetar aktivt för ett EU
som verkar för ett effektivt genomförande av Agenda 2030 i sin helhet”. 8

Vi ser en stor möjlighet, och ett behov av, att Sverige driver frågan om Agenda 2030 och

samstämmighet (PCSD (Policy Coherence for Sustainable Development) under EU-

ordförandeskapet 2023, då också EU rapporterar till FN:s högnivåmöte HLPF för första
gången.

Vi rekommenderar regering och riksdagspartierna att:

•

Göra Agenda 2030 och en samstämmig politik till en prioritering i arbetet med
EU:s globala roll under Sveriges ordförandeskap i EU nästa år. Som en del i
detta bör Sverige bidra till att sätta ramarna för en ambitiös rapportering av
EU till HLPF, i form av en fördjupad redogörelse för det internationella
perspektivet samt en framåtblickande del som sätter målsättningar för
kommande år.

8
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Civilsamhällets bidrag och samråd med andra aktörer
Vi välkomnar möjligheten att i början av år 2022 ge inspel på regeringens arbete. På sidan 55
redogörs för CONCORD Sveriges dialog i arbetet med att ta fram regeringens skrivelse:

”Deltagarnas övergripande synpunkter vad gäller Sveriges internationella arbete

genomsyrar de delar av skrivelsen där det internationella perspektivet lyfts men redovisas

inte särskilt i detta avsnitt” 9. Vi ser dock inte att våra bidrag genomsyrar de angivna delarna,

framför allt inte de utmaningar och målkonflikter vi har identifierat i vår analys av arbetet

och som framfördes muntligen på konsultationsmöte och skriftligen som en uppföljning av
detta möte.

I samma avsnitt beskrivs hur våra bidrag tas om hand: ”Regeringen avser att fortsätta

analysera de förslag och medskick som civilsamhällets aktörer kommit med under arbetet

med denna skrivelse. Kring flera av förslagen finns redan ett pågående arbete medan andra

behöver ses över och utvecklas vidare”. 10 Formuleringen är allmänt hållen så vi vet inte vilka
förslag som avses. Vi hör gärna mer om vilka förslag som ska ses över och utvecklas under
kommande period, med tanke på att våra rekommendationer i flera avseenden inte syns i
skrivelsen.

Vi välkomnar regeringens ambition om en fortsatt dialog, ”Regeringen avser att även

fortsättningsvis kontinuerligt bjuda in civilsamhället till dialog”. 11 Vi hoppas att dialogen kan

bli ännu mer långsiktig och kontinuerlig. Vi vill lyfta vikten av att ha en tydlig nationell

struktur för hur olika aktörer ska konsulteras och bidra i arbetet med Agenda 2030. I dag är
den relativt otydlig och konsultationer sker utan klar struktur och framförhållning.

Regeringen har under de senaste två åren bjudit in till intressanta konsultationer med till

exempel Finland och Spanien som har visat hur deras strukturer för brett engagemang och
konsultationer med olika aktörer ser ut. På vilket sätt har regeringen har tagit intryck av
dessa konsultationer, och kommer den att ta några initiativ utifrån dem? Vi beklagar att

regeringen ofta bjuder in civilsamhället till separata konsultationer. Från civilsamhället vill
vi gärna också se fler fleraktörskonsultationer tillsammans med såväl näringsliv som
forskning.

Ibid, s. 55
Ibid, s. 59
11 Ibid, s. 59
9

10
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Vi rekommenderar regering och riksdagspartierna att:

•

Redogöra för vilka av CONCORD Sveriges rekommendationer som de avser
att beakta under kommande rapporteringsperiod.

•

Skapa ett tvärsektoriellt sakråd med representanter från näringsliv,
forskarvärlden och civilsamhället som årligen följer upp regeringens
genomförande av Agenda 2030 och Politiken för global utveckling. Vid
behov kan också särskilda expertråd kopplade till några av de tematiska
frågorna behöva skapas.

Följande organisationer står bakom de övergripande rekommendationerna:
Act Svenska kyrkan, Afrikagrupperna, Diakonia, Erikshjälpen, ForumCiv, Internationella

Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Life & Peace Institute, Naturskyddsföreningen, Plan
International Sverige, PRO Global, RFSU, Rädda barnen, Svenska Freds- och

Skiljedomsföreningen, Svenska FN-förbundet, Svenska missionsrådet, UNICEF Sverige, War
Child Sverige, WaterAid och We Effect.
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MÅL 1: INGEN FATTIGDOM
I avsnittet om mål 1 i regeringens skrivelse berör en knapp halvsida det internationella
utvecklingssamarbetet. Där redovisas målet för Sveriges bistånd, policyramverket,

enprocentmålet samt kärnstöden till multilateralerna. Detta är givetvis relevant, men
extremt allmänt, och det fokuserar inte specifikt på mål 1 om avskaffad fattigdom.

Regeringen tar upp Sveriges bistånd i olika delar av skrivelsen och vi välkomnar Sveriges

fortsatta åtagande om 1 procent av BNI till internationellt bistånd. Vi vill dock påpeka att den
möjlighet som OECD-DAC:s regler ger att redovisa delar av kostnader för flyktingmottagande

som internationellt bistånd, ODA (official development assistance) inte ska ses som en

uppmaning att skära i budgeten för biståndet varje gång det blir en större flyktingkris. En

sådan modell är kontraproduktiv och bidrar inte till att uppfylla syftet med regelverket, eller
att öka kvaliteten på eller mängden bistånd.

Att Sverige maximalt använder sig av det kryphål som regelverket skapat rimmar väldigt illa
med i stort sett alla andra styrdokument, mål och åtaganden för svensk politik på området,
inklusive principerna för effektivt utvecklingssamarbete. Sverige borde vara angeläget om
att få andra länder att leva upp till sina åtaganden och ge mer bistånd. Då är det
kontraproduktivt att föregå med dåligt exempel vad gäller avräkningar.

Ett av de två ”utvalda områdena” behandlar socialförsäkringarna i Sverige, det vill säga social
trygghet. Social trygghet är helt avgörande i arbetet mot fattigdom både i Sverige och andra

delar av världen, och det bidrar också till att uppfylla flera andra av de globala målen. Social

trygghet är avgörande för att uppfylla åtagandet om att inte lämna någon utanför, och berör

många olika grupper: barn, personer med funktionsnedsättningar, personer med informella
anställningar, äldre, med flera. Den dramatiskt ökade fattigdomen under pandemin möttes i
många änder av akuta och i många fall omfattande satsningar på social trygghet. I de flesta

låg- och medelinkomstländer har dessa varit helt otillräckliga. De flesta länder är långt ifrån
att ha ett socialt grundskydd (mål 1.3).

Inför arbetet med regeringens skrivelse efterlyste CONCORD Sverige ett fokus på social

trygghet i den internationella delen av mål 1. Att socialförsäkringarna lyftes som nationellt
exempel gav stora möjligheter att integrera svenska och internationella perspektiv i

diskussionen om sociala trygghetssystems betydelse för att utrota fattigdom. Vi beklagar att
regeringen inte tog tillvara den möjligheten. I PGU-skrivelsen 2018 var social trygghet en

sådan viljeinriktning som vi gärna skulle vilja se utvecklad: ”Sverige ska verka för och bidra
till internationellt arbete med att stärka utvecklingsländers egen kapacitet att, utifrån egna
nationella prioriteringar, bygga upp breda inkluderande sociala trygghetssystem liksom

10

effektiva och hållbara system för nationell finansiering.” 12. Därutöver borde de stora

synergierna mellan social trygghet (mål 1.3) och andra mål ha lyfts.

Vi rekommenderar att Sverige:

•

Genom eget utvecklingssamarbete och aktivt arbete i internationella
forum och organisationer, arbetar för allas rätt till social trygghet, det vill
säga att ge stöd till att etablera breda och generella system som bidrar till
social trygghet och minskad fattigdom, snarare än enbart smalare
punktinsatser på individ- eller lokalnivå. Sverige bör sträva efter att bidra
till bygget av hållbara och rättighetsbaserade system.

•

Fortsatt följer riksdagens åtagande om 1 procent av BNI till
internationellt bistånd, utan att ta pengar från biståndsbudgetenför att
täcka kostnader för flyktingmottagande i Sverige.

Analys och rekommendationer av ACT Svenska kyrkan och PRO Global. Rädda Barnen har
bidragit till analysen.

12 Regeringens skrivelse 2017/18:146 Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030Skrivelse
2018, s. 13
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MÅL 2: INGEN HUNGER
Det finns en tydlig koppling mellan mål ett och två. Människor som lever i fattigdom lägger
en mycket större del av sin disponibla inkomst på mat. Ökade matpriser leder till ökad

fattigdom. Redan innan pandemin kunde vi se hur hungern ökade. Sverige och resten av
världen bör ge akt på kopplingen mellan klimat, krig och hunger. Kriget i Ukraina ökar

svälten runt om i hela världen och förvärrar redan allvarliga kriser. Vi ser en tendens att
andra kriser glöms bort och inte får de resurser de behöver när fokus ligger på Ukraina.

Barn tål inte hunger lika bra som vuxna. Relativt korta perioder av undernäring under ett
barns uppväxt kan få allvarliga permanenta konsekvenser i form av nedsatt fysik och

kognitiv förmåga. Det är särskilt viktigt att ha ett barnrättsperspektiv i arbetet mot hunger.

Vi välkomnar att regeringens skrivelse tar upp Sveriges arbete för hållbara livsmedelssystem
inom ramen för FN. Mer behöver dock göras för småskaliga jordbrukare verkligen nås av
insatserna, vilket saknas i skrivelsen. De småskaliga jordbrukarnas behov av

anpassningsfinansiering är nödvändiga när effekterna av klimatförändringarna märks
runtom i världen. Byråkrati och medfinansieringskrav skapar oöverstigliga hinder för

jordbrukarnas klimatåtgärder. Påtagliga resultat uppnås när tillgången till finansiering är
löst. Bönder ska inte behöva stå i matkö.

Vi rekommenderar att Sverige:

•

Ökar stödet till livsmedelsförsörjning och att en större del av stödet går till
småskaliga bönder. Sverige bör se över detta både inom sin egen strategi
samt verka för att EU gör likaledes.

•

Ökar stödet inom ramen för klimatfinansiering där idag enbart 1,7
procent når småskaliga bönder.

•

Verkar för att småskaliga bönder får tillgång till finansiellt stöd och
rådgivning om hur de kan anpassa jordbruket utifrån
klimatförändringar.

•

Arbetar aktivt för att de frivilliga vägledningar, Voluntary Guidelines,
kring kvinnor, ungdomar, landrättigheter med mera som tagits fram
inom FAOs kommitté för livsmedelssäkerhet omsätts i praktiken.

Analys och rekommendationer av WeEffect. Rädda Barnen har bidragit till analysen.
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MÅL 4: GOD UTBILDNING FÖR ALLA
Redan innan pandemin stod det klart att världens länder inte kommer att klara det globala

målet om att säkra en god utbildning för alla till år 2030. Skolstängningarna har slagit hårt och
som mest beräknades över 1,5 miljarder elever och studenter stå utan utbildning. Flickor har
drabbats extra hårt och när skolorna nu öppnar igen är det tiotals miljoner elever som inte
återvänder till klassrummen.

Under året har vi tagit del av upprepade larmrapporter om ”en global utbildningskris” och såväl
biståndsministern som Sidas generaldirektör har gjort ideliga referenser till utbildningens roll
när det gäller att skapa hållbara, jämställda och demokratiska samhällen. Trots enigheten har
det svenska biståndet inte svarat upp mot utmaningarna – tvärtom.

Det stämmer som regeringens skrivelse anger att Sverige är en av de största givarna till FN, men
om man ser till den andel av det svenska biståndet som allokeras till utbildning hamnar Sverige
runt blygsamma 3 procent. Donortracker.org placerar därmed Sverige på 27 plats (baserat på
siffror från 2019) bland givarna. Om de aviserade nedskärningarna genomförs (det vill säga

avräkningar för att låta biståndet gå till flyktingmottagande i Sverige) blir andelen ännu lägre.
Givet det globala krisläget är detta inte acceptabelt.

Millenniemålen, de utvecklingsmål som vägledde världen 2000 - 2015, innebar stora satsningar

på utbildning men det som mättes vara inskrivning, alltså hur stor andel av världens barn som
började skolan. Att andelen var nära 100 procent var förmodligen en av anledningarna att

Sverige valde att prioritera andra områden. Tyvärr var kvaliteten på utbildningen låg och långt
ifrån alla slutförde sin utbildning. Detta, i kombination med konflikter, flyktingsituationer och

pandemin, har gjort att den globala utbildningen nu befinner sig i ett krisläge som Sverige bör
agera på.

I dagsläget nämns utbildning bara i tre av Sveriges landstrategier för biståndet. Att Sverige inte
investerar direkt i mottagarländer utan uteslutande ger stöd genom multilaterala

organisationer eller globala fonder kan på sikt leda till att Sveriges kompetens, fokus och
relevans inom området urvattnas. Det faktum att såväl biståndsministern som Sidas

generaldirektör ofta pratar om vikten av utbildning, och att samtliga partier i den svenska

riksdagen tar upp utbildning i sina biståndspolitiska motioner ger dessutom den missvisande
bilden att Sverige satsar på utbildning i sitt bistånd.
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Vi rekommenderar att Sverige:

•

Satsar en större andel av biståndet på utbildning. Sverige bör göra mer
för att möte den globala utbildningskrisen, detta då skolan är basen för
så mycket annat det svenska biståndet vill uppnå. En god utbildning är
nödvändigt för att bekämpa fattigdom och säkra hållbar utveckling.
Jämställdhet, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, respekt för
demokrati och mänskliga rättigheter börjar också i skolan. Det
toppmöte som FN:s generalsekreterare Antonio Guterres kallat till i
september 2022 kan bli första steget i en starkare global
utbildningssatsning.

Analys och rekommendationer av Plan International Sverige
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MÅL 5: JÄMSTÄLLDHET
Coronapandemin har särskilt drabbat flickor, kvinnor i alla åldrar och hbtqi-personer. Det

könsbaserade våldet ökade kraftigt pandemins inledande skede liksom kvinnors ekonomiska
utsatthet. Det finns indikationer på en global ökning av barnäktenskap och det finns stark

evidens för att mödradödligheten ökat i många områden 13 - för första gången på decennier.
De antifeministiska krafterna har fortsatt att mobilisera sig och lyckats hålla ett

paralyserande grepp om flera FN-förhandlingar. Vi ser nu även evidens för att klimatkrisen
särskilt drabbar flickor och kvinnor I alla åldrar.

Det är bra att regeringens skrivelse lyfter fram den feministiska utrikespolitiken och den

unika roll och inflytande Sverige fått globalt genom att driva en feministisk utrikespolitik.

Det är också positivt att skrivelsen markerar Sveriges särskilda mervärden globalt vad gäller
sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, inklusive Sveriges försvar av

motvindsområdena hbtqi-rättigheter, rätten till fri och säker abort samt tillgång till
sexualundervisning.

Givet Sveriges höga ambitionsnivå vad gäller den feministiska utrikespolitiken och den unika
roll regeringen har när det kommer till SRHR-frågorna, saknas Sveriges kontinuerliga röst

för jämställdhet och SRHR i FN-förhandlingar. Vi efterlyser ett mer strategiskt arbete mellan
de mer uppenbara högnivåmöten (som CSW, CPD), till exempel kan Sverige vara synligare
relaterat till FN:s generalförsamlings tredje kommittés arbete för mänskliga rättigheter,
humanitära frågor och sociala frågor.

Det finns också en potential hos utlandsmyndigheterna att arbeta mer strategiskt med både

jämställdhet och SRHR. På ambassadnivå finns ett intresse och en öppenhet för jämställdhet
men arbetet görs inte alltid systematiskt och långsiktigt, och är i alltför hög grad är
personbundet.

Det finns det fortfarande utrymme för förbättringar och betydligt fler synergier kopplat till

mål 16 och regeringens demokratisatsning Drive for democracy. Kvinnor och flickors makt

över den egna kroppen och de ekonomiska och sociala livsvalen är en grundförutsättning för
en demokratisk utveckling. Den kausaliteten missas fortfarande ofta. Den feministiska

utrikespolitiken har ofta blivit ett parallellspår till demokratisatsningen. Det är helt fel

strategi. Så länge kvinnor och flickor blir bortgifta, kontrolleras av manliga släktingar, och

inte själva får bestämma över sin egen kropp, så är deras möjligheter att bidra till och delta i
politiken när det kommer till ansvarsutkrävande, rättvisa system och anti-korruption
mycket begränsat.
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https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(21)00079-6/fulltext
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Vi rekommenderar att Sverige:

•

Har en starkare och mer kontinuerlig röst för jämställdhet och SRHR i FNförhandlingar.

•

Strategiskt länkar samman demokratisatsningen med en feministisk
utrikespolitik.

•

Institutionaliserar ambassadernas arbete med jämställdhet och SRHR.

Analys och rekommendationer av RFSU, baserat på arbete i CONCORD Sveriges
jämställdhetsarbetsgrupp.
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MÅL 6: RENT VATTEN OCH SANITET FÖR ALLA
Rent vatten, bra sanitet och möjlighet till god hygien är grundläggande för alla människors

överlevnad och alla samhällens utveckling. Utan hållbar tillgång till vatten, sanitet och hygien
kan inte barn gå i skolan, kvinnor föda barn i en trygg miljö eller fattigdom bekämpas.

Vi välkomnar att regeringen bidrar till det globala genomförandet, men mål 6 är långt ifrån
att uppnås. 771 miljoner människor saknar tillgång till rent vatten och 1,7 miljarder

människor saknar grundläggande sanitet. Konsekvenserna av detta är fruktansvärda. Varje

dag dör över 800 barn av sjukdomar som orsakats av brist på rent vatten och toaletter. Den

näst vanligaste dödsorsaken i världen för barn under fem år är diarrésjukdomar orsakade av
smutsigt vatten, dålig sanitet och bristande hygien.

Kunskap om hygien och möjlighet att tvätta händerna med rent vatten och tvål är avgörande
för att förbättringar inom vatten, sanitet, hälsa och sjukvård ska vara hållbara. Oftast är det
kvinnor och flickor som lever i fattigdom som drabbas värst. De subventionerar idag

bristfälliga vatten- och sanitetssystem med sin obetalda arbetstid. Detta leder till att flickor

tvingas sluta skolan och att kvinnor inte har tid att arbeta och få en inkomst och därmed får
mindre egenmakt och inflytande. Människor som lever utan tillgång till rent vatten och
toaletter är dessutom extra sårbara för klimatförändringar.

Trots de framsteg som gjorts hittills, skulle takten behöva fyrdubblas för att nå mål 6 i tid,
enligt UN-Water, FN:s mekanism för att koordinera frågor om vatten och sanitet.
Investeringar i grundläggande tillgång till vatten och sanitet är en av de mest

kostnadseffektiva satsningarna för att bekämpa fattigdom och borde därför vara en större
del av det svenska biståndet. Genom att öka finansieringen till att stärka vatten- och

sanitetssystem har Sverige möjlighet att på ett effektivt sätt bidra till fattigdomsbekämpning,
jämställdhet, hälsa, klimatanpassning och att öka människors möjligheter i livet.
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Vi rekommenderar att Sverige:

•

Satsar en större del av biståndet på stärkta vatten- och sanitetssystem i de
minst utvecklade länderna, enligt FN:s definition.

•

Inkluderar vatten, sanitet och hygien i fler av sina land-, region- och
tematiska strategier.

•

Erkänner tillgång till rent vatten, sanitet och hygien som en central del i
åtgärder och finansiering för klimatanpassning, jämställdhet och
stärkta hälso- och sjukvårdssystem.

Analys och rekommendationer av WaterAid
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MÅL 7: HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA
Energitillgång och energiomställning är av största vikt för att klara klimatomställningen och
för mänsklig utveckling. Vårt fokus på mål 7 ligger på Sveriges bidrag till att främja en

energiomställning till ett rättvist och hållbart energisystem där människors dagliga och
framtida energibehov tillgodoses.

Mål 7 är starkt kopplat till flera av de andra målen, såsom mål 1, 2 ,3 ,4 ,5, 13, 15 och 16. 14

Omställning av energisektorn spelar en avgörande roll för att bromsa klimatförändringarna,
detta kräver ett stopp av utvinning och förbränning av fossila bränslen. Som regeringen

lyfter i skrivelsen visar Rysslands invasion av Ukraina ytterligare på behovet av en sådan
omställning. Detta är även mycket viktigt för att motverka energifattigdom globalt där
stigande bränslepriser slår hårt mot låginkomsttagare och marginaliserade grupper.
Regeringen lyfter Sveriges höga andel förnybar energi, dock har låg- och

medelinkomstländer halkat efter i utbyggnad av förnybar energi, vilket regeringen bör

uppmärksamma. Detta beror delvis på begränsad tillgång till finansiering vilket belyser
behovet av att världen lever upp till det löfte om 100 miljarder dollar årligen i

klimatfinansiering. Offentliga och privata investeringar i fossila bränslen är fortfarande
större än investeringar i klimatåtgärder inom utsläppsminskningar och anpassning.

Som regeringen lyfter är utmaningarna med energiförsörjning fortfarande stora. 733

miljarder människor saknar tillgång till elektricitet, främst i Afrika söder om Sahara. 2,4

miljarder saknar tillgång till effektiva spisar och lagar mat med bränslen som är skadliga för
deras hälsa, främst i Afrika söder om Sahara och delar av Asien. 15 Fyra miljoner människor
dör varje år av luftföroreningar relaterade till detta. Kvinnor och barn som ofta har ansvar

för matlagning och hem är särskilt drabbade. Till följd av pandemin minskade tillgången till
energi och 90 miljoner människor som tidigare haft tillgång till elektricitet förlorade denna

på grund av stigande priser. Tillgången till effektiva spisar och rena bränslen minskade med
30 miljoner mellan år 2019 och 2020 till följd av ökade bränslekostnader.

Det är positivt att regeringen i skrivelsen belyser kvinnors och barns utsatthet i relation till

energifattigdom. Vi välkomnar en fortsatt prioritering av energi i Sidas arbete genom Power
Africa och under den globala strategin för hållbar miljö, hållbart klimat och hav, samt
hållbart nyttjande av naturresurser och samarbeten i Östeuropa och Västra Balkan.

Detsamma gäller Swedfunds investeringar och arbete med att främja hållbart företagande i
låg- och medelinkomstländer, där 37,6 procent av portföljen rapporteras gå till energi och
klimat.

Mapping synergies and trade-offs between energy and the Sustainable Development Goals
2022 Tracking SDG 7 Report Downloads | Tracking SDG 7 (esmap.org) , The pandemic continues to slow progress
towards universal energy access – Analysis - IEA
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Vi ser också vikten av ett fortsatt stöd till utvecklingsbankernas arbete med energiprojekt
och kapacitetsstärkande program såsom Energy Sector Management Assistance Program
ESMAP, samt till klimat- och miljöfonderna såsom den Globala miljöfonden GEF och den
Gröna klimatfonden GCF.

Vi rekommenderar att Sverige:

•

Uppmärksammar att de största utmaningarna med tillgången till energi
finns i låginkomstländer, konfliktdrabbade länder, på landsbygden, bland
informella boenden och bland marginaliserade grupper. Detta bör lyftas i
regeringens samtal med Världsbanken. Dessa grupper och andra delar av
civilsamhället måste inkluderas i utformandet av nationella energiplaner.

•

Står fast vid enprocentmålet för biståndet och verkar för att
klimatfinansieringen ska vara additionell, det vill säga tillföras utöver
biståndet. Investeringar måste öka avsevärt för att vi ska klara mål 7.
Tillgången till energi är en viktig grundpelare för ett värdigt liv och kan
inte skjutas på framtiden.

•

Fortsatt arbetar med utvecklingsbankerna för att deras investeringar
och rådgivning ska vara i linje med 1,5-gradersmålet. Även efter att
Parisavtalets slöts har Världsbanken investerat i fossil energi, inklusive
gas, och infrastrukturprojekt. Detta skapar en inlåsningseffekt som blir
svår och kostsam att ta sig ut ur.

•

Verkar för en rättvis energiomställning och att den ska ske på ett
hållbart sätt genom hela leverantörskedjan. Olika metaller är en viktig
del i den förnybara energiomställningen och stora delar av dessa
resurser finns i låginkomstländer. Det är därför viktigt att utvinning av
dessa sker på ett hållbart och rättvist sätt som gynnar lokalsamhällen
och inte sker på bekostnad av klimat och biologisk mångfald.

Analys och rekommendationer av Naturskyddsföreningen
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MÅL 10: MINSKAD OJÄMLIKHET
Regeringen understryker att mål 10 om minskad ojämlikhet är bärande för Agenda 2030:s
genomgående princip om att inte lämna någon utanför. Den framhåller ett individuellt
perspektiv och att skapa jämlika förutsättningar för alla, men redovisar inte hur man
prioriterat och hur ett rättighetsperspektiv tillämpats.

Regeringen konstaterar att flera av delmålen inte är uppfyllda i Sverige enligt givna

indikatorer och mått. Samtidigt säger man att Sverige har en ledande roll i internationellt
utvecklingssamarbete och genom sitt bistånd vad gäller ansträngningar för att minska

ojämlikheten globalt. Det är ett relativistiskt synsätt som säger mindre om konkreta resultat
och skymmer målkonflikter.

Regeringen pekar i skrivelsen på välfärdstjänsters roll i att minska ojämlikhet. Då måste
beaktas att i Sverige som i världen råder ålderism, det vill säga en stereotyp och

nedvärderande syn på äldre. Äldre har i allmänhet en svag röst och lite inflytande. Agenda
2030 har slagit fast ålder som diskrimineringsgrund och vi lever i en tid då äldre utgör en

växande andel av världens befolkning. FN har nu manat till global kampanj mot ålderismen

och solidaritet mellan generationerna liksom för ett hälsosamt åldrande. Sveriges hållning i
internationella organ har varit positivt passiv.

Sverige kunde istället ha bidragit till att stärka den globala utvecklingen utifrån egna

erfarenheter av att motverka ålderism här i Sverige och med samstämmighet mellan olika
myndigheter och hade därmed kunnat vara ett gott exempel. Det är bra att regeringen

erkänner civilsamhället som en viktig röst och aktör för utsatta, men den har kvar sin roll
och sitt ansvar.

Sverige har en viktig roll i arbetet med barns rättigheter och det är bra att regeringens
skrivelse tar upp kopplingen mellan arbetet i Sverige som är en bra grund för det

internationella. Att Barnkonventionen har blivit lag i Sverige borde i betydligt högre

utsträckning märkas i Sveriges utrikes- och biståndspolitik, inte bara i enskilda projekt utan
som en integrerad del av alla strategier. Det är bra att skrivelsen uppmärksammar det

globala partnerskapet för våld mot barn där Sverige spelat och spelar en mycket viktig och
konstruktiv roll. Partnerskapet syfte är att kraftsamla för att uppnå mål 16.2, men att
partnerskapet nämns under mål 10 är också bra.

Kopplingen mellan det internationella arbetet och det nationella har varit tydlig ända sedan
Sverige som första land förbjöd barnaga och som ett av de första länderna skrev under och
ratificerade barnkonventionen. Ett bra arbete nationellt ger en god grund för att påverka

andra. Det är därför viktigt att Sverige kraftsamlar kring tidiga och förebyggande åtgärder
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för att få stopp på det våld och den sociala otrygghet som många barn och vuxna i utsatta
områden i Sverige utsätts för.

Vi rekommenderar att Sverige:

•

Anlägger ett livscykelperspektiv när relevant, för att fånga upp behov och
åtgärder i olika åldrar.

Analys och rekommendationer av PRO Global. Rädda Barnen har bidragit till analysen.
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MÅL 12: HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION
Frivilliga riktlinjer för företag gällande mänskliga rättigheter och miljö har inte haft önskad
effekt. Detta är något som vi tagit upp i samtliga Barometrar där regeringens politik för
global utveckling granskas, och det är extra viktigt nu när länder ska starta upp sina

ekonomier efter pandemin. Risken finns att fokus kommer ligga på att öka investeringar och
arbetstillfällen snarare än att värna om mänskliga rättigheter och miljöförsvarares

rättigheter. EU-kommissionens lagförslag om företags ansvar för mänskliga rättigheter och

miljö i sina värdekedjor, Corporate Sustainability Due Diligence (CSDD), kan komma att fylla
en viktig funktion för att hindra skada och att människor som lidit skada till följd av företags

verksamhet ska kunna få tillgång till rättvisa. Men förslaget har såväl brister som uppenbara
kryphål.

Regeringens skrivelse lyfter att regeringen i sin plattform för hållbart företagande och

handlingsplan för företag och mänskliga rättigheter har tydliga förväntningar på svenska

företag att agera ansvarsfullt och genomföra due diligence. EU-kommissionens förslag på

direktiv Corporate Sustainability Due Diligence (CSDD) nämns också.

Skrivelsen utvecklar inte hur regeringen agerat i förhållande till EU-kommissionens förslag

på CSDD, men det är positivt att regeringen i sin faktapromemoria till riksdagen uttryckt att
CSDD tydligare bör utgå från FN:s vägledande principer för företagande och mänskliga

rättigheter och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Regeringen lyfter också att
regelverket bör utgår från en riskbaserad analys i due diligence-processen.

I nuläget är det oklart i vilken grad klimatåtaganden omfattas av CSDD och vad regeringens
ställningstagande är. Regeringens faktapromemoria om CSDD tar inte heller upp förslagets

svaga skrivningar om konsultationer med grupper som kan komma att påverkas av företags
verksamhet. Tillgång till rättvisa och gottgörelse för de som lidit skada av företags
verksamhet lyfts inte heller.

23

Vi rekommenderar att Sverige i förhandlingar om CSDD agerar för att direktivet ska:

•

Omfatta alla företag, oavsett sektor och storlek och säkerställa att
företagens hela värdekedjor omfattas av kraven på genomförande av
processer för ansvarstagande för mänskliga rättigheter och miljö, så kallad
due diligence.

•

Säkerställa att företag utgår från en riskbaserad ansats när de
prioriterar risker och påverkan, det vill säga prioriterar efter mest
väsentlig risk eller skada, och inte utifrån affärsrelationernas natur.

•

Säkerställa att konsultation med intressenter är obligatoriskt och
utformas på ett sätt som innebär att intressenter inte riskerar
repressalier för sin medverkan, samt att de är meningsfulla och
informerade. Folkrättsprincipen om fritt, informerat förhandssamtycke
(FPIC) samt urfolkens rättigheter ska respekteras i detta avseende.

•

Säkra tillgång till rättvisa genom att inkludera åtgärder för faktorer som
förhindrar tillgång till rättvisa, exempelvis: rimliga tidsfrister för att
initiera civilrättsliga processer för de drabbade som vill söka
gottgörelse; en rättvis bevisbörda för alla parter, där det är företaget
som har den tyngsta bevisbördan; reglering av rättegångskostnader
med syfte att utjämna skillnaden av resurser mellan parterna inkludera
möjlighet till att föra grupptalan, såsom EU Fundamental Rights Agency
rekommenderar.

•

Tydliggöra att skydd av personer som rapporterar överträdelser
omfattar alla intressenter som kan lämna in klagomål, exempelvis
människorätts- och miljöförsvarare.

•

Tydliggöra att listan över konventioner i annexet är icke-uttömmande
och inkludera Parisavtalet i annexet för att säkerställa att företag måste
tillämpa due diligence för sin klimatpåverkan.

Analys och rekommendationer av Naturskyddsföreningen baserat på arbetet i CONCORD Sveriges
arbetsgrupp för företag och mänskliga rättigheter.
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MÅL 13: BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA
Investeringar i fossila verksamheter
Det globala ekonomiska systemet är starkt länkat till konsumtion av fossila bränslen.

Ekonomisk tillväxt och utsläpp har länge gått hand i hand, något som blev tydligt under

Covid-19-pandemin. Pandemin ledde till förödande konsekvenser för människor världen

över. Samtidigt skedde den största minskningen av globala växthusgasutsläpp i modern tid
och det talades entusiastiskt om en grön återhämtning. Men det har tyvärr inte gått enligt

plan: Internationella energirådets senaste rapport om växthusgasutsläpp visade att

utsläppen från energisektorn återigen är rekordhöga på grund av ökad förbränning av kol 16.
För att vi ska lyckas med klimatomställningen måste de finansiella flödena ställas om i linje
med Parisavtalet. Det är positivt att regeringen lyfter just Hållbar finansmarknad i
skrivelsen.

Det är dock viktigt att även finansiella flöden utanför Sverige och EU görs förenliga med 1,5-

gradersmålet. Här bör regeringen verka genom utvecklingssamarbetet och exportkrediter.
Offentliga och privata investeringar i fossila bränslen är fortfarande större än de till

klimatåtgärder inom utsläppsminskningar och anpassning. Låg- och medelinkomstländer
har halkat efter i sin klimatomställning, bland annat genom minskade investeringar i

förnybar energi. 17 Världsbanken och IMF har länge stöttat policys och projekt direkt länkade
till den fossila industrin. Detta skapar en inlåsningseffekt i fossilberoende för låg- och

medelinkomstländer, både för konsumtion och export. Det är därför extremt viktigt att dessa
länder stöttas med att diversifiera ekonomin och ställa om till förnybar energi.

Många framsteg har gjorts och regeringen har arbetat för att investeringar i fossila bränslen
och projekt inte ska ske inom ramen för utvecklingssamarbetet. EU-taxonomins

gemensamma klassificeringssystem för hållbara investeringar är ett välkommet initiativ men
det finns förbättringspotential. 2019 togs ett regeringsbeslut att det svenska

exportfinansieringssystemet ska anpassas för att inte skapa inlåsningar i fossilberoende och
att senast 2022 ska investeringar för prospektering och utvinning av fossila bränslen. Sedan

dess har de svenska exportkreditinitiationerna ytterligare skärpt kriterierna för vilka fossila
verksamheter som kan få krediter. Första och Andra AP-fonderna har fasat ut sina

investeringar i fossil verksamhet. Regeringen har lagt förslag på samma hållbarhetskrav som
gäller för Första till Fjärde AP-fonder ska åläggas Sjätte och Sjunde AP-fonden.

16
17

Global Energy Review: CO2 Emissions in 2021 – Analysis - IEA
IPCC Sixth Assessment Report. Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change
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Vi rekommenderar att Sverige:

•

Fasar ut fossila investeringar i samtliga AP-fonder, och på så sätt följer
Första och Andra AP-fondernas exempel.

•

Säkerställer att fossilgas inte klassas som hållbart och att systemet
omfattar både investeringar och utlåning inom och utanför EU i
tillämpningen av EU-taxonomins klassificeringssystem.

•

Sätter krav på att finansiella organisationer rapporterar klimatavtryck
för Scope 3 inklusive investeringar, till exempel genom Task Force on
Climate Related Financial Disclosures såsom Storbritannien och Kanada
har gjort.

•

Inför krav på finansiella aktörer gällande omställningsplaner för hela
deras portföljer i enlighet med Parisavtalets 1,5-gradersmål, inklusive
tillräckliga kort-, medel- och långsiktiga mål.

•

Etablerar en grön investeringsbank i syfte att främja innovativa
klimatåtgärder och säkerställa långsiktig finansiering för näringslivets
klimatomställning.

•

Inför konkreta restriktioner som säkerställer att inga offentliga medel
finansierar, eller investeras i, fossil verksamhet.

•

Fortsätter att ta en aktiv roll för att stoppa klimatskadliga investeringar
och policyråd inom ramen för det mulelaterala utvecklingssamarbetet
och internationella regelverk för exportkrediter.

Analys och rekommendationer av Naturskyddsföreningen.
Klimatfinansiering och klimatbistånd
Den internationella klimatfinansieringen är helt avgörande för att stödja människor som
drabbas hårdast av klimatförändringarna, och för att låg- och medelinkomstländer ska

kunna ställa om sina samhällen. Tidigare internationella löften om nya och additionella

medel i relation till biståndet, så som löftet från 2009 om 100 miljarder USD årligen från och
med 2020, har inte uppfyllts. Löftesbrotten om klimatfinansiering skapade en motreaktion

under COP26 som resulterade i att Indien motsatte sig ett globalt beslut om att fasa ut fossila
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energikällor, vilket hade varit ett riktigt genombrott i klimatförhandlingarna.

Klimatfinansiering är därför avgörande för möjligheterna att få med sig utvecklingsländer på
att fasa ut kol och andra fossila energikällor.

Sveriges bidrag till internationell klimatfinansiering redovisas under delmål 13.1 och 13.2. I
jämförelse med andra europeiska länder utmärker sig Sverige positivt utifrån nivån på det

totala bidraget och den jämna balansen mellan stöd till utsläppsminskning och anpassning.
Vi välkomnar detta, och markeringarna om att mer behöver göras:

”Sedan 2014 har Sveriges klimatbistånd mer än tre-dubblats och uppgick 2019 till cirka 7,5
miljarder kronor. I september 2021 antog regeringen ambitionen att fördubbla svenskt

klimatbistånd till 15 miljarder 2025. Hälften av medlen går till utsläppsminskningar och
hälften till åtgärder för klimatanpassning. Regeringen bedömer att ytterligare åtgärder
behövs för att nå delmålet”.

”Regeringen har beslutat att miljö- och klimatperspektivet ska genomsyra allt bistånd.

Utrikesdepartementet har givit Sida i uppdrag att bidra till målet om en fördubbling av

svensk klimatfinansiering. Regeringen har även sett till att miljö- och klimatperspektivet
tydligare återspeglas i bilaterala land-strategier. Regeringen bedömer att ytterligare

åtgärder behövs för att nå delmålet.” 18

Vi saknar en markering om att Sverige relativt sett är bra på att integrera

jämställdhetsperspektiv i sitt stöd till klimatanpassning, medan det behövs mer för att

integrera jämställdhet i insatserna för utsläppsminskningar. Sverige har frivilligt rapporterat
med stöd av OECD:s gender markers i vår nationella rapport om klimatbistånd (se Act

Alliance-rapport From Words to Action). 2021 års handlingsplan för Sveriges feministiska
utrikespolitik har också tydligt stärkta skrivningar om vikten av att integrera klimat- och
miljöarbetet i en feministisk utrikespolitik.

Svensk klimatfinansiering tas från biståndsbudgeten, trots att åtagandena inom
klimatkonventioner säger att medel ska vara nya och additionella. Inom FN:s

klimatförhandlingar har Sverige hittills inte tagit initiativ eller gett förslag på innovativa
finansieringskällor för att mobilisera medel till finansiering av utsläppsminskningar,
klimatanpassning eller ersättning för förluster och skador.

Vi efterlyser en tydlig definition av klimatfinansiering som klargör att "klimatbistånd" och
"klimatfinansiering" inte är samma sak – Sveriges åtaganden om internationell
klimatfinansiering går utöver biståndet. Stöd till klimatanpassning, en del av

klimatfinansieringen, ligger i regel väl i linje med biståndsmålen ("stödja människor i

fattigdom och förtryck"). Den andra delen av klimatfinansieringen, det vill säga insatserna
18

Regeringens skrivelse 2021/22:247 Sveriges genomförande av Agenda 2030, s.44
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för att främja utsläppsminskningar i framför allt medelinkomstländerna, matchar däremot

inte Sveriges biståndsmål och Sveriges samarbetsländer. Däremot har de stor betydelse för
att hejda klimatförändringen. Därför behövs annan finansiering än biståndsanslaget för att
finansiera stöd till utsläppsminskningar.

Vi rekommenderar att Sverige:

•

Säkerställer att klimatrelaterade stöd inte tränger undan utan
kompletterar andra angelägna biståndsinsatser – vilket blir allt svårare i
takt med att andelen klimatfinansiering i biståndsbudgeten ökar.

•

Agerar proaktivt i den internationella diskussionen om innovativa sätt
att mobilisera klimatfinansiering.

•

Lyfter betydelsen av jämställdhet på ett aktivt sätt i de globala
klimatförhandlingarna.

•

Identifierar och utvecklar andra finansieringskällor än
biståndsbudgeten för att bidra till internationell klimatfinansiering till
stöd för utsläppsminskningar i framförallt medelinkomstländer.

Analys och rekommendationer av Act Svenska kyrkan.
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MÅL 14: HAV OCH MARINA RESURSER
Vårt fokus i relation till mål 14 ligger på Sveriges bidrag till att främja utvecklingen av ett
hållbart fiske, med särskilt fokus på småskaligt fiske, liksom ett långsiktigt hållbart och
rättvist skydd och förvaltning av hav och marina ekosystem. Välmående hav och

kustekosystem är avgörande för klimatet och den biologiska mångfalden, liksom för minskad
fattigdom och hunger i världen. Mål 14 och dess delmål har därför en tydlig koppling till

merparten av de övriga globala målen. Nära hälften av jordens befolkning bor vid kusten och
deras livsuppehällen är avhängiga de många naturnyttor haven och kustekosystemen

genererar. I många av världens fattigaste samhällen är fisk och fiske den viktigaste, och ofta
enda, källan till både inkomst, protein och näring. 19 Av alla hundratals miljoner fiskare

världen över arbetar 90 procent inom den småskaliga sektorn, nära hälften av dessa är
kvinnor. 20

Trots detta går utvecklingen åt fel håll. Den Internationella forskningspanelen för biologisk
mångfald (IPBES) slår till exempel fast att endast 3 procent av haven är fria från mänsklig

påverkan. 21 Den främsta orsaken är ohållbart fiske och fiske med skadliga fiskeredskap. De

delmål som satts till 2020 – att skydda och återställa ekosystem, att främja ett hållbart fiske,

att avskaffa subventioner som bidrar till överfiske, samt att bevara kust- och havsområden –
har ej uppnåtts. Globalt beräknas över 90 procent av fiskbestånden vara maximalt fiskade

eller överfiskade 22, samtidigt som mindre än 8 procent av haven skyddas från miljöskadlig

verksamhet.

Förutom ohållbart fiske och svagt skydd av kust- och havsmiljön så driver

klimatförändringarna på förlusten av biologisk mångfald ytterligare. Ökade utsläpp av

växthusgaser har gjort haven surare och varmare än någonsin tidigare. Stigande havsnivåer
riskerar i sin tur att tvinga nära 40 miljoner människor från sina hem. Havens akuta läge

kommer försvåra uppfyllandet av mänskliga rättigheter och möjligheten att nå de globala

målen. Konsekvenser som ökad mat- och näringsbrist, konflikter, sjukdomsutbrott, fattigdom
och ojämlikhet förväntas bli allt vanligare. Kvinnor och unga i kustsamhällen är särskilt
utsatta.

19Robinson, J. P., Nash, K. L., Blanchard, J. L., Jacobsen, N. S., Maire, E., Graham, N. A., ... & Hicks, C. C. (2022). Managing
fisheries for maximum nutrient yield. Fish and Fisheries.
20

Nikita Gopal, Holly M. Hapke, Kyoko Kusakabe, Surendran Rajaratnam & Meryl J. Williams (2020) Expanding the

horizons for women in fisheries and aquaculture, Gender, Technology and Development, 24:1, 1-9, DOI:

10.1080/09718524.2020.1736353
IPBES (2019): Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services
of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. S. Díaz, J. Settele, E. S.
Brondízio E.S., H. T. Ngo, M. Guèze, J. Agard, A. Arneth, P. Balvanera, K. A. Brauman, S. H. M. Butchart, K. M. A. Chan, L.
A. Garibaldi, K. Ichii, J. Liu, S. M. Subramanian, G. F. Midgley, P. Miloslavich, Z. Molnár, D. Obura, A. Pfaff, S. Polasky, A.
Purvis, J. Razzaque, B. Reyers, R. Roy Chowdhury, Y. J. Shin, I. J. Visseren-Hamakers, K. J. Willis, and C. N. Zayas (eds.).
IPBES secretariat, Bonn, Germany. 56pages.
22 FAO (2020). The state of world fisheries and aquaculture 2020. Sustainability in action. Rome.
21
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Trots att Sverige, såväl nationellt som internationellt, har genomfört flera riktade satsningar
för ökad kunskap om haven och förbättrad havsmiljö, så delar vi regeringens bedömning att
ytterligare ansträngningar krävs för att nå målen. Detta gäller inte minst insatser och

åtgärder inom fisket. Det är positivt att regeringen lyfter att man ska ”fortsätta stödja en
hållbar utveckling av fisket och vattenbruket” samt ”vara pådrivande för ett starkare

internationellt samarbete som anpassar både fångstkvoter och fångstmetoder för att uppnå
hållbara fiskbestånd.” Vi välkomnar också regeringens ambition att ”driva på globalt för att
göra sambandet mellan klimat och hav tydligt, och genomföra åtgärder nationellt som
förbättrar havets motståndskraft mot klimatförändringarna”.

Vi ser positivt på Sveriges ledarskap i globala havsfrågor och initiativ och engagemang för
genomförandet av FN:s första havskonferens (2017), samt Sveriges många frivilliga

åtaganden. Detta gäller också regeringens ökade stöd till havsfrågor genom Sidas strategi för

hållbar miljö, hållbart klimat och hav, samt hållbart nyttjande av naturresurser. Vi välkomnar
särskilt stödet till FN:s livsmedels – och jordbruksorganisation FAO:s arbete med småskaligt
fiske. Sveriges bidrag till globalt havsarbete genom Havs- och vattenmyndighetens program
för internationellt utvecklingssamarbete och Havsplattformen mot fattigdom är också
positivt.

Vi rekommenderar att Sverige:

•

Verkar för en omställning av fisket där utvecklingen av ett skonsamt
småskaligt fiske prioriteras. En viktig del i detta arbete är att fortsatt
stödja FAO:s arbete med småskaligt fiske och implementeringsarbetet
av de Internationella riktlinjerna för det småskaliga fisket (FAO SSF
Guidelines). Särskilt stöd för kvinnor inom fisket – inte minst vad gäller
tillgång till nödvändig infrastruktur (rent vatten, elektricitet, sanitet) på marknadsplatser är avgörande. Sverige har tidigare varit en drivande
aktör i fiskefrågor på EU-nivå, inte minst vad gäller fiskeripolitikens
externa dimension. Här finns förbättringspotential.

•

Driver - inom EU och globalt - att all etablering och expansion av blå
sektorer som riskerar negativa konsekvenser för miljö och
kustsamhällens livsuppehällen ska föregås av försiktighetsprincipen
samt en gedigen miljö- och social konsekvensanalys där civilsamhällets
meningsfulla deltagande säkerställs.

30

•

Verkar för att hav och kustekosystem ska utgöra en integrerad del i
klimat- och den biologiska mångfaldsagendan, inklusive inom EU och i
nationella strategier, samt bidrar till anpassningsåtgärder som tas fram
i samråd med kustsamhällen.

•

Säkerställer att alla insatser som syftar till rumslig planering av
havsmiljön samt stärkt skydd av hav och kustekosystem baseras på
mänskliga rättigheter och jämställdhet, liksom främjar traditionella och
lokala hållbara metoder. Arbetar för att stärka det civila samhällets
utrymme att aktivt delta, säkerställer att kust- och fiskesamhällens
intressen hörsammas, och att deras utrymme och livsuppehällen
respekteras.

Analys och rekommendationer av Naturskyddsföreningen
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MÅL 15: EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK MÅNGFALD
Biologisk mångfald (relaterar även till mål 12 och 14)
Förhandlingarna om ett nytt globalt ramverk för biologisk mångfald måste reflektera

vetenskapens larmrapporter. Gradvisa förändringar är inte längre tillräckliga för att

motverka förlusten av biologisk mångfald. Naturskyddsföreningen förväntar sig att Sverige

tar ett starkt och tydligt politiskt ledarskap i förhandlingarna, både inom EU och i bilaterala
samtal med andra länder.

Naturskyddsföreningen ser behovet av höjda ambitioner för skydd av ekosystem, arter och
genetiska resurser, och mer kraftfulla åtgärder som angriper drivkrafterna bakom
artutrotningen så som produktions- och konsumtionskulturer. Ambitionen och

ansvarsutkrävandet måste öka, särskilt gällande mål B och mål som syftar till att bromsa

direkta och indirekta drivkrafter bakom förlusten av biologisk mångfald (7, 8, 10, 11, 15, 16

och 18). Tydliga, mätbara och bindande mål som konkretiseras i nationella strategier måste

fastställas, och kraven på återapportering måste förbättras.

I Sveriges Frivilliga Granskning 2021 lyfts även biologisk mångfald och ekosystemtjänster

som områden där Sverige (och världens länder) har utmaningar att nå målen i Agenda 2030.
”Förlusten av biologisk mångfald har inte bromsats upp utan ekosystemen fortsätter att
överutnyttjas och utarmas, vilket riskerar att utrota många arter och naturtyper. FN:s

Internationella Resurspanel har konstaterat att utvinning och bearbetning av naturresurser
har ökat kraftigt under de senaste två decennierna, vilket nu är orsak till mer än 90 procent
av förlusten av biologisk mångfald och vattenbrist, samt ungefär 50 procent av vår

klimatpåverkan globalt sett. Det är därför av största vikt att ställa om resursanvändningen
och användningen av mark och vatten för att skydda och stärka ekosystem och därmed
biologisk mångfald och ekosystemtjänster.”

Detta är högaktuellt när ett nytt ramverk för biologiska mångfald inom konventionen om

biologisk mångfald, CBD, som ska antas vid CBD COP15 i Montreal i december i år. Här har

Sverige chansen att vara en viktig röst för ett vetenskapsbaserat och ambitiöst ramverk, med
tydliga mål för naturen.

Vikten av fungerande ekosystem och biologisk mångfald, liksom regeringens arbete med
detta lyfts i skrivelsen från 2018, däribland arbetet inom konventionen om biologisk

mångfald och med de så kallade Aichimålen, vilket är väsentligt för att nå flera av de globala

målen inom Agenda 2030. Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF gjorde 2021
en gemensam granskning av Sveriges arbete med att genomföra Aichimålen 23 där det

dessvärre konstateras att det svenska genomförandet av målen brister, att inget av målen

23

Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF: Biologisk mångfald: nuläge och vägen framåt. Maj 2021
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har uppfyllts fullt ut och att det även saknas det helhetsgrepp som krävs för att bromsa
naturkrisen.

Ett av dessa mål (Artikel 4) handlar specifikt om hållbar produktion och konsumtion och
granskningen visar att utvecklingen för Sveriges ekologiska fotavtryck till och med

försämrats under perioden 2010-2020. För att undvika en upprepning av misslyckandet med
att uppfylla Aichimålen är det viktigt att en stark genomförandemekanism integreras fullt ut
och antas tillsammans som en kritisk del av det nya globala ramverket. Det är positivt att
Sverige står bakom att i det nya ramverket inkludera mål om att skydda 30 procent av

naturen till 2030 samt mål om att minska fotavtrycken från produktion och konsumtion.

Vi rekommenderar att Sverige:

•

Tar fram en samlad nationell plan för biologisk mångfald, likt
klimathandlingsplanen för klimatet.

•

Driver på för att säkerställa att mänskliga rättigheter genomsyrar hela
ramverket och att starka skrivningar i såväl mål som indikatorer
inkluderas.

•

Säkerställer koherens och synergier med andra globala åtaganden och
policyområden, däribland kring klimatomställning och reduktionsåtgärder,
klimatanpassning, fattigdomsbekämpning, jämställdhet och uppfyllandet av
de Globala målen för hållbar utveckling.

•

Beslutar om nya finansieringsåtaganden utöver redan utlovade medel
för konventionens genomförande och befintliga biståndsmål, där det är
av yttersta vikt att stödet fördelas rättvist.

Avskogning
EU:s avskogningslagstiftning, Regulation on deforestation-free products, är inte omnämnd i

regeringens skrivelse. EU-kommissionen presenterade ett förslag 17 november 2021 som
sedan dess processas. Frivilliga initiativ för att stoppa den globala avskogningen har inte

lyckats, mål 15.2 om att till 2020 stoppa avskogningen har inte uppnåtts. Inom ramen för

EU:s Gröna giv, EU:s färdplan för klimat- och miljörelaterade utmaningar, har avskogning
kopplat till EU:s konsumtion uppmärksammats som en av flera strategier att uppnå

klimatmålet om att EU ska vara klimatneutral år 2050. Varje år avverkas 3000 ha tropisk
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skog på grund av Sveriges konsumtion av palmolja, soja, nötkött och kaffe. Förmår Sverige

inte bryta samband mellan konsumtion och avskogning riskerar de uppsatta målen för såväl
klimat som biologisk mångfald att inte nås, vilket berör mål 12, 13 och 15.

Avsikten med kommissionens förslag är att få lagstiftning på plats för att kunna utkräva

ansvar av utövare och möjliggöra för drabbade att kunna utkräva kompensation. Sverige har
hittills haft höga ambitioner i flera avgörande positioneringar som rör miljö och mänskliga
rättigheter. Som exempel kan nämnas att Sverige var ett av mer än 100 länder som under
FN:s senaste globala klimatmöte i Glasgow i december förra året lovade att stoppa

avskogningen före 2030. I denna process har Sverige hittills inte varit drivande utan snarare
det motsatta med hänvisning till den egna skogssektorn. Detta riskerar att innebära att
lagstiftningsförslaget urholkas.

Vi rekommenderar att Sverige i förhandlingar verkar för att lagstiftningen innebär:

•

Att inga varor kopplade till avskogning, skogsförstörelse eller
kränkningar av mänskliga rättigheter kan säljas i eller exporteras från
EU.

•

Att fler ekosystem än enbart naturskogar omfattas, för att inte
problemen ska förskjutas till andra ekosystem.

•

Att internationellt erkända mänskliga rättigheter respekteras och att
produkter som säljs inom, eller exporteras från EU-marknaden, inte är
kopplade till några sådana kränkningar. Inte minst rättigheterna för
urfolk och lokalsamhällen, inklusive krav på att respektera rätten till
fritt informerat samtycke.

•

Starkare mekanismer för att lokalsamhällen, vars rättigheter har
kränkts, ska kunna utkräva kompensation. I förslaget relaterar påföljder
för företag till den negativa miljöpåverkan som kan uppkomma, snarare
än till överträdelser av producentlandets nationella lagstiftning. Det

Analys och rekommendationer av Naturskyddsföreningen
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MÅL 16: FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN
Vapenexport
De globala målen synliggör att frihet från våld och minskade våldsnivåer i hela världen

hänger ihop med utvecklingen inom de andra målen. Vägen till att uppnå mål 16 handlar

varken om att skapa jämställda krig eller eldrivna försvarsmakter. Istället måste mål 16 om

minskat våld ses både som en förutsättning för att uppnå de andra målen och som en möjlig

accelerator i det arbetet. FN:s första rapport om förebyggande av väpnade konflikter tog upp
vapenkontroll och nedrustning som en integrerad del av att förebygga krig och konflikter 24.

Nedrustning och vapenkontroll har stor potential att skapa synergier och agera som
förstärkande för hela agendan, genom att upphöra med militärens miljöförstörelse,

koldioxidutsläpp och energiförbrukning; genom att frigöra enorma ekonomiska resurser;
genom att minska våldsnivåerna i världen och därmed möjliggöra för demokratisk och

hållbar utveckling samt bidrar till att förebygga eller minska spänningarna som i sin tur
förbättrar utrymmet för dialog och diplomati.

Svensk vapenexport till länder som deltar i krig och väpnad konflikt och till länder med

allvarliga brister i mänskliga rättigheter fortsätter att beviljas. Trots det demokratikriterium

för vapenexport som trädde i kraft år 2018 har exporten till ofria länder ökat. År 2021 gick
40 procent av den svenska vapenexporten till diktaturer –

andelen diktaturkunder har alltså gått upp efter att demokratikriteriet infördes. 25

Målkonflikten är särskilt tydlig i fallet Jemen där Sverige parallellt med humanitärt stöd till

Jemens befolkning och ansträngningar för en fredlig lösning på konflikten tillåter omfattande
vapenexport till Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och andra medlemmar i den koalition

som för krig i Jemen. 2021 exporterade Sverige vapen till denna koalition till ett värde av 7, 5
miljarder kronor. Det är 17 gånger mer än det svenska biståndet till Jemen samma år. 26

Bristen på insyn i bedömningen av tillstånd för svensk vapenexport är ett problem för

ansvarsutkrävande. Varken Sveriges befolkning eller de människor som drabbas av svenska
vapen på andra platser i världen har möjlighet att se vilken bedömning som gjordes av

riskerna med exporten, inklusive bedömningen av risken för könsbaserat våld enligt Arms
Trade Treatys artikel 7.

24 United Nations, Report of the Secretary-General: Prevention of Armed Conflict (A/55/985-S2001/574) of 7 June
2001
25 Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. ”Pressmeddelande: Rekordstor vapenexport till diktaturer 2021.
https://www.svenskafreds.se/upptack/vapenexport/pressmeddelande-rekordstor-vapenexport-till-diktaturer2021/ (hämtad 2022-06-21).
26 Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. “Jemenkriget går in på sitt åttonde år”.
https://www.svenskafreds.se/upptack/vapenexport/jemenkriget-gar-in-pa-sitt-attonde-ar/ (hämtad 2022-06-21).
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En indikator för fram- eller tillbakagång avseende mål 16 skulle kunna vara att värdet av den
svenska krigsmaterielexporten till ofria och delvis fria länder, som publiceras årligen i
regeringens skrivelse. 27

Vi rekommenderar att Sverige:

•

Upphör med all vapenexport, inklusive följdleveranser, till länder i krig eller
väpnad konflikt, till länder med allvarliga brister i mänskliga rättigheter, till
icke-demokratier samt till länder som kraftigt överprioriterar militär
upprustning framför mänsklig säkerhet.

•

Inte låter de svenska vapenexportprövningarna påverkas av Natoansökan så
att Natomedlemmar som är odemokratiska, kränker mänskliga rättigheter
och/eller är inblanade i eller riskerar att hamna i väpnad konflikt får positiv
särbehandling

•

Inkluderar Inspektionen för strategiska produkter ISK, Svensk Exportkredit SEK
och Exportkreditnämnden EKN bland de myndigheter som rapporterar mot
Sveriges handlingsplaner för den feministiska utrikespolitiken och Kvinnor,
fred och säkerhetsagendan.

•

Ser till att ISP, SEK och EKN inkluderar myndigheter och civilsamhällesaktörer
med kännedom om genus, konfliktförebyggande och fredsbyggande i sina
bedömningar av exporttillstånd.

Kärnvapen

Sverige har hittills valt att inte skriva under FN:s kärnvapenkonvention. Konventionen

stärker nedrustningsarkitekturen för kärnvapen genom de kompletteringar den gör till

tidigare avtal. Den bidrar också till synergieffekter genom sina kapitel 6 och 7 om att hantera
effekter av kärnvapen på människor och miljö och om internationella samarbeten.

Kärnvapenkonventionen bidrar till genomförandet av mål 2, 5, 6, 14, 15 och 16 och möjliggör
starka synergieffekter med Agenda 2030.

Sverige har valt att skicka in en intressemedlemsansökan till Nato utan att tydligt deklarera
att Sverige inte stöttar innehav eller användning av kärnvapen för dess räkning och inte

kommer att bistå utveckling, innehav, förvärv eller användning av sådana vapen på något
sätt inom Nato. Om detta inte görs kommer svensk säkerhetspolitik för först gången i
historien vila på kärnvapen, bidra till ökad kärnvapenupprustning och fler
27

Statiken skulle kunna baseras på t.ex. Freedom house demokratiindex, eller annan erkänd demokratiranking.
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kärnvapeninsatser vilket kommer påverka Sveriges implementering av Agenda 2030
negativt.

Vi rekommenderar att Sverige:

•

Ratificerar FN:s konvention om förbud mot kärnvapen, vilket därmed
skulle omöjliggöra Sveriges deltagande i Natos gemensamma planering
och övning med kärnvapen.

•

Synliggör och inkluderar kärnvapens katastrofala humanitära och
miljömässiga konsekvenser i allt svenskt nedrustningsarbete, både
nationellt och internationellt.

Konfliktförebyggande, klimat och konflikt
Den feministiska utrikespolitiken har varit viktig och positiv för det konfliktförebyggande

arbetet. Satsningen på medlingsnätverk för kvinnor och utvidgandet av det till att inkludera
fler från civilsamhället bidrar till mål 5 och mål 16 genom kvinnors deltagande i

konfliktförebyggande och fredsprocesser. Sidas och Folke Bernadotteakademins stöd till
kvinnorättsorganisationer är bra och behöver utvidgas.

Det finns en praxis internationellt där militär verksamhet lämnats utanför internationella

klimatavtal. Militär verksamhet är idag som regel undantagen krav på redovisning och mål
vad gäller klimatpåverkan. Försvarsmaktens klimatpåverkan har länge gått under radarn,
trots att den är Sveriges näst största och även utsetts till en av 26 särskilt utvalda
miljömålsmyndigheter. Detta eftersom myndigheten är undantagen den

miljöledningsförordning (2009:907) som ska säkra att svenska myndigheter bidrar till att
uppnå Sveriges klimatmål. Naturvårdsverket rekommenderade i en översyn 2021 att
Försvarsmakten skulle omfattas av kraven i miljöledningsförordningen. 28

28 Naturvårdsverket. En översyn av förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. Skrivelse 202010-23. https://www.regeringen.se/4ad669/contentassets/d3fda11d78c542bbb2b1a53fc427eea2/pm-redovisningen-oversyn-av-forordning-2009-907-om-miljoledning-i-statliga-myndigheter.pdf
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Vi rekommenderar att Sverige:

•

Inför rapporteringskrav och sätter ambitiösa mål för minskade
koldioxidutsläpp och andra miljö- och klimatskador från militära
övningar och andra militära aktiviteter, från militärens
materielförbrukning och produktion av krigsmateriel och övrigt
materiel som används inom försvaret. Följ Naturvårdsverkets förslag
och inkludera Försvarsmakten i den lista myndigheter som omfattas av
kraven i miljöledningsförordningen.

•

Att klimat- och miljökonsekvenser av svensk export av krigsmateriel
inkluderas i bedömningen av tillstånd för vapenexport.

•

Aktivt kopplar ihop klimat, mänsklig säkerhet och konfliktperspektiv ur
ett jämställdhetsperspektiv, inklusive att konfliktförebyggande är
centralt för att öka jämställdheten, säkerheten och stoppa
klimatförändringarna,

•

Genomför Sveriges handlingsplan för Kvinnor, fred och
säkerhetsagendan både inom Sverige och i Sveriges agerande
internationellt.

Analys och rekommendationer av Internationella kvinnoförbundet för Fred och frihet (IKFF)
och Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.
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MÅL 17: GENOMFÖRANDE OCH GLOBALT PARTNERSKAP
Utmaningen att mobilisera resurser för en hållbar utveckling är större än någonsin. Redan

innan pandemin saknade utvecklingsländer 2500 miljarder dollar årligen för att nå målen i

Agenda 2030. Rapporten inför FN:s forum för utvecklingsfinansiering 29 beskriver the "great
financing divide”, hur låginkomstländernas förutsättningar att finansiera hållbar utveckling
ytterligare har försvårats av minskade skatteintäkter, begränsade möjligheter att låna

pengar och redan ohållbara skuldbördor. Finansieringsfrågan är helt avgörande för att
kunna vända den tillbakagång i utvecklingen som pandemin har resulterat i.

I skrivelsens redogörelse för delmålens utveckling saknas data för flera delmål som ”kopplar
till svårmätbara internationella områden”. För vissa delmål rapporteras nationell data eller
att ”data saknas för uppföljning i Sverige” trots att delmålet handlar om stöd till
utvecklingsländer. Bättre data behöver samlas in för att Sveriges bidrag till det
internationella genomförandet ska kunna följas upp.
Inhemsk resursmobilisering genom skatt

Regeringen lyfter ”Inhemsk resursmobilisering genom skatt” som ett av fem exempel på

arbete med en samstämmig politik för hållbar utveckling, men redogör inte för målkonflikter

inom området, utan gör endast en redogörelse av dess arbete. Samtidigt vet vi att

skattefrågan rymmer många målkonflikter. Regeringen nämner i skrivelsen åtagandet inom
Addis Tax Initiative (ATI) att “kontinuerligt genomföra analyser av så kallade spillover-

effekter, samstämmighet och transparens inom skatteområdet.” Det är positivt, men hittills
har inga sådana analyser genomförts. Detta är något vi har påpekat och rekommenderat
regeringen att göra i tidigare granskningar av regeringens politik.
Transparens och skatteflykt

Det är bra att den stora omfattningen av skatteundandragande och skatteflykt från

utvecklingsländer tas upp som “en betydande utmaning” men inga ytterligare åtgärder för

att sätta stopp för detta presenteras. Sverige har tvärtom bromsat viktiga åtgärder för ökad
transparens. Sverige var motståndare till offentlig land-för-land-rapportering för

multinationella företag när frågan förhandlades i EU och driver heller inte på för detta på FNnivå.Rapporten från FN:s Inter-agency Task Force on Financing for Development visar hur

utvecklingsländer inte får ta del av informationsutbyte på skatteområdet och varför denna
typ av information måste göras offentlig. Offentlig land-för-land rapportering är också en

rekommendation från FN:s så kallade FACTI-panel som Sverige inte uttryckt sitt stöd för. 30
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Internationellt samarbete
Regeringen lyfter fram att Sverige med bistånd ger stöd till bland annat OECD och IMF, och
att det “bidragit till utvecklingen av ett så kallat inkluderande ramverk för utveckling av
internationella beskattningsregler.” Samtidigt visar analyser att de minst utvecklade
länderna inte är inkluderade i ramverket och beskattningsreglerna missgynnat

utvecklingsländer. 31 Detta är inget som problematiseras i skrivelsen. Utvecklingsländer och

civilsamhället har därför framfört behovet att inrätta en multilateral FN-konvention för

skattefrågor där utvecklingsländer kan delta på lika villkor. 32 Sverige har inte gett stöd till

detta förslag.

Stöd till inhemsk resursmobilisering i utvecklingsländer
Det är positivt att regeringen slår fast att åtagandena inom Addis Tax Initiative (ATI) ses som
vägledande för det svenska arbetet mot kapital- och skatteflykt. Biståndet på skatteområdet

har visserligen ökat, men regeringen har ännu inte nått målet om att dubbla stödet till 2020.

I skrivelsen nämns bara den kollektiva ökningen från ATI:s givarländer på 69 procent mellan
2015 och 2019. Granskningar av de nordiska ländernas bistånd på skatteområdet visar att

mer behöver göras för att säkerställa att stödet går till att bygga skattesystem som minskar

ojämlikhet och bidrar till jämställdhet. Det gäller både det bilaterala stödet men också stödet
som går genom multilaterala institutioner som Världsbanken och IMF. Det är bra att

regeringen lyfter fram Sidas stöd till ett regionalt nätverk för civilsamhällesorganisationer i
Afrika vilket stärkt organisationernas påverkansarbete till stöd för inhemsk
resursmobilisering. Att ge stöd till granskande aktörer däribland
civilsamhällesorganisationer är ett av de fyra åtagandena i ATI.
Bistånd och hållbara skulder

Det är positivt att Sverige har hållit fast vid åtagandet om 1 procent av BNI till internationellt
bistånd. Behovet av ett fortsatt starkt bistånd till människor som lever i fattigdom och
förtryck är större än någonsin och det är viktigt att biståndet inte urholkas av andra

kostnader. Vi är mycket kritiska till regeringens stora nedskärningar i biståndet för att täcka
kostnader för flyktingmottagande i Sverige. Det går inte ihop med Sveriges ”höga

biståndspolitiska ambitioner” att låta nästan en femtedel av biståndet stanna i Sverige i en

tid när pandemi, klimatkris och hungersnöd ytterligare förvärrat situationen för människor

som lever fattigdom och förtryck. Sverige har råd att ta emot flyktingar från Ukraina utan att
ta från de mest utsatta i andra delar av världen.

Sverige rapporterar ingenting på delmålet om att bistå utvecklingsländer med att uppnå
hållbar skuldsättning. Här kan Sverige ta en aktivare roll. Sverige har stöttat kortsiktiga
31
32

https://www.diakonia.se/aktuellt/nya-globala-skatteregler-missgynnar-utvecklingslander/
https://www.eurodad.org/un_tax_convention
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skuldlättnader under pandemin samt IMF:s fond för skuldlättnad med biståndsmedel, men

Sverige har inte uttryckt stöd för permanenta skuldavskrivningar eller för förslaget från FN
och civilsamhället om att upprätta en oberoende skuldsaneringsmekanism för att hantera
skulder. Att skyndsamt hantera den växande risken för skuldkriser är ett av

huvudbudskapen i finansieringsrapporten från Inter-Agency Task Force och rapporten
trycker särskilt på att det internationella samfundet måste öka sina ansträngningar. 33

Vi saknar en framåtblickande del om hur Sverige tänker fortsätta arbetet med

finansieringsfrågorna givet det ökade finansieringsgapet och den växande risken för
skuldkriser.

Särskilda dragningsrätter (kopplat till delmål 17.4 om hållbar skuldsättning)
Redan innan Covid 19-pandemin stod många låg- och medelinkomstländer inför en svår

skuldkris, en situation som förvärrades kraftigt under pandemin och ledde till att länder

använde mer resurser till avbetalningar på lån än till investeringar i hälso- och sjukvård,

trots skriande behov. I augusti 2021 gjorde IMF en rekordstor tilldelning av reservvalutan

särskilda dragningsrätter (Special Drawing Rights, SDR). Sverige fick 4 246 miljoner SDR,

vilket motsvarar ungefär 40 miljarder SEK, som vi inte behöver. Syftet med den rekordstora

tilldelningen av denna reservvaluta var att stödja länder vars ekonomier drabbats hårt under
coronapandemin.

Vidarekanalisering av SDR kan ske på olika sätt, bland annat genom olika fonder som just nu
utformas inom IMF. Dessutom diskuteras möjligheter att kanalisera SDR till investeringar i
social trygghet eller social trygghet via utvecklingsbanker, och så kallade debt swaps.

Riksbanken har inte, trots frågor från såväl civilsamhällesorganisationer som ledamöter i

Riksbanksfullmäktige och finansutskottet, angett någon viljeinriktning i frågan om

vidarekanalisering av de extra dragningsrätterna. Flera andra länder, däribland Frankrike,

Kanada och Spanien, har tillkännagivit att de ska kanalisera om en del av sina tilldelningar.
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Vi rekommenderar att Sverige:

•

Genomför analys av så kallade spillover-effekter inom skatteområdet för att
exempelvis säkerställa att Sveriges politik inte begränsar utvecklingsländers
möjligheter till en inhemsk resursmobilisering genom skatter.

•

Säkrar att bilateralt och multilateralt bistånd på skatteområdet främjar
jämställdhet och bidrar till minskad ojämlikhet i enlighet med åtagandena i
Addis Tax Initiative.

•

Skyndsamt uppfyller ATI-åtagandet om ett dubblerat bistånd på
skatteområdet i utvecklingsländer.

•

Ger stöd till förslaget om att upprätta en FN-konvention på skatteområdet för
att säkra utvecklingsländers deltagande på lika villkor i diskussioner om skatt
och skatteflykt.

•

Ger stöd till åtgärder som främjar ett mer transparent finansiellt system
inklusive regler som ålägger multinationella företag att göra en offentlig landför-land rapportering av skatter.

•

Fortsatt följer riksdagens åtagande om 1 procent av BNI till internationellt
bistånd, utan att ta pengar från biståndsbudgeten för att täcka kostnader för
flyktingmottagande i Sverige.

•

Stödjer permanenta skuldavskrivningar för låg- och medelinkomstländer som
står inför ohållbara skulder. Sverige bör även arbeta för ett nytt internationellt
system för att hantera ohållbara skulder på, som baseras på mål om att
bekämpa fattigdom.

•

Skyndsamt aviserar en ambition att vidarekanalisera en stor del av de nya
dragningsrätter som Sveriges erhöll från IMF i augusti 2021, för att stödja
länder som hamnat i akut kris på grund av pandemin.

Analys och rekommendationer av Diakonia, ForumCiv och Act Svenska kyrkan.
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