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Sammanfattning
LSU:s granskning visar att arbetet med Agenda 2030 i Sverige behöver en nystart
och en tydligare riktning. Vi har konkretiserat sex problemområden där vi ser
att unga behöver inkluderas tydligare i arbetet för att nå målen. Vi har också
identifierat tre utmaningar där Sverige behöver växla upp för att nå målen i tid.
Sveriges regering behöver även skapa förutsättningar för en starkare samordning
av arbetet. Framför allt måste ambitionsnivån höjas – omedelbart. Genom att
skapa utrymme för ungdomsrörelsen och låta unga ta plats utifrån sina egna
villkor, kan Sverige få den nystart vi behöver. I denna granskning poängterar
vi vikten av att unga ska vara centrala i alla steg av arbetet med Agenda 2030.
Unga är en transformativ kraft. Med detta menas att det är unga som kan bidra
till att initiera och skapa omvälvande förändring framåt. De senaste åren har vi
sett folkliga manifestationer och protester bland människor världen över, inte
minst unga, som står upp och kräver politisk förändring. Vi måste ta vara på den
kraften. Genom att ta tillvara våra erfarenheter och vår kunskap, säkerställer vi
ett framgångsrikt och långsiktigt arbete med Agenda 2030 även 2031 och framåt.

Om LSU
LSU – Sveriges ungdomsorganisationer är
paraplyorganisationen för organiserade barn
och ungdomar. LSU samlar 86 barn- och
ungdomsorganisationer i Sverige och totalt 650 000
barn och unga. Vi enas i vår vision om en demokratisk
värld där alla unga är organiserade och har makt över
sina liv och samhällsutvecklingen. Vårt syfte är att skapa
politiska och organisatoriska förutsättningar för barn
och ungdomars demokratiska organisering i Sverige
och i världen, med mänskliga rättigheter och hållbar
utveckling som utgångspunkt. LSU arbetar med Agenda
2030 på alla samhällsnivåer, i alltifrån folkbildning i
föreningar till ungdomsdelegater i FN:s högnivåforum
för hållbar utveckling. Organiserade barn och ungdomar,
ungdomsrörelsen, är gräsrotsrörelsen som alltid verkar
för, alltid har verkat för och alltid kommer att verka för
social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling. Vi är
rättighetsbärare, demokratifrämjare och beskyddare av
mänskliga rättigheter.
4

Mänsklighetens och planetens framtid
ligger i våra händer. Den ligger även i
händerna på dagens yngre generation,
som kommer att föra facklan vidare till
kommande generationer. Vi har stakat
ut vägen mot hållbar utveckling. Det är
upp till oss alla att se till att resan blir
framgångsrik.
- FN, Generalförsamlingen

Förord
Det är dags att öka farten
Agenda 2030 handlar om att uppnå hållbar
utveckling för alla i hela världen och
antogs enhälligt av världens stats- och
regeringschefer 2015. Agenda 2030 innehåller
17 globala mål och 169 delmål. Dessa syftar
till att avskaffa extrem fattigdom, minska
ojämlikheter och orättvisor, och lösa
klimatkrisen till år 2030. Världens ledare
har lovat att sträva efter att nå “dem som
är längst ifrån för att ””ingen ska lämnas
utanför”. Dessutom kan inget av agendans
mål ses som uppfyllda om de inte uppfylls för
ALLA. Barn och unga förtjänar en självklar
inkludering i arbetet med Agenda 2030.
Det vinner både dagens unga och framtida
generationer på.

Världen ska ha uppnått målen i Agenda 2030
om tio år. Men 2020 har vi inte kommit
tillräckligt långt. Uppfyllandet av de globala
målen sker i en alltför långsam takt och
det är dags att öka farten. Enligt FN:s
Generalsekreterare har vi har nu gått in i
årtiondet av handling och leverans (“The
decade of action and delivery”). Det är
dags att börja göra och på allvar kämpa för
måluppfyllelse. Tiden är knapp och det är
upp till bevis för våra makthavare. Världen
står inför många utmaningar kring hunger,
fattigdom, jämlikhet, miljontals människor
är på flykt och klimatförändringar hotar vår
existens. Det är en lång väg kvar om Sverige
ska leva upp till FN:s mål för en bättre värld,
trots att många steg framåt har tagits.

Även om Sverige ligger bra till i mätningar
globalt sett har ojämlikhet samt en hållbar
produktion och konsumtion pekats ut
som specifika problemområden. Agenda
2030 måste därför vara en ledstjärna för all
svensk politik i praktiken och inte enbart i
retoriken. Det som fattas är ett helhetsgrepp
för arbetet med Agenda 2030. Det är dags
att ändra på detta. Unga kan bidra till att
skapa omvälvande och varaktig förändring.
De behöver få möjlighet att vara den
transformativa kraften de är.
Unga har en avgörande roll för Agenda
2030:s framgång och det bevisar
ungdomsrörelsen varje dag. Unga idag är
den sista generationen som har möjlighet att
stoppa klimatförändringarna, den historiskt
största ödesfrågan mänskligheten har stått
inför. Vi har idag den största barn och
ungdomsbefolkningen någonsin, där mer
än 40% av världens befolkning är mellan 10
och 24 år. Dagens unga måste axla det tunga
ansvaret att försäkra människans framtid.
Det är alltså viktigt att barn och ungdomars
engagemang får makt och stöd samt
inkluderas i processerna.
Ungdomsrörelsen ska vara den ledande
kraften i implementeringen av Agenda
2030. Inom internationellt och nationellt
utvecklingsarbete är det viktigt att unga är
med i alla olika delar i en beslutsprocess.
Unga behöver få vara med i planering,
genomförande och utvärdering av alla
insatser som påverkar dem. 2016 tillsatte
regeringen en delegation med uppdrag att ge
förslag på Sveriges genomförande av Agenda
2030. Sveriges Agenda 2030-delegation
arbetade fram till 2019 och lyfte i sina
delbetänkanden fram ungas viktiga roll och
perspektiv, och menade att dessa krävs för
att arbetet med att uppnå målen. Regeringen
borde i större utsträckning tagit till sig dessa

budskap och konkretiserat ungas deltagande.
Implementeringen av Agenda 2030 sker på
gräsrotsnivå varje dag och unga ger agendan
liv. Att inkludera unga är en rättighetsfråga
som också ger resultat.
Vi befinner oss just nu i en
världsomspännande pandemi och Covid-19
krisens påverkan är enorm. Pandemin har
visat oss att vi behöver samverka mer än
någonsin och att globala lösningar behövs
omgående. Den globala pandemins effekter
påverkar även förutsättningarna för att
uppnå de globala målen till 2030. FN har
därför uppmanat till brådskande och
kraftfulla åtgärder för att skydda de mest
utsatta. Dessutom visar de globala målen
oss riktningen i hur vi ska återhämta oss
från pandemin. Det är därför mer angeläget
än någonsin att ta ett krafttag för att uppnå
agendan. Ungdomsrörelsen behöver se ett
uppsving av arbetet med agendan som kan ge
framtidshopp.
I denna rapport utvärderas inkluderingen
av unga i arbetet med Agenda 2030.
Utifrån denna utvärdering ges
konkreta rekommendationer på hur ett
ungdomsperspektiv och en holistisk
hållning banar vägen för en hållbar framtid.
Rapporten kan användas av dig som är
involverad i ungdomsrörelsen som ett
verktyg för att skapa opinionsbildning och
påverka politiskt. Rapporten ämnar också ge
politiker möjligheten att få upp ögonen för
ungdomsrörelsens betydande roll i arbetet
med Agenda 2030 och förstå våra krav på
deras framtida arbete.

Rapportens
uppbyggnad
Rapporten är indelad i 5 områden och
utvärderar ungas inkludering i arbetet med
Agenda 2030 i en svensk kontext.

01
sida 10 - 17

02
sida 18 - 21

Sex problemområden som
behöver fokus
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I detta avsnitt konkretiserar vi de tre
största problemen med arbetet hittills
och vad som behövs göras för att nå
målen i tid.

I detta avsnitt presenterar vi vad som
genomförts sedan 2015.

sida 22 - 33
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sida 34 - 43

I detta avsnitt listar vi de sex viktigaste
punkter där unga behöver inkluderas för
att säkerställa att vi når målen i Agenda
2030.

Utmaningar för Agenda
2030

Vad har hänt sedan
Agenda 2030 trädde i kraft?

05
sida 44 - 51

Ungdomsrörelsen
avgörande bidrag
Här synliggörs hur ungdomsrörelsen
aktivt arbetar med Agenda 2030 för att
utöka barns och ungas möjligheter att
påverka. I slutet av kapitlet listar vi olika
sätt som du som ung kan påverka och
vara med och driva arbetet med Agenda
2030 framåt, vare sig du verkar inom en
organisation eller inte.

Detta kräver LSU
I detta avsnitt listar vi våra krav för att
snabba på arbetet med Agenda 2030.

Regeringen måste våga välja det som gör
ont på kort sikt och vara mer ambitiös i
omställningshastigheten. I Sverige går det för
långsamt i jämförelse med andra länder.
- Gabriel Wikström, Nationell
samordnare för Agenda 2030

Ambitionsnivån måste höjas!

Sex problemområden
som behöver fokus
Mycket snack och liten verkstad – unga är inte
tillräckligt inkluderade i arbetet med Agenda
2030. Sverige behöver höja ambitionsnivån
och se barn och ungdomar som centrala i
processen och är med och sätter ambitionsnivån.
LSU har identifierat sex problemområden som
måste åtgärdas för att påskynda och utveckla
implementeringen av Agenda 2030.
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Sverige är ett land som har otroligt goda
förutsättningar för att uppnå Agenda
2030:s mål. Denna fördel innebär ett stort
ansvar både nationellt och globalt. Under
2019 deklarerade Sveriges statsminister i
regeringsförklaringen att Sverige ska ”gå
i bräschen” för Agenda 2030 och ta på sig
ledartröjan. Det är ett ställningstagande som
förpliktigar – Sverige måste agera skyndsamt,
varje dag och år räknas! Sveriges arbete har
hitintills främst rört planering, processer
och analysarbete kring Agenda 2030. Landets
regering har inte agerat tillräckligt snabbt
eller ambitiöst för att verkställa Agenda 2030.
Trots att Sverige ligger bra till i jämförelse
med andra länder finns mycket kvar att göra.
Sveriges politik är idag ofta mer retorisk än
vad den visar på visionärt politiskt ledarskap.

Ledarskapet är avgörande.
Att 193 stater har tagit fram en gemensam
Agenda 2030 är storslaget men för att
uppnå denna behöver länder med bäst
förutsättningar göra mest. Därför måste
Sverige ta ett större ansvar och leva upp
till sitt rykte. Vi ska inte se målen som
en checklista som ska klaras av punkt
för punkt, utan förstå att varje delmål
är ömsesidigt beroende av de andra. En
höjd ambition kräver att svensk politik
säkerställer deltagande från civilsamhället
i genomförande och uppföljning av Agenda
2030, i Sverige och internationellt. Ett
starkt, engagerat och inkluderat ungt
civilsamhälle är en viktig förutsättning
för att nå de Globala målen för hållbar
utveckling. Ambitionshöjning är inte klar och
färdigformulerad förrän ungdomsrörelsen
har fått vara med och förhandla om den.
Ambitionerna för Agenda 2030 är något vi
alla måste sätta tillsammans.

Sveriges regering bör i större utsträckning
ta tillvara på Agenda 2030-delegationens
gedigna arbete med rekommendationer
till konkret handling, för att de år som gått
inte ska bli en tidsförlust. Omställning
måste ske och det måste ske genom konkret
handling nu. LSU uppmuntrar alla att ta sig
an uppgiften att omvandla förberedelser till
aktiva handlingar. Sverige har inte råd att inte
agera.
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Vi är arga för att det saknas politisk
vilja och inkluderande ingång.
Pessimismen blir vår drivkraft att pusha
på makthavarna. Det är unga som
sitter på lösningen och viljan.
- Rosaline Marbinah, LSU

Utveckla ungas delaktighet
Agenda 2030 betonar särskilt barns
och ungas perspektiv. En tredjedel av
agendans delmål refererar direkt eller
indirekt till barns och unga människors
egenmakt, deltagande och välmående.
Hållbar utveckling och ungas drivkraft
är två sidor av samma mynt. De måste
hänga ihop och kan ömsesidigt bidra
till varandra. Hållbar utveckling kräver
förståelse för framtida generationers
utmaningar och behov. Barn och unga är
de som påverkas mest av effekterna av
de beslut som fattas av dagens politiker.
Agendan baseras på ett långsiktigt och
intergenerationelllt perspektiv som
kräver ungas involvering. Det krävs för att
vi ska kunna axla ansvaret för hur dagens
beslut påverkar framtida generationer.
Dagens beslut får inte äventyra
kommande generationers möjligheter att
åtnjuta sina rättigheter. Unga ska därför
erkännas i sin roll som aktörer som bidrar
till Agenda 2030 och få den plats de
förtjänar.
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Ungas intresse för Agenda 2030 ökar varje
år. För femte året i rad sker en uppgång i
andelen organisationer som uppger att de
arbetar med Agenda 2030 i LSU:s årliga
medlemsundersökning. År 2020 uppger hela
59 procent av LSU:s ungdomsorganisationer
att de på något sätt med agendan. Agenda
2030 har snabbt blivit en integrerad del
av ungdomsrörelsens arbete och är ett
tydligt exempel på ungdomsrörelsens
förmåga att snabbt implementera nya
frågor inom sin verksamhet. Dessutom har
andelen organisationer som arbetar med
utvecklingsfrågor genom internationella
partnerskap ökat de senaste åren från 27
procent till 37 procent.7 Det finns en tydlig
solidaritet och gemenskap mellan barnoch ungdomsrörelser världen över. En
global ungdomsrörelse, där vi tillsammans
utvecklas, lär av och hjälper varandra.
Ungdomsrörelsens kraft är att lita på. och
ungas bidrag till Agenda 2030 är avgörande.

Unga ska finnas representerade i alla samtal
som handlar om ungas verklighet. Unga
måste få sitta vid bordet och delta på ett
meningsfullt sätt. Unga samlar en mångfald
av olika intressen, erfarenheter och expertis.
Unga är en heterogen grupp och det är därför
viktigt att de unga som faktiskt berörs är
de som deltar och att olika erfarenheter
uppvärderas. Lika viktigt är det att de förslag
och krav som ungdomsrörelsen ställer följs
upp på. Unga blir ofta exkluderade både
nationellt och internationellt, eftersom
makthavarna upplever dem som problem i
stället för potentiella partners. Det är kanske
då inte så förvånande att unga världen över
uttrycker en minskad tro på makthavare.
Detta måste adresseras. Makthavare måste
dra nytta av ungas viktiga bidrag till hållbar
utveckling och möjliggöra potentialen hos de
1,8 miljarder unga som finns globalt.

Att inkludera unga organiserade ger
Agenda 2030 effekt. Det går inte att
uppnå målen utan att inkludera unga
och ett ungdomsperspektiv, och ge
oss förutsättningarna att engagera oss.
Genom att bygga långsiktiga samhällen
ser vi till att Agenda 2030 inte bara blir en
stafettpinne som stannar vid 2030.
- Emelie Weski, LSU
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I Sverige har man inte jobbat så systematiskt
eller nytänkande som man skulle behöva.
Nu måste arbetet vara att omsätta planer
i praktiken för verklig förändring. En faktor
för att speeda upp omställningsprocessen
är ett folkligt engagemang. Där har
ungdomsrörelsen en unik roll att spela.
- Gabriel Wikström, Nationell
samordnare för Agenda 2030

“Ingen ska lämnas utanför”

Regeringen beskriver barn och unga
som nyckelaktörer och använder sig
av “generationsperspektivet” som
beskriver hur “hållbar utveckling kräver
förståelse för och kunskap om framtida
generationers utmaningar och behov; hur
ser barns och ungas villkor ut och hur ges
de förutsättningar att utvecklas till sin
fulla potential” i sin proposition Sveriges
genomförande av Agenda 2030. Regeringen
belyser i propositionen ungas delaktighet
att vara aktiva parter i genomförandet, så
att de får förutsättningar att organisera sig
och delta i beslutsfattande på olika nivåer.
Regeringen måste nu omvandla ord till
handling och visa att dess intentioner får
genomslag i politiken.

Agenda 2030 fick stor genomslagskraft för
ställningstagandet att ingen ska lämnas
utanför (Leave no one behind). Att inte
lämna någon utanför är en nödvändighet
för att de globala målen ska nås för alla
människor, överallt, och för kommande
generationer. Det innebär att de framsteg
som görs ska omfatta alla grupper som
i dag är missgynnade, marginaliserade
och diskriminerade i utvecklingen. Det är
viktigt att detta nu visas i praktiken och att
ungdomsperspektivet spelar en avgörande
roll. Ingen ska lämnas utanför måste gälla
alla. Det är också det bästa argumentet för
att inkludera alla unga – specifikt icke-binära,
personer med funktionsvariationer och
andra icke-normativa personer. Alla måste
synliggöras i detta arbete.

Ett avgörande perspektiv

Alla vinner på att unga inkluderas. Nu behövs
det tydliga former och forum. LSU driver
frågan om att inrätta en nationell kommitté
med representanter från ungdomsrörelsen.
Likaså behövs tillgänglig och användarvänlig
information som riktar sig till unga om
politiska processer och uppföljning. Politiska
meddelanden som visar på ungas potential
är ett effektivt verktyg som blir verkanslöst
om det inte konkretiseras. LSU anser det
vara problematiskt att det enbart finns
bedömningar men inga konkreta förslag
på hur civilsamhället kan stärkas för sitt
oumbärliga arbete med Agenda 2030.

Ungdomsrörelsen bidrar med ett avgörande
perspektiv – ungdomsperspektivet.
Perspektivet är LSU:s utgångspunkt och
genomsyrar allt vi gör för att uppnå en
hållbar värld. Att förflytta makt mellan
grupper är en av politikens största
utmaningar. Barn och ungdomar är särskilt
utsatta grupper i samhället och deras behov
behöver därför synliggöras. Agenda 2030
måste pådriva förflyttningen av barn och
unga från marginal till centrum. Vägen framåt
ska inte enbart sättas av majoritetssamhället.
Barn och ungdomar leder fredsrörelser,
demokratiseringsprocesser och försvarar
mänskliga rättigheter. Detta främjar till
hållbar utveckling. Vi är oumbärliga. Unga ser
hur målen är odelbara och det ena målet kan
inte uppnås utan det andra. Därför behövs
ungdomsperspektivet som alltid tar hänsyn
till ungas behov och önskemål. Perspektivet
är vårt sätt att säkerställa att våra rättigheter
tillgodoses.
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Det är viktigt att se till att ungdomar
representeras, och att vi tar deras
erfarenheter på allvar. De ska vara
med och diskutera sakfrågorna och
bjudas in som experter på att vara
ung i dag.
- Gabriel Wikström, Nationell
samordnare för Agenda 2030
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We are determined to take the bold
and transformative steps which are
urgently needed to shift the world on
to a sustainable and resilient path.
- Transforming our world: The 2030 agenda
for sustainable development.

Vägen till att uppnå Agenda 2030
Agenda 2030 bygger på behovet av
transformativa förändringar för att nå en
hållbar värld för alla. Agenda 2030 antogs
av FN i september 2015 under namnet
”Transforming our world: the 2030 Agenda
for Sustainable Development”. FN har sedan
dess beskrivit transformationens betydelse
för genomförandet av agendan. 2020
beskriver FN hur en “accelererad handling
och transformerande vägar: förverkligande
av decenniet för handling och leverans för
hållbar utveckling” (”Accelerated action
and transformative pathways: realizing the
decade of action and delivery for sustainable
development”) är nödvändig. För att detta
ska genomföras krävs en omställning och
att hastigheten för denna omställning ökar.
Sverige har inte tagit till sig budskapet
om transformation och omställning.
Det är dags för Sverige att förstå vikten
av transformation och se unga som en
transformativ kraft. Att unga är med och
driver omställningen samt definierar vad
den innebär. Barn och unga driver politisk
utveckling genom att vara positiva och
konstruktiva aktörer varje dag. Den kraften
bör tas tillvara på för en verklig omställning
till ett hållbart samhälle för alla.
16
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Utmaningar för
Agenda 2030

Coronakrisen har lärt mig att om vi
vill något så kan vi åstadkomma
det. Vi kan ställa om på mindre än
en vecka med nya regleringar och
lagar. Men när det gäller Agenda
2030 har det visat sig att världens
ledare inte vill eller kan.
- Rosaline Marbinah, LSU

I förra avsnittet gick vi igenom vikten av ungas
delaktighet i arbetet med Agenda 2030. I den här
delen kommer vi att titta närmare på vad som
kan göras för att nå målen med framgång före
utsatt tid. LSU har identifierat tre huvudsakliga
utmaningar. Politiken saknar tydlig riktning och
samstämmighet, makthavare samarbetar inte
tillräckligt med civilsamhället och brist i befintliga
politiska strukturer bidrar till avsaknad av
transformerande tillvägagångssätt att nå Agenda
2030. Framgångssagan har stött på problem.
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Otydlig riktning
Samordning och styrning är avgörande för
att Agenda 2030 ska kunna uppnås. Det är
tydligt angivet i punktform vad som ska
göras i Agenda 2030, men det är upp till varje
genomförare att komma fram till hur det
ska göras. En tydlig riktning där politiken
strävar åt samma håll behövs för att hållbar
utveckling ska komma tillskott.
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I Sverige arbetar varje myndighet
dock separat från de andra – så kallad
stuprörspolitik – medan regeringen har
samordningskapaciteten. Detta har utgjort
ett problem för implementeringen av Agenda
2030. Ansvariga ministrar ser till sitt eget
ansvarsområde, vilket skapar både revirtänk
och en otydlig ansvarsfördelning. Här saknas
ett holistiskt perspektiv som påminner om
att Agenda 2030 består av många mål som är
ömsesidigt beroende av varandra och kräver
en samstämmig politik. Målen är som ett
kluster, ett nät som hänger ihop och går inte
att separera. Men det saknas ett politiskt
ägandeskap och samstämmighet i politiken.
I stället för att se helheten hamnar ansvaret
enbart på enheter och regeringen tycks agera
mer reaktivt än proaktivt. Följden av detta
blir en svag och passiv samordning.

Sveriges politik har en tendens att vilja få in
Agenda 2030 arbetet i ordinarie processer
utan att nya resurser tillsätts. Att integrera
Agenda 2030 i ordinarie processer innebär
dock inte att befintliga strukturerna lever
upp till alla de krav som agendan ställer.
Existerande arbetssätt och institutioner
behöver i många fall utvecklas, stärkas
eller förändras för att agendan ska kunna
uppfyllas. Ett steg att förändra detta är
tillsättningen av en ny samordnare för
Agenda 2030. Det behövs dock stora
resurser för att samordnaren ska kunna axla
ansvaret. Allt hänger nu på koordineringen
av regeringen. Det behövs tydliga kraftfulla
markeringar och positionering från högsta
nivå av för att en transformativ förändring
ska ske.

Samstämmig politik är ett uttalat mål hos
regeringen men utan att förklara hur den
ska gå till. Det behövs en medvetenhet och
vilja högst upp i beslutshierarkin för att
bryta detta mönster och skapa tydlig riktning
för Sveriges Agenda 2030 arbete. Bristen
på ett strategiskt samarbete och ledarskap
är inte förenligt med 2030-agendans
intentioner. Ett syfte med Agenda 2030 är
att tvinga till holistiskt tänkande och skrota
stuprörstänkandet genom nytänkande
bortom specifika politikområden. Det behövs
nya forum för verklig genomslagskraft.

Samarbete med civilsamhället är en
förutsättning för att realisera Agenda
2030. Det har dock visats att det är
ovanligt att myndigheter samarbetar med
civilsamhället, medan det finns ett samarbete
i större utsträckning med privata aktörer.
Myndigheter uppger att de inte riktigt vet
hur de ska samarbeta med civilsamhället om
Agenda 2030. Arbetet har hitintills stannat
av vid planeringsstadiet. Därför behöver
regeringen tydliggöra och konkretisera
samarbetet med civilsamhället. Detta visar

på att regeringen inte har varit tillräckligt
tydliga i vilka värden som är eftersträvvärda
och avgörande för att Agenda 2030 ska
kunna implementeras effektivt. Regeringen
har således missat att följa Agenda
2030-delegationen ens rekommendationer
att inkludera civilsamhället samt skapa
nya former för samarbeten. Civilsamhället
upplever ofta att regeringen har lagt mer krut
på att uppvakta näringslivet. Det politiska
arbetet med Agenda 2030 måste påminnas
om civilsamhällets handlingskraft och
folkbildnings förankring.

De löften som har getts till
ungdomsrörelsen är till stor
del en illusion. Vi pratar
mycket om att unga är
inkluderade. Men när vi tittar
på målen och kokar ner det
är det få som tar upp ungas
organisering och makt.
- Emelie Weski, LSU

Brist på samarbeten

Mätbara mål om unga saknas

Regeringen måste fokusera
på grundläggande strukturer
– vilka driver omställningen
och vilka utgör hinder för
den? Det är ett recept för
inkludering och bästa sätt
att se till att ingen lämnas
efter.

Arbetet med att nå Agenda 2030-målen går i
för långsam takt. En huvudsaklig anledning
till detta är att politiken i Sverige inte har
definierat vad omställningen ska innebära
och vilka transformativa vägar som finns
att nå den radikala omställning världen är i
behov av. I dagsläget mäts inte omställningen
till ett hållbart samhälle. För att följa upp
Sveriges ambition och resultat behöver ungdomsrörelsen vara med och formulera och
definiera indikatorerna. Idag finns det inte
mål som mäter ungas involvering. Genom
att unga konsulteras kan indikatorerna höjas
för att kunna nå verklig omställning. Genom
att sätta upp en tydlig målbild kan vi utifrån
denna formulera indikatorer som visar hur
långt vi kommit.

- Gabriel Wikström, Nationell
samordnare för Agenda 2030

Att vi blir involverade sker mer sporadiskt
än systematiskt, antingen för att det ser bra
ut medialt, eller för att det finns enstaka
eldsjälar som pushar för det.
- Julia Bielik, LSU
20

21

Vad har hänt sedan
Agenda 2030 trädde i
kraft?
Hittills har vi gått igenom sex problemområden
för ungas inkludering i arbetet med Agenda 2030,
och identifierat vilka tre utmaningar som finns
inom politiken. För att kunna utvärdera arbetet
med Agenda 2030 i Sverige presenterar vi också
vad som har hänt sedan 2015, när Agenda 2030
antogs. Det har hänt en del – men inte tillräckligt.
En tandlös handlingsplan har presenterats,
makthavarna har inte integrerat Agenda 2030 i
sitt arbete annat än i kunskapshöjande insatser
och det dröjde alltför länge innan det fanns
lagstiftning om genomförandet av målen.
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Framgångsrik delegation

LSU upplever att vi har haft en god relation
till delegationen och fått en aktiv roll i
framtagande av delbetänkanden. En av LSU:s
idéer finns dessutom med i slutbetänkandet.
LSU ställer oss positiva till delegationens
arbete och rekommendationer.

Agenda 2030-delegationen, som tillsattes
av regeringen, påbörjade sitt arbete i
mars 2016 med uppdrag att ge förslag på
Sveriges genomförande av Agenda 2030.
Delegationen, som arbetade fram till 2019,
hade i uppdrag att förankra agendan och
de 17 globala målen genom en bred dialog
med främst myndigheter, kommuner och
landsting, näringsliv, civilsamhälle och
forskarsamhälle. Delegationen skulle främja
informations- och kunskapsspridning om
hållbar utveckling, sprida goda exempel
samt uppmuntra innovativa partnerskap.
Nyckelord för delegationen var brett
ägandeskap och partnerskap och deras
ingång har varit holistisk och tvärsektoriell.

Agenda 2030-delegationen har under
arbetets gång överlämnat fyra
delredovisningar till regeringen samt
ett slutbetänkande med sina samlade
rekommendationer. Delegationens
slutbetänkande är tydligt i sitt budskap
gällande civilsamhället. De skriver: “Ett
självständigt, öppet och livskraftigt
civilsamhälle är en hörnsten i ett
demokratiskt samhälle och en förutsättning
för omställning till hållbar utveckling”.
Agenda 2030-delegationen satte högt värde
på civilsamhället och har gett tydliga och

Delegationens samverkan med
ungdomsrörelsen framställs som positiv.
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konkreta förslag på hur ett samarbete bör
genomföras, vilket beklagligen inte har
antagits av regeringen. Slutbetänkandet utgår
ifrån att en omställning kräver förändring i
systemet för att få genomslagskraft. Det har
visat sig att omställningen som krävs inte
kan ske inom befintliga strukturer menar
delegationen.
Trots detta så kom arbetet att ledas från
Regeringskansliet och arbetet har inte
implementerats i sin helhet av regeringen.

Hur går det för Sverige?
Statistiska centralbyrån (SCB) har på regeringens uppdrag analyserat hur Sverige
lever upp till målen i Agenda 2030 och tagit fram förslag på en statistikbaserad
uppföljning med indikatorer för Sveriges genomförande av agendan. Av Statistiska
centralbyråns (SCB) rapport Genomförandet av Agenda 2030 i Sverige – Statistisk
lägesbild 2019 framgår att Sverige med nuvarande styrmedel och åtgärder inte når
flera av de nationella klimat- och miljömålen. Därmed nås inte heller de relaterade
målen i Agenda 2030. Växthusgaser, havsmiljön och förlusten av biologisk
mångfald är några av de största problemområdena som pekas ut av myndigheten.
SCB har sammanfattat Sveriges utmaningar i tre övergripande punkter:
Ojämlikheten mellan grupper minskar inte utan ökar inom flera områden.
De flesta av de nationella miljökvalitetsmålen är inte möjliga att nå med idag
befintliga och beslutade åtgärder.
Våld och kränkningar minskar inte.
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Sveriges rapportering till HLPF

Sverige arbete för
hållbarhet sträcker sig
längre tillbaka än Agenda
2030

FN:s högnivåforum för hållbar utveckling
(HLPF), en plattform för uppföljning och
granskning av staternas aktiviteter inom
Agenda 2030. Forumet sammanträder
årligen under FN:s ekonomiska och
sociala råd, ECOSOC. Vart fjärde år ligger
sammanträdet på högsta politiska nivå i
FN:s generalförsamling. FN har utformat
ett granskningssystem med indikatorer för
mål och delmål, där avsikten är att löpande
att förverkliga sina ambitioner att uppnå
Agenda 2030. Uppföljning sker på nationell,
regional och global nivå. Men det är frivilligt
för medlemsländer att rapportera. Regeringar
ansvarar för länders rapporteringar, men
rapporten ska tas fram i en rådgivande
process med olika aktörer från samhället,
såsom civilsamhället och näringslivet.

Sverige var det första landet i världen
att 2003 införa politik för global
utveckling (PGU). PGU bygger på
idén att samtliga politikområden
har relevans för den globala
utvecklingen. Alla departement sägs
ha arbetat fram handlingsplaner
i genomförandet av agendan.
Statskontoret visar dock att det är
svårt för de statliga myndigheterna
att ta till sig och förstå regeringens
ambition om att myndigheterna ska
använda PGU som ett verktyg för att
genomföra Agenda 2030. Detta visar
på höga förväntningar utan tydliga
resultat.

2017 valde Sverige tillsammans med 47 andra
länder för första gången att rapportera.
LSU konsulterades tillsammans med 10
medlemsorganisationer på möte med
dåvarande civilminister Ardalan Shekarabi
inför Sveriges rapportering till HLPF. När
den svenska regeringen rapporterade till FN
om sitt Agenda 2030-arbete betonades att
genomförandet skulle ske ”genom beslut
och åtgärder i den dagliga verksamheten
och genom befintliga styrprocesser”.
Implementeringen av Agenda 2030 skulle
således genomföras av den reguljära
verksamheten utan att tillsätta några
extra insatser . Ungdomsrörelsen påvisade
problem med att genomföra Agenda 2030
arbetet uteslutande i befintliga strukturer
och uppmanade till att se möjligheter till
nyskapande transformativa metoder. Det är
viktigt att Sverige tar med sig dessa lärdomar
inför nästkommande frivilliga rapportering.

Tandlös handlingsplan
2018 tog regeringen fram en handlingsplan
för arbetet med Agenda 2030 mellan 20182020. Handlingsplanen har fått kraftig kritik
för att inte svara på de behov som finns. Den
anses vara tandlös och blekna i jämförelse
med Agenda 2030-delegationens arbete och
rekommendationer. LSU anser att Agenda
2030-delegationens delredovisning är inte
tillräckligt inkluderad i handlingsplanen.
Concord Sverige och LSU menar bland annat
att planen mest är en sammanställning av
vad regeringen redan gjort, gör eller är i färd
med att göra, och som passar ihop med FN:s
hållbarhetsmål istället för att se möjliga förändringsskapande lösningar till omställning.
LSU anser att den inte är tillräckligt visionär
med ett sikte bortom 2020, vilket är en förutsättning för hållbarhet.
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Svag insats

Statskontoret uppmärksammar att “handlingsplanen inte innehåller en samlad prioritering mellan olika områden och insatser
eller någon tidplan för arbetet”. De allra
flesta myndigheter, länstyrelser, regioner och
kommuner har inte använt regeringens handlingsplan i sitt arbete med Agenda 2030 eller
i samarbeten och partnerskap. Det har varit
svårt för dem att se hur handlingsplanen
kan vägleda dem i hur de ska arbeta. Några
myndigheter uppger att handlingsplanen inte
är tillräckligt konkret för att de ska kunna
ta hjälp av den. Detta visar att regeringen
inte har tagit till sig budskapen från Agenda
2030-delegationen och inte är tillräckligt
ambitiösa. Vi efterfrågar en stärkt handlingsplan med tydlig rolluppdelning och tidsplan. Vidare önskar vi att handlingsplanen
specificerar hur unga ska inkluderas i arbetet
med Agenda 2030 på ett tydligt, konkret och
långsiktigt sätt.

De flesta myndigheters, kommuners och
regioners hållbarhetsarbete har påverkats
i liten utsträckning av Agenda 2030. Enligt
Statskontoret har majoriteten av dessa
använt Agenda 2030 i sitt hållbarhetsarbete.
Dock har detta främst gjorts i
kunskapshöjande insatser, kartläggning av
egen verksamhet, styrdokument, genom
att tillsätta ansvarig funktionär eller delta i
nätverk. Det har skett i form av sidoprojekt
eller ytlig verksamhetsförändring. Agendan
har höjt kunskapen om hållbarhet, men
det är en utmaning att omvandla kunskap
till förändring. Det har heller inte skett
externa kunskapsinsatser i tillräckligt stor
utsträckning. I de fall institutionerna har
inrättat en Agenda 2030-funktion har det
framför allt inneburit att en aktör har ändrat
namn på en befintlig funktion snarare än
att de har omprioriterat organisationens
resurser. Likaså är det vanligare att arbeta
med Agenda 2030 inom redan upparbetade
samarbeten än att skapa nya. Aktörernas
samverkan handlar oftast om att öka
kunskapen om Agenda 2030, vilket innebär
att det hittills har handlat mer om vad än om
hur. I flera organisationer är ambitionsnivån
sammankopplad med enskilda personers
engagemang eller de resurser och mandat
som finns för att arbeta med agendan. Det
blir otroligt sårbart när arbetet med Agenda
2030 hänger på enskilda personers vilja och
engagemang i stället för att det finns tydliga
riktlinjer ovanifrån.

Beskrivningen är inte en
realitet utan mer visionärt.
Det står skriftligen men
det är inte vad vi får höra
muntligen. Vi upplever att
det finns ett aktivt hindrande
av att ge unga plats i
praktiken.
- Katja Holböll &
Emelie Weski,, LSU
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Proposition
Sverige ska genomföra Agenda 2030 för en
ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar
utveckling genom en samstämmig politik nationellt
och internationellt. Genomförandet ska präglas
avagendans princip att ingen ska lämnas utanför.

Proposition faller kort
Utifrån Agenda 2030-delegationens
arbete och slutbetänkande tog regeringen
2019 fram en proposition till riksdagen.
En proposition innebär ett förslag från
regeringen till riksdagen och i det här
fallet om genomförandet av Agenda 2030.
Propositionen gick på remissrunda samma
år och LSU var en av de organisationer
som aktivt deltog och svarade. I juni 2020
lämnades propositionen för genomförandet
av Agenda 2030 till riksdagen. 17 juni 2020
godkände riksdagen propositionen. Detta
innebär att Sverige inte har haft någon
lagstiftning som innehåller Agenda 2030 fram
till dess.

Att det tagit så lång tid att få fram lagstiftning
kring arbetet med Agenda 2030 bör
ifrågasättas och kritiseras.. Den förberedande
fasen har varit en så lång process att tiden är
knapp för själva genomförandet. Dessutom
bleknar regeringens förslag i jämförelse med
Agenda 2030-delegationens djärva idéer
och konkreta rekommendationer. En höjd
ambitionsnivå kräver tydligt handlande
och tydlig riktning. Slagkraftiga löften och
storslagna ord måste översättas i konkret
politik. Eftersom löftena innefattar personer
som vanligtvis inte kan få sin röst hörd inom
politiken innebär detta ett stort ansvar för
våra makthavare. Förhoppningarna är att
propositionen ska kunna vara startskottet på
en ökad handlings- och genomslagskraft från
regeringens sida.

Propositionen fastställer att ”ett livfullt,
självständigt och öppet civilsamhälle
är en förutsättning för en omställning
till ett hållbart samhälle.” Regeringen
framhäver även att civilsamhället utgörs
av ”innovatörer, kunskapsförmedlare och
pådrivare av ett ansvarsutkrävande gentemot
makthavare.” Det unga civilsamhället
välkomnar detta erkännande och förväntar
sig att detta ska visas i Sveriges arbete med
Agenda 2030 framöver i form av partnerskap
och delaktighet av unga. Det är viktigt för
ungdomsrörelsen att det finns skrivningar att
peka på men det får inte stanna där. Ungas
inkludering och perspektiv måste också
realiseras.

Propositionen understryker att agendan
ska integreras i ordinarie processer vilket
hitintills inte har visat sig vara tillräckligt
effektivt. Detta visar hur regeringen
bortprioriterar ungdomsrörelsens viktigaste
konkreta förslag som är en nationell
kommitté. Propositionen är några steg i rätt
riktning men inte tillräckligt. Det visionära i
politiken saknas.
27

Om vi tittar på vilka som har drivit på
klimatdebatten på senare år så är det unga
– Greta Thunberg och sen Fridays for future.
Därför måste vi tänka på hur vi kan inkludera
ungdomsrörelsen så att unga inte känner att deras
enda väg att påverka är att ta till gatorna. Det är
mycket bättre att ha unga i rummen där beslut
fattas.
- Gabriel Wikström, Nationell
samordnare för Agenda 2030

Nytillsatt samordnare för
Agenda 2030 är spindeln i nätet
Våren 2020 tillsattes Gabriel Wikström
som nationell samordnare för Agenda
2030 och globala målens genomförande
i Sverige. Wikström kommer själv från
ungdomsrörelsen vilket inger hopp om att
ungas inkludering och ungdomsperspektivet
ska få ta plats framöver. Samordnarens
roll är att vara en länk mellan regering och
andra aktörer som jobbar med agenda 2030.
Detta innebär att samordnaren samlar på
sig information, kontakter, goda exempel att
sprida och ha en kontaktskapande funktion
mellan olika aktörer. Vilket förhoppningsvis
kommer leda till samarbeten. Tillsättningen
av den nationella samordnaren kan ses som
ett svar på kritiken på brist på samordning.
Däremot finns det oklarheter över hur
rollen kommer att utvecklas framöver. Allt
hänger nu på koordineringen. För att den
ska bli genomslagskraftig måste det satsas
tillräckliga resurser på samordnarrollen.
Att inneha en samordnande roll är ett sätt
att understödja dialog men besluten ligger
egentligen hos regeringen.

Enligt samordnaren har det inte blivit mycket
verkstad av agendan i Sverige, trots att det
gått mer än fem år sedan statsminister Stefan
Löfven sa att Sverige skulle vara ledande på
området. Samordnaren har visat intresse
för samarbete och uttrycker ett behov av
att stärka ungas organisering. LSU ser fram
emot att se hur Gabriel Wikström tar sig an
sin roll och genomför arbetet framåt. Det
är upp till bevis att visa vad som följs upp
och huruvida uppdraget är symboliskt eller
handlingskraftigt.

Resolutionerna 2250 och 2419 är avgörande
för arbetet med Agenda 2030
I december 2015 antog FN:s säkerhetsråd resolution 2250. Resolutionen är
bindande och understryker betydelsen av att unga (personer i åldern 1829) inkluderas i processer för att skapa och upprätthålla fredliga samhällen.
2419 antogs tre år senare, som en uppföljning på 2250 där Sverige har varit
drivande. FN:s säkerhetsrådsresolutioner 2250 och 2419, som också kallas
unga, fred och säkerhetsagendan, är avgörande för arbetet med Agenda 2030
och en absolut nödvändig metod för att inget barn eller ungdom ska lämnas
utanför. Resolutionerna 2250 och 2419 liksom Agenda 2030 erkänner ungas
potential som förändringsaktörer och nyckelaktörer för ett samhälles sociala
sammanhållning. Unga utgör i många fall majoriteten av befolkningen i länder
som befinner sig i väpnad konflikt. Unga är en av de grupper som drabbas
hårdast av väpnad konflikt, som drivs på flykt eller berövas sina möjligheter
till utbildning och goda levnadsvillkor. Resolutionerna har varit ett avgörande
steg i synen på unga och deras inkludering. Perspektivet har gått från unga som
hot till unga som fredsaktörer. Resolutionerna 2250 och 2419 är viktiga steg i
skapandet av ett nytt narrativ där unga betraktas som aktörer för förändring.
Regeringen har fördelat ansvar för området unga, fred och säkerhet till Folke
Bernadotteakademin, FBA som har upprättat en intern enhet med särskilt fokus
på resolution 2250.

Utöver den nationella samordnaren
finns en Agenda 2030-ambassadör, för
närvarande Anna Lindstedt, som har ett
globalt perspektiv och är Sveriges röst i
internationella forum.
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Vässad feministisk utrikespolitik
Sedan 2015 har Sverige haft en feministisk utrikespolitik som fått
genomslag. Genomslaget bekräftas av både nationellt och internationellt
och vittnar om betydelsen av att ett land går före och bedriver en uttalat
feministisk utrikespolitik. Den feministiska utrikespolitiken strävar efter
att stärka alla kvinnors och flickors rättigheter, representation och resurser
med utgångspunkt i kunskap om den realitet där de lever. Sverige säger
sig nu vässa sitt engagemang för kvinnors och flickors grundläggande
mänskliga rättigheter. Fokusområden är att främja kvinnors ekonomiska
och sociala förhållanden, stärka arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa
och rättigheter (SRHR) samt fred och säkerhet. Internationellt läggs fokus
på jämställdhetsanalyser och könsuppdelad statistik.
Nationellt arbetar man med de sex jämställdhetspolitiska delmålen vilka
är:
• En jämn fördelning av makt och inflytande.
• Ekonomisk jämställdhet.
• Jämställd utbildning.
• Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet.
• Jämställd hälsa.
• Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Barnkonventionen är lag!
I november 1989 antog FN:s generalförsamling konventionen om
barnets rättigheter, barnkonventionen men det har dröjt till 2020
innan den blivit lag i Sverige. Barnkonventionen fastslår bland annat
att barn ska få uttrycka sin mening och bli lyssnade på, rättigheter
som är centrala både för det enskilda barnet, för att skapa goda
uppväxtvillkor och ett bättre samhälle för alla barn. Barnets rättigheter
utgör en förutsättning för att genomföra agendans mål. Vidare fastslår
barnkonventionen att vad som bedöms vara barnets bästa ska beaktas i
första hand vid alla åtgärder som rör barn.
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Milstolpar i arbetet för agenda 2030 i Sverige

1 november
2016

Agenda 2030 delegationen släpper delredovisning 1. Den belyser vikten
av en sammanhållen styrning och ledning i genomförandet.

Hösten 2016

Statsminister Stefan Löfven initierar Global Deal. Det är ett globalt
partnerskap för inkluderande tillväxt och anständiga arbetsvillkor.
Totalt samlas cirka 100 regeringar, fack- och arbetsgivarorganisationer,
företag och organisationer. Initiativet syftar till att alla människor skall
kunna dra nytta av globaliseringen samt förbättra anställningsvillkor och
produktivitet globalt.

1 mars 2017

31 maj 2017

Juni 2017

Agenda 2030 delegationen släpper delredovisning 2. Den redogör för
ett antal utmaningar kopplade till kommunikation och Agenda
2030. Ett gemensamt svenskt narrativ belystes som vägen att nå målen,
och att förklara vad agendan innebär i relation till det arbete som
redan pågår. Delegationen presenterade två förslag på åtgärder; en
folkbildningskampanj och en digital plattform.

Delegationen släpper delredovisning 3. Den innehåller en
nulägesbeskrivning och ett förslag till handlingsplan. I den identifierades
sex prioriterade områden inom vilka åtgärder behöver vidtas. LSU anser
det vara väldigt beklagligt att detta inte blev en handlingsplan.

Regeringen genomför en frivillig rapportering till HLPF.
2018. Svenska FN-förbundet och SKL startar Glokala Sverige. Projekt
för att utbilda ledande politiker och tjänstepersoner om Agenda 2030
och skapa engagemang i kommuner, landsting och regioner. Projektet
är finansierat av Sida. 146 av landets 311 kommuner och regioner deltar i
projektet.
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1 mars 2018

Delegationen släpper delredovisning 4. Analys av relationen mellan de
169 delmålen i Agenda 2030 och befintliga riksdagsbundna mål. 120 av
delmålen är nationellt relevanta, samt att det finns riksdagsbundna mål
som stämmer väl överens med 97 och till viss del med 21 av dessa. Endast
två av delmålen saknar koppling till riksdagsbundna mål.

14 juni 2018

Regeringen presenterade en handlingsplan för 2018-2020.

11 mars 2019

Agenda 2030-delegationen släpper sitt slutbetänkande, som samlar
delegationens analys i en slutrapport. Samma år gick den ut på
en remissrunda och LSU bland flera var aktiva och positiva till
slutbetänkandet.

September
2019

SCB släpper rapporten Genomförandet av Agenda 2030 i Sverige
– Statistisk lägesbild. Där framgår det att Sverige med nuvarande
styrmedel och åtgärder inte når flera av de nationella klimat- och
miljömålen. Därmed nås inte heller de relaterade målen i Agenda 2030.

25 februari
2020

Regeringen tillsätter ny samordnare för Agenda 2030.

3 mars 2020

Juni 2020

Generaldirektörerna för ett 60-tal statliga myndigheter skapar en
sammanslutning, GD-forum, för en uppföljning av Agenda 2030.
Deltagandet är frivilligt och öppet och fungerar som en samtalspartner
till regeringen samt bidrar med analyser. GD-forum är länk mellan
regeringen och myndigheterna.

Propositionen för genomförandet av Agenda 2030 lämnades till
riksdagen.
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Vi bygger just nu ett nytt samhälle och om
Agenda 2030 ska bli en framgångssaga krävs
ungdomsrörelsen. Unga är majoriteten av jordens
befolkning och med rätt förutsättningar och
resurser kan vi bidra till att hitta nya innovativa
lösningar för att uppnå målen.
- Emelie Weski,, LSU

Ungdomsrörelsens
roll i Agenda 2030

Ungdomsrörelsens avgörande
bidrag
Barn och ungas engagemang i
hållbarhetsfrågor är stort. Dagens
unga är de mest politiska sedan
flera ungdomsgenerationer tillbaka.
Ungdomsrörelsen verkar lokalt till globalt
för en bättre, mer hållbar värld. Unga
fredsbyggare finns här ibland oss. Det är
därför särskilt viktigt att inkludera unga
i arbetet med hållbarhet. Nuvarande
generation ska inte hota framtida
generationers möjlighet till att leva på vår
jord. Ungdomsrörelsen har sedan Agenda
2030 skapats, arbetat med hela agendan både genom politiskt och kapacitetstärkande
arbete. LSU vill därför driva ett starkt och
långsiktigt arbete med hållbarhetsmålen för
en hållbar global välfärd. Ungdomsrörelsen
är gräsrotsrörelsen med en infrastruktur som
når ända till EU och FN.

Vi har gått igenom de sex problemområden
som LSU identifierat kring inkluderingen av
unga i arbetet med Agenda 2030. Vi har också
identifierat tre förbättringsområden för att
säkerställa att vi når målen på utsatt tid. Och
vi har presenterat vad som hänt hittills, sedan
Agenda 2030 antogs. Nu ska vi tydliggöra vår roll i
detta arbete. Ungdomsrörelsen är gräsrotsrörelsen
som alltid har arbetat för en hållbar utveckling.
Genom påverkan, kunskapsspridning och
medbestämmande vill vi se till att målen i Agenda
2030 nås.
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De lyfter ungdomsperspektivet
internationellt
LSU utser årligen representanter till möten
och processer på FN- och EU-nivå, med
syftet att öka möjligheterna för unga att
vara delaktiga samt få inflytande och makt
på internationella arenor. LSU skickar
varje år ungdomsrepresentanter till FN:s
högnivåforum för hållbar utveckling,
Generalförsamlingen, klimattopmötet
COP och Svenska UNESCO-rådet samt
representanter till EU-rådet. Sedan
1999 har LSU varit representerade
i regeringsdelegationen till FN:s
generalförsamling. Syftet är i huvudsak att
lyfta ungdomspolitiska frågor i FN generellt,
samt att få ungdomsorganisationer att
använda FN som en arena för påverkan.

“Vi unga måste bli inbjudna. Vi blir inte
alltid insläppta och när vi väl blir det är
det inte alltid på våra villkor. Men när
det väl händer måste vi vara med på
bollen, annars är risken stor att vi inte
blir inbjudna igen – och då får vi heller
inte vara med och sätta agendan på
möten. ”

Förutom att utse delegater till
regeringsdelegationer för FN-möten har LSU
också sedan 2005 en konsultativ status med
FN:s ekonomiska och sociala råd, ECOSOC.
Allt detta internationella arbete är ett aktivt
val för att bidra till ungas inkludering i viktiga
frågor och det i sig bidrar till uppfyllandet av
Agenda 2030.

- Emelie Weski,, LSU

Vi gör unga röster hörda genom
politisk påverkan

Ett sätt att aktivt påverka politiken är att
skriva remissvar. Men regeringen lyfter en
oroväckande trend där det på senare år
kommit in färre remissvar. Framför allt är
det en betydande minskning av remissvar
från ungdomsrörelsen. Utvecklingen
med färre remissvar är problematisk, då
ungdomsrörelsen genom att besvara remisser
på statliga offentliga utredningar (SOU) har
en formaliserad möjlighet ge regeringen och
riksdagen unika perspektiv samt påverka
innehållet i ny lagstiftning.

LSU arbetar ständigt med politisk
påverkan och att lyfta ungas röst och
har tagit ett tydligt stort steg framåt
i sin ansvarsutkrävande roll. I arbetet
med Agenda 2030 har LSU aktivt varit
delaktig i delredovisningen till HLPF samt
gett konkreta förslag till Agenda 2030
delegationen. Vi gör ett viktigt arbete med
att ge remissvar på bland annat regeringens
proposition. LSU arbetar ständigt för
att skapa forum för ungas demokratiska
organisering.
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Förklaringen till minskningen av remissvar
är brist på resurser, samt att processen
inte är anpassad efter ungas verklighet.
Språket som används är otillgängligt
och snårigt. Att skriva remissvar kräver
både kunskap om formuleringar, vilka
aspekter som måste finnas med och icke
desto mindre, tid. Men trots detta ges vi
alldeles för kort tid att svara. LSU önskar
att regeringen tillgängliggör kunskap om
hur en svarar på remisser, samt ger LSU
mandat och resurser att kapacitetsstärka våra

medlemsorganisationer. Och vi uppmanar
även unga att nyttja sin rätt att få sin röst
hörd genom remissvar eftersom det är ett
viktigt demokratiskt redskap.
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En avgörande roll

Agenda 2030 implementeras på
gräsrotsnivå, och där har unga en viktig roll.
Unga jobbar operativt, kräver ansvar och
ser till att ord övergår i handling. Vi granskar
makthavare så att de jobbar i linje med
målen.
- Katja Holböll &
Julia Bielik,, LSU

Ungdomspolitiska rådet
Ett tydligt verktyg för regeringens
arbete med ungdomspolitiken är det
Ungdomspolitiska rådet. Rådet är ett forum
där regeringen kan föra diskussion och
samråd med viktiga aktörer för att följa
ungdomspolitiken och där de får underlag
till ungdomspolitiska satsningar. LSU i
egenskap av landsråd är permanent medlem
i Ungdomspolitiska rådet. Rådet består
av sex permanenta medlemmar som likt
LSU har uppdrag och syfte att följa upp
och utveckla ungdomspolitiken i Sverige.
Därutöver finns det och 20 roterande
medlemmar vilka som överlappande väljs
av MUCF. 29. Myndigheten är själv en av de
permanenta medlemmarna. De roterande
organisationerna ska ge en representativ
spridning samtidigt som det möjliggör för
de barn- och ungdomsorganisationerna att
starkt driva sina särskilda perspektiv. Därför
efterfrågas en spridning av mellan olika
typer av organisationer, till exempel politiska
organisationer, organisationer bildade
på etnisk grund, intresseorganisationer,
hobbyorganisationer m.fl. eftersträvas.
Därutöver eftersträvas och en blandning av
etablerade och nystartade organisationer
samt större och mindre organisationer.￼

Eftersom Ungdomspolitiska rådet är den
tydligaste samverkansarenan regeringen
har för ungdomspolitiken så är det viktigt
att Agenda 2030 genomsyrar rådets
sammanträden. Det är en möjlighet för
regeringen och för rådets medlemmar att
driva och förankra sin politik.

LSU:s talespersoner driver
Agenda 2030
LSU har utsett talespersoner i styrelsen som
bedriver det representativa arbetet med
Agenda 2030. LSU har valt att fokusera på de
mål i Agendan som direkt kopplar till LSU:s
idéprogram. Talespersonerna utgörs av LSU:s
styrelsen. LSU har valt att lägga extra fokus
på mål 16 och 17.
Talesperson för Fredliga och
inkluderande samhällen
Talesperson för Mänskliga rättigheter
och delaktighet
Talesperson för Agenda 2030

Inom ramen för LSU:s arbete med Agenda
2030 bedrivs även informationsspridande
och kapacitetsförstärkande verksamhet
gentemot våra medlemsorganisationer
och allmänheten. Detta görs genom
seminarieverksamhet och digital
informationsspridning. Verksamheten
sker främst inom ramen för projektet
Ung i Utveckling (UiU), som är ett
Forum Syd-finansierat informations- och
kommunikationsprojekt. Inom ramen för
UiU bedrivs workshops på temat Agenda
2030, som syftar till att kapacitetsstärka
medlemsorganisationers arbete med de
globala målen. LSU samordnar även ett
internationellt nätverk, där Agenda 2030 är
ett återkommande tema.

“Vare sig vi bor i glesbygd
eller storstad, har unga
en djup medvetenhet
om att vi måste lämna
över något vi aldrig fick:
En bättre och hållbar
framtid”.
- Rosaline Marbinah, LSU

NOD skapar dialog och
samverkan
Inom den svenska
civilsamhällespolitiken och inom Agenda
2030 är samverkan och partnerskap
prioriterat. Sedan 2018 finns en ny och
utvidgad överenskommelse: Nationellt
organ för dialog och samverkan (NOD)
mellan regeringen och det civila
samhället.  Under 2019 utvecklades arbetet
med ett ömsesidigt lärande och strukturerat
arbete för Agenda 2030 genom att starta
upp ett så kallat lärandenätverk om
frågorna. 2020 skulle Agenda 2030 vara ett
fokus för stödstrukturens verksamhet, men
det fick stryka på foten för ett nytt uppdrag
kopplat till den akuta corona-situationen.
När Sverige nu ska rapportera 2021 kan
NOD åter fungera som en resurs, om
parterna nyttjar den.

gemensamma åtaganden (GÅ), och följs
av en GÅ-arbetsgrupp. De arrangerar även
årligen ett civilsamhällesorganisations-forum
(CSO-forum). CSO-forumet 2020 ägde rum
digitalt i september och webbsändes delvis.
Ungas deltagande i demokratiska processer
stod i fokus och närmare 250 representanter
från civilsamhället, regeringen, svenska
utlandsmyndigheter och näringslivet deltog
i mötet.
LSU föreslår att NOD ska vara regeringens
primära verktyg för att möjliggöra
samverkan och tycker att det är viktigt att
samverkansorganats kansli är väl resurssatt
för det uppdraget. LSU:s Generalsekreterare
är ordförande i NOD. Under året har NOD
bland annat bidragit med ett klimatpolitiskt
ungdomsråd kopplat till miljödepartementet.

Det finns även åtaganden i enlighet med
civilsamhällesprinciperna även i Sveriges
internationella åtaganden. De kallas
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Podcasten UngAgenda lyfter
arbetet med Agenda 2030

MGCY - det unga civilsamhällets
röst i FN

Unga har kraften att driva
förändring

UngAgenda startades våren 2018, och säsong
2 spelades in hösten 2019. I podcasten lyfter
LSU några av sina medlemsorganisationer
och deras arbete med de globala målen
Agenda 2030. LSU:s ordförande Rosaline
Marbinah och projektledare för UiU Feben
Hadgu var med i första avsnittet. Andra
medverkande har varit Jagvillhabostad.nu
och Fältbiologerna. Även Ludwig Bengtsson
Sonesson, ungdomsrepresentant till FN:s
klimatförhandlingar COP25 i Madrid
2019, är med och diskuterar nuläget inför
klimatförhandlingarna samt Sveriges
utgångspunkt gällande klimatet.

Det civila samhället är representerat i FN
genom så kallade ”major groups”. Dessa
grupper är tillsatta av generalförsamlingen
för att säkerställa olika intresse gruppers
perspektiv. I grupperna representeras
barn och unga, lantbrukare, fackliga
organisationer, kvinnor, näringsliv och
urfolk. Dessa grupper arbetar aktivt för att få
civilsamhällets röst hörd i FN genom bland
annat att ha Globala kontaktpunkter (Global
focal points) som driver utvalda frågor. LSU:s
talesperson för fredliga och inkluderande
samhällen Emelie Weski är talesperson för
mål 16 i United Nations Major Group for
Children and Youth (MGCY). Genom att
involveras i MGCY får LSU:s talesperson
utrymme att hålla tal i internationella
forum, påverka handlingsplaner och ta fram
relevanta publikationer för att lyfta ungas
perspektiv på behov för genomslagskraftig
implementering av Agenda 2030. Emelie
Weski ingår även i FN-systemets globala
koalition för unga, fred och säkerhet. Här
tas strategier fram för att utveckla ungas
meningsfulla inflytande på FN-systemet,
metoder för FN-organisationer och
medlemsstater att implementera resolutioner
och handlingsplaner för ungas deltagande
globalt. I koalitionen ingår också personal
direkt under FN:s generalsekreterare, vilket
innebär direkt påverkan på högsta nivå.

Det unga civilsamhället har en viktig och
unik roll att spela genom att driva på
världens ledare att gå från ord till handling.
Det är ungdomsrörelsen tillsammans med
andra organisationer i civilsamhället som i
praktiken arbetar med de Globala målen. Vår
roll är att granska, ifrågasätta och lyfta nya
perspektiv.

Civilsamhället sätter gemensam
press
2018 såg Concord Sverige, Forum – Idéburna
organisationer med social inriktning, och
LSU behovet av att skapa en förankring kring
arbetet för Agenda 2030 i civilsamhället
och tog fram en avsiktsförklaring.
Huvudbudskapet var att organisationer
inom civilsamhället tillsammans och var
för sig “arbetar vi för mänskliga rättigheter,
rättvisa, jämställdhet, jämlikhet, demokrati
och folkhälsa i en värld fri från våld. Detta
med siktet inställt på en hållbar värld nu
och efter 2030.” I avsiktsförklaringen listas
åtta punkter där organisationerna åtar
sig att främja arbetet med Agenda 2030
i Sverige. Detta ska göras genom att de
bland annat föregår med gott exempel, är
folkbildande, agerar inkluderande samt
granskar och kräver ansvar av näringslivet
och beslutsfattare. I avsiktsförklaringen
konstaterade man dessutom att takten i
arbetet med Agenda 2030 måste öka och att
frågan måste prioriteras av Sveriges regering.
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Utan organisationers lokala kunskap finns
det ingen garanti för att minoritetsgrupper
får sina röster hörda. Civilsamhället har
upprepade gånger kritiserat regeringen
för att vara för långsam i sina försök att
implementera hållbarhetsmålen och upplever
inte att uppmaningarna har tagits tillvara
på. Vi står stilla. Vi behöver gå ännu längre
och där behöver vi ett starkt, engagerat,
inkluderande och fungerande civilsamhälle,
som är en förutsättning för att nå Agenda
2030.

LSU kommer att fortsätta:
•

Sprida kunskap och bidra med erfarenhetsutbyten

•

Driva aktuella frågor som berör unga och synliggör ungdomsperspektivet

•

Aktivt delta i samverkan och dialog med regeringen.

•

Granska politiken och utkräva ansvar.

•

Använda vårt globala nätverk

•

Utse ungdomsdelegater till FN

•

Vara innovativa.

•

Kommunicera ut vad ungdomsrörelsen gör för att bidra till Agenda 2030.

•

Bygga broar till akademin

•

Folkbilda

•

Bevaka inkorporeringen av FN:s barnkonvention i svensk lagstiftning

•

Synliggöra ungdomsrörelsens arbete med de globala målen

•

Inleda samtal med den nationella samordnaren för Agenda 2030.

•

Representera den mångfald av åsikter som finns inom ungdomsrörelsen

•

Skapa plattformar där medlemsorganisationers åsikter lyfts.

•

Bereda utrymme för ny dialog med företrädare från näringslivet
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Handlingsplan för unga och ungdomsorganisationer

Bli medlem och engagera dig i
en ungdomsorgansation
(lsu.se/medlem)

Integrera dig i etablerade
beslutsfattande strukturer,
bidra med din kompetens och
framför allt ditt perspektiv. Till
exempel kan du bli expertråd/
målgruppsråd på Skolverket,
Arbetsförmedlingen med mera.

Påverka politiker i din närhet
och få till stånd en dialog

Följ #firstgeneration, UDs
kampanj vars syfte är att
skapa engagemang, stärka
kommunikationen och bredda
den folkliga förankringen
för Agenda 2030. Genom att
följa och dela inlägg under
denna hashtagg kan du både
få inspiration och skapa viktig
opinion för arbetet med Agenda
2030

Se över hur din organisation
eller verksamhet kan göra
ett direkt bidrag kopplat till
Agenda 2030-målen. Identifiera
vilka delmål är relevanta att
bidra till. Redovisa sedan ert
bidrag i verksamhetsplan och
verksamhetsberättelse

Sök uppdrag för att bli
ungdomsrepresentant till FN
eller EU för att kommunicera
ungas behov, förväntningar och
rättigheter

Gör en kampanj för att öka
kunskapen om ett ämne som
är relevant för dig. Samla kraft,
inspiration och lösningar
utifrån Agenda 2030

Sök praktik och/eller jobb inom
internationella organisationer
såsom FN, EU OSSE och andra
ideella organisationer. Bidra
med ditt unika perspektiv

Gör en pod, skriv en artikel eller
skapa någon annan form av
information som kan spridas om
ett ämne relaterat till Agenda
2030

Skriv en uppsats, skolarbete
eller examensarbete och koppla
det till ett mål i Agenda 2030

Använd dina kunskaper om
sociala medier och IT för att
påverka andra
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Ungdomsrörelsen kräver
En höjd ambitionsnivå och ett modigare ledarskap
från politiker
Utvecklande av ungas delaktighet och stärk ungas
förutsättningar för organisering

Detta kräver LSU

Tillvaratagande av ungdomsrörelsens avgörande
perspektiv
Att ingen ska lämnas utanför
Tydlig riktning för politiken
Ökat samarbete med civilsamhället

Samarbete är ledordet för vägen framåt. Det
är upp till bevis för makthavare att visa att de
vågar gå från ord till handling. Vi säkrar ungas
roll i Agenda 2030 genom inkludering och ett
ungdomsperspektiv.
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Mätbara mål och indikatorer relevanta för unga och
ungdomsrörelsen
Skapande av en nationell kommitté där unga är i
majoritet
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Lev som ni lär!

Samhället behöver en omstart –
systemförändringar och djärva
beslut

Visa upp modigt ledarskap bortom
kortsiktiga intressen
Sverige utger sig för att ha höga ambitioner
om att föra en politik som ska leda till
global hållbar utveckling. För att klara de
gigantiska globala utmaningar vi står inför,
som dessutom förstärkts av pandemin,
måste långsiktig hållbarhet vägleda besluten.
Nu krävs handling och mod att prioritera
vår globala framtid. Lev upp till det goda
exemplet att inte lämna någon utanför.
Modiga ledare vågar inkludera civilsamhället.
Räds inte över att ta politiska beslut som
inkluderar en reell delaktighet av unga och
gör ungas rådgivning till standard. Vi vill se
ett politiskt ledarskap som utgår från att
någonting exceptionellt behöver göras. Vi
vill se ett ledarskap som kan axla ansvaret,
som med handling erkänner det unga
civilsamhället som en transformativ kraft.
Nyckeln till ett framgångsrikt genomförande
av agendan är att det i samhället finns en
bred delaktighet i omställningen och en
framtidstro.

Sverige behöver gå från ord till handling,
från att fokusera på kunskapsinsatser till
att skapa förändring. Samordnaren, Gabriel
Wikström, måste få ett verkligt mandat
att skapa samordning så att Sverige kan
lämna den stuprörspolitik som dominerat
arbetet hittills. Detta så att Sverige får till
en bred implementering av målen i Agenda
2030. Målen och medföljande delmålen ska
inte behandlas som enskilda punkter som
ska bockas av, utan ska genomsyra svensk
politik i stort. Dessutom måste makthavarna
säkerställa att civilsamhället i stort och
ungdomsrörelsen i synnerhet deltar i både
genomförande och uppföljning av Agenda
2030. Ungdomsrörelsen måste få möjlighet
att påverka på våra egna villkor, utifrån vår
egen diversitet då det är vi som påverkas
mest. För att säkerställa detta bör politiken
vara tydlig och djärv.

Vi har inte förlorat fem år men det
hade kunnat gå så mycket bättre. Vi
får inte tappa energi utan det är dags
att vakna och använda tiden väl.
- Rosaline Marbinah, LSU
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Den innovation och kreativitet som unga
besitter är det som behövs för att få till
transformationen och lyckas med Agenda
2030. Innovationskraft finns hos barn och
unga som grupp. Ta vara på den!
- Julia Bielik, LSU

Våga värdesätt civilsamhället på
riktigt, inte bara på pappret

Ta vara på ungas transformativa
kraft

Det behövs tydligare och mer konkreta
förslag för hur civilsamhället och
ungdomsrörelsen ska inkluderas.
Makthavarna måste våga värdesätta
civilsamhället lika mycket som Agenda
2030-delegationen har gjort och ta krafttag
för samverkan. Det räcker inte med att
unga är med i rummet som ett alibi för
att checka av ett perspektiv. Unga måste
inkluderas i alla steg – uppstart, konsultation,
implementering och uppföljning. Unga vill
ha en tydlig feedback på vart deras konkreta
förslag tar vägen. Makthavare ska inte
förminska civilsamhällets kraft där det finns
sju hundra tusen unga som engagerar sig på
ideell basis. De måste utnyttja den kunskap
och det engagemang som finns till hands.

Unga har en enorm potential som måste
tas tillvara. Det är ett misstag att gruppen
unga ofta utmålas som ett samhällsproblem.
Unga som lever under exkluderande eller
förtryckande samhällsstrukturer utsätts
också ofta för stigmatisering, och får sällan
möjlighet att beskriva sin egen verklighet.
Det talas ofta OM denna grupp, men sällan
MED dem som individer.
Att bli erkänd som individ med sina egna
tankar, känslor och erfarenheter är helt
centralt för individers möjligheter att
bli självständiga personer. Personer som
upplever att samhället aldrig erkänner deras
verklighet, eller vars berättelse kidnappas,
förvrängs eller förminskas kan drabbas av
hopplöshetskänslor och ett främlingskap
inför övriga samhället. Unga utgör en
transformativ kraft med nyskapande idéer
och konkreta metoder kan föra Agenda 2030
arbetet in i en ny era när det bara är 10 år
kvar.
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Stärk ungas förutsättningar för
egen organisering

Inflytande och partnerskap är nyckeln för att
ungas inflytande ska stärkas. Partnerskap är
konstant uttalat av unga som en avgörande
prioritet och metod för att utvidga deras
påverkan. Utrymmen för unga främjar full
inkludering och bör därför respekteras,
skyddas och stödjas som en prioritet.
Detta sker genom ett transformativt
tillvägagångssätt där det är bättre att nya
forum skapas än att unga blir insläppta i rum
som de historiskt inte haft tillgång till.

Unga ska finnas representerade i alla samtal
som handlar om ungas verklighet. Eftersom
unga är en heterogen grupp är det viktigt att
de unga som faktiskt berörs är de som deltar
och representerar ungas diversitet. Barn- och
ungdomsperspektivet bör vara genomgående
integrerat i all politik och alla stadier av
regeringens arbete med Agenda 2030. För att
skapa en meningsfull politisk delaktighet för
unga krävs att vi är bredare representerade
och konsulterade i alla områden. Och
därför behöver man också skapa realistiska
förutsättningar för oss att delta. Barn och
unga måste bli inbjudna och kunna delta på
tider som passar oss – till exempel utanför
skoltid. Eller tillfrågade på sätt som passar
oss, till exempel har Sveriges Ungdomsråd
tagit fram appen SpeakApp som gör det lätt
för politiker att ta reda på vad barn och unga
tycker. Ett annat sätt att öka barn och ungas
möjligheter att påverka är genom att främja
ett politiskt engagemang.

Öka finansieringen till
organisationer för unga
Den ideella sektorn saknar resurser men
åstadkommer mirakel varje dag med
sina verksamheter. Ungdomsrörelsen
är underfinansierad samtidigt som vi
skapar hållbar utveckling. Och trots att
ungdomsrörelsen växer har statsbidraget inte
ökat i samma takt. Detta gör att barn- och
ungdomsorganisationer över tid har förlorat
mer än en femtedel av sitt stöd samtidigt
som fler politiska utmaningar och ödesfrågor
har uppkommit, vilka i sin tur kräver mer
från oss. LSU föreslår att statsbidraget
till barn- och ungdomsorganisationer ska
dubbleras till statsbudgeten år 2022 och
fördelas för två år istället för ett. Likaså
behövs bidragsmöjligheter för innovation
som erkänner och lyft fram det positiva idéer
som unga har i arbetet för hållbar utveckling.

Generationsperspektivet ska var den
främsta utgångspunkten i arbete för
hållbarutveckling, med barn och unga
som en del av nyckelaktörerna. Det är
därför viktigt att gå till kärnan direkt, att
inkludera unga utan att göra antaganden
om ungas önskemål och krav. Unga är
förändringsaktörer och det är ett stort
uppdrag som måste kopplas till resurser.
När våra förutsättningar är ohållbara kan vi
inte jobba för en hållbar värld. Stärk därför
nationella, regionala och globala nätverk,
online och offline.

Skapa en ny handlingskraftig
plan till 2030

LSU föreslår att majoriteten av platserna
i Agenda 2030-kommittén fördelas till
barn- och ungdomsorganisationer samt
andra unga inom civilsamhället och att
ledamöterna byts ut vart tredje år. LSU
föreslår att civilsamhällesorganisationer
får påverka direktivet för Agenda 2030kommittén. Regeringen bör närvara på minst
ministernivå för att ge legitimitet och visa
på forumets betydelse. Erfarenheterna och
slutsatserna bör sedan tas vidare till det
globala HLPF. LSU vill påpeka vikten av ett
forum och hur regeringen borde återuppta
detta förslag från Agenda 2030-delegationens
rekommendationer.

Nuvarande handlingsplan löper ut 2020
och det är stor tid att ersätta den med ny
handlings- eller färdplan som tar oss fram
till år 2030. Denna bör innehålla information
om hur regeringen tillsammans med andra
aktörer ska agera för att bidra till att de
globala målen nås innan deadline 2030.
Barn- och ungdomsperspektivet ska vara
integrerat och synligt i handlingsplanen
och mål och förslag. Handlingsplanen bör
hållas på en strategisk nivå och ange de mest
prioriterade åtgärder för att nå de största
utmaningarna. Den tidigare handlingsplanen
är för diffus och saknar tydliga mätbara
mål. LSU föreslår att regeringens framtida
arbete med en handlingsplan utgår ifrån
delredovisningen och att det blir ett bidrag
till transformativa omställning. LSU föreslår
att Sveriges regering tar fram en djärvare
handlingsplan för genomförande av Agenda
2030 med ambitiösa indikatorer som
sträcker sig mycket längre än vad de globala
indikatorerna gör och satsar mer. LSU
önskar att en konsekvensanalys görs över
alla förslag och bedömningar. Precis som ett
hållbarhetsperspektiv bör integreras bör ett
barn- och ungdomsperspektiv integreras. De
två perspektiven förstärker varandra.

Likaså är regional och lokal förankring viktig
för implementeringen av Agenda 2030.
Därför bör regionala forum skapas där det
unga civilsamhället har en utmärkande roll.
Unga står redo att bidra med sin viktiga
kunskap och innovation.

Inkludera unga i fortsatta
frivilliga rapporter till HLPF
2021 ska Sverige förhoppningsvis genomföra
en frivillig nationell granskning till HLPF
för andra gången. Denna bör belysa
förbättringsmöjligheter som mynnar ut i
åtaganden för att accelerera genomförandet
av Agenda 2030. Likaså bör lokala frivilliga
granskningar ske och därmed passa på att
lyssna in unga lokalt.

Inrätta en nationell kommitté
där unga är i majoritet
Ägarskap, delaktighet och engagemang
är förutsättningar för att Sverige ska vara
ledande i genomförandet av Agenda 2030.
Då krävs inkluderande forum som bidrar till
att skapa, tillvarata och stärka olika aktörers
förståelse av och engagemang för en global
hållbar utveckling. I Sverige behövs en
nationell kommitté med representanter från
det unga civilsamhället, med ett rådgivande
mandat till regeringen.

48

49

Regeringen bör
F Agera skyndsamt!
F Höja ambitionsnivån och agera skyndsamt
F Stärka förutsättningar för ungas egen organisering
F Alltid driva en solidarisk politik gentemot barn- och ungdomsorganisationer

nationellt och internationellt. Politiken bör alltid utgå utifrån en intergenerationell
analys med barn och ungdomsperspektiv som tyngdpunkt.

F Öka resurserna till organisering av ungdomsrörelsen
F Motverka stuprörspolitik
F Utveckla offentliga och konkreta handlingsplaner för departement, myndighet för
att tydliggöra roller.

F Arbeta för samstämmig politik
F Göra remissförfaranden tillgängligt för unga.
F Bidra till att stärka barn och ungas kunskap om Agenda 2030.

Slutsats
Arbetet med Agenda 2030 i Sverige har tagit för lång tid och varit för
politiskt otydligt, vilket gör att vi riskerar att inte nå målen om vi inte agerar
nu. Makthavarna behöver ställa om och den nytillsatta samordnaren för
Agenda 2030 måste få ett verkligt mandat att just samordna arbetet. Och
vi unga måste få möjligheter och mandat att vara med och driva arbetet
framåt. Genom att utnyttja den transformativa potentialen hos barn och
unga bygger vi gemensamt en hållbar utveckling. Detta kräver ett skifte i
politiken och ett modigt ledarskap som inkluderar unga i nya processer
för att motverka business as usual. Det är bråttom att släppa in oss i detta
viktiga arbete. Och inte bara att släppa in oss, utan vi måste bjudas in
för att delta på våra olika villkor. Barn och unga är ingen homogen grupp
och det måste man ta hänsyn till. Det måste finnas en vision för vilken
värld och vilket samhälle vi ska ha 2030. För LSU innebär den visionen en
demokratisk värld där alla unga är organiserade och har makt över sina liv
och samhällsutvecklingen. Det är avgörande, för det är vi unga som ska leva
och verka då.

F Stärka resultatrapportering om Agenda 2030
F Införliva en feedbackmekanism och utöka kommunikationen kring hur förslag från
ungdomsrörelsen tas tillvara.

F Tillsätta en maktutredning för att mäta maktförhållanden i Sverige som svarar
på hur ingen ska lämnas utanför. LSU och civilsamhällesorganisationer som
representerar marginaliserade samhällsgrupper bör inkluderas samt vara
expertgrupp för maktutredningen.

F Göra en skrivelse till riksdagen om genomförandet av Agenda 2030 utifrån en

handlingsplan och vilka mål- och intressekonflikter regeringen identifierat och
hanterat. Rapporten bör vara en del i FN frivilliga rapporteringen (VNR). På detta
sätt skulle den globala rapporteringen integreras i den nationella uppföljningen och
stärka Sveriges lärande och möjlighet att vara ledande i genomförandet av Agenda
2030.

F Se coronapandemin som ett uppvaknande och ta till sig uppmaningen att återbygga
samhället med en bättre social, ekonomisk och miljömässig motståndkraft.

F Använd viktiga verktyg som IPCC och barnkonventionen för att uppnå agenda 2030.
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