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Svenska Unescorådets skriftserie, nr 2/2012 

Unesco 
Unesco är Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap, kultur 
och kommunikation. Unescos mål är att bidra till fred och säkerhet genom 
internationellt  samarbete inom dessa ansvarsområden. Unesco grundades år 
1945, har 195 medlemsländer och sekretariat i Paris. Sverige blev medlem år 
1951. Mer information om Unesco: www.unesco.org 

Svenska Unescorådet 
Svenska Unescorådet ger råd till den svenska regeringen när det gäller 
Unesco, främjar Unescos verksamhet samt informerar i Sverige om Unesco.   

Mer information om Svenska Unescorådet: www.unesco.se  

Svenska Unescorådets skriftserie kan beställas kostnadsfritt på  
www.unesco.se
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Flera ledamöter i det Unescoråd som utsågs i början av 2011 fick 
genom generalkonferensen sin första kontakt med Unesco som 
den globala arena det är. Genom generalkonferensen fick vi även 
vara deltagare i det nordiska samarbete som genom hela Unescos 
historia har hjälpt de relativt små länderna i Norden att nå större 
inflytande genom samordning och genom att vi tillsammans har 
stora kontaktytor inom Unesco och i världen.

Unescos arbetsmetoder har förändrats mycket genom åren 
men beslutsformerna är relativt oföränderliga som resultat av en 
historisk utveckling och den tröghet som utmärker mellanstatliga 
organisationer som söker enighet i varje beslut. Trots detta söker 
sekretariatet och medlemsstaterna ständigt nya former för hur 
styrelsens och generalkonferensens arbete ska genomföras – allt 
för att göra beslutsmötena mer levande, intressanta och relevanta. 
Unescos generalkonferenser inleds med den politiska delen där 
delegationsledare/ministrar talar, varpå följer de ämnesvisa kom-
missionerna som analyserar Unescos program- och budgetförslag 
för varje ansvarsområde. En av nyheterna 2011 var att det under 
”politikerveckan” ordnades ett så kallat Leader’s Forum under led-
ning av två journalister vilket ledde till ett större utbyte av tankar 
och idéer än vad som vanligtvis är fallet när ministrar från hundra-
talet länder talar i tur och ordning.

Under den inledande veckan antogs också förslaget att Palestina 
skulle få medlemskap i organisationen. Ansökan vållade en livlig 

Inledning
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debatt och för en gångs skull blev det omröstning. Den visade 
splittring i alla Unescos så kallade valgrupper (”regioner”). Sverige 
röstade nej med hänvisning till att det vore lämpligast om processen 
vid FN i New York avslutades innan beslut togs i Unesco.  Som 
ett resultat av lagstiftning i USA leder detta beslut till att USA 
inte betalar sin medlemsavgift från 2011 och framåt. USAs del av 
budgeten motsvarar ca 20% varför detta besked utlöste en febril 
aktivitet under ledning av generaldirektören. Omedelbart efter 
generalkonferensen sjösätts en sparplan, ett konto för gåvor öpp-
nades, och medlemsländerna uppmanades att betala in 2012 års 
medlemsavgifter. Unescos generaldirektör har senare bland annat 
besökt Senaten i Washington och vädjat om förståelse för behovet 
av samtliga länders avgifter.

Under veckan med programkommissionerna var stämningen 
synbart konstruktiv och fokuserad på resultat. I några kommissioner 
haltade ledarskapet, som liksom i andra FN-organ roterar mellan 
olika medlemsländers permanenta delegater, men i stort sett var 
generalkonferensen konstruktiv och framåtblickande.

2011 års generalkonferens var vidare den första konferensen där 
Unescos nya generaldirektör hade spelat en stor roll för upplägget,  
och hennes resultatinriktade och sansade inflytande märktes brett.

Stockholm den 1 februari 2012

Inger Davidson, ordförande
Svenska Unescorådet
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Unescos högsta beslutande organ, generalkonferensen (”den 
allmänna konferensen”) möttes 25 oktober – 10 november 2011 
för att främst fatta beslut om program och budget för 2012 – 2013 
och förrätta val till styrelsen och till under kommittéer m.m. På 
generalkonferensen, som hålls vartannat år, möts representanter  
för alla 195 medlemsländer. Den första veckan möts politiker och 
under den andra veckan en så kallad kommission för varje program 
(utbildning, forskning, kultur, kommunikation samt administration 
och legala frågor), den sista veckan antas rapporter och avslut-
ningsvis antas det samlade program- och budgetdokument som 
tidigare antagits i varje programkommission. 

Program kom  m i ssionerna har var sin dagordning med olika 
punkter kring programmet, men alla diskuterar förslaget till pro-
gram och budget för kommande tvåårsperiod och rapporten från 
Ungdomsforumet/Youth Forum. Unescos övergripande långtid-
sprogram ”Medium Term Strategy” antas av generalkonferensen 
vart fjärde år, nästa gång år 2013. Tillresande ministrar och Paris-
baserad delegations personal har många tillfällen till möten i olika 
länderkonstellationer och den möjligheten utnyttjas flitigt.

Vid generalkonferensen genomförs ett antal val till centrala 
underkommittéer och organ.

Det nordiska samarbetet är intensivt före, under och efter 
generalkonferenserna och de nordiska ländernas delegationer har 
samordnat synpunkter och inlägg före generalkonferensen. Under 
generalkonferensen hålls morgonmöten två gånger i veckan då 
gårdagens händelser gås igenom och man utbyter erfarenheter och 

Unescos generalkonferenser
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tankar inför dagens arbete. Norden bjuder också traditionellt alla 
på generalkonferensen till en mottagning med nordisk förtecken,  
en tillställning som uppskattas av många och där alla från  
Unescos generaldirektör till delegationernas högskolepraktikanter 
smakar på nordiska specialiteter och ”nätverkar”. Vid 2011 års 
generalkonferens var för första gången en delegation från Färöarna 
närvarande, eftersom Färöarna numera är ”associerad” medlem i 
Unesco.

Beroende på läget i världen har generalkonferensen stundtals  
blivit en arena för politiska konflikter och tidvis har arbetet lam-
slagits av pågående konflikter. 2011 års generalkonferens fortlöpte 
utan större problem och den nya ledningen kring general direktör 
Irina Bokova har gjort mycket för att den ska löpa smidigt och 
ge utrymme för verklig debatt och utbyte av synpunkter, något 
som inte alltid är så lätt i en organisation med en livskraftig och 
kompli cerad byråkrati.

Dokument från generalkonferensen finns här 
http://www.unesco.org/new/en/general-conference/
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Administrativa kommissionen behandlar frågor som sekretariats-
byggnaderna, personalfrågor, valuta för medlemsavgifter och 
orga nisa tionens arbetsmetoder etc.

Arbetet inleddes med frågan om rösträtt och en arbetsgrupp 
utsågs angående rösträtt för de länder som inte betalt sin medlems-
avgift, inte hört av sig till Unesco med förklaringar eller inte gjort 
avbetalningsplaner. Den arbetade tre dagar och rapporterade till 
kommissionen på fredagen och ordförande rapporterade resul-
tatet till plenaren påföljande lördag. Chile, Sydkorea, Tchad och 
Libanon deltog i arbetsgruppen med Libanon som ordförande. 
Valgrupp 1 och 2 nominerade ingen till gruppen. Totalt 99 M USD 
har ej betalats t.o.m. september och 17 länder har avbetalnings-
planer. Beslut blev att Centralafrikanska Republiken ej får rösta,  
Somalia och Kirgistan har lämnat sådana förklaringar att de bevilj-
a des rösträtt och Sudan betalade så de fick rösta. 

Alla kommissioner diskuterar budgettaket men det är ADM-
kommissionen som först fastställer taket. Ordföranden förklarade 
underlaget från styrelsen: Generaldirektören fick göra ett nytt 
budgetförslag  baserat på nolltillväxt omslutande 653 M USD/2 år.  
Debatten reflekterade stor medvetenhet om det trängda ekonom-
iska läget i många länder men det påpekades också att Unesco haft 
0-tillväxtbudget i 8 år. Budgettaket antogs.

I reformerna av Unescos verksamhet ingår omorganisation av 
fältkontoren. Här diskuterades den reform av fältkontoren som 
är en följd av genomförandet av de reformer som föranletts av 
den externa utvärderingen. Fältkontoren i Afrika ska först organ i-

Administrativa kommissionen
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seras om och sedan ska andra världsdelar fortsätta – arabstaterna 
om fyra år. Den latinamerikanska ländergruppen motsätter sig 
att fältkontoren i regionen reformeras. 9 M USD av budgeten är 
öronmärkta för reformen i Afrika där det blir fem kontor, och en 
ny typ av kontor i samarbete med andra FN-organ. 

Rätt personal med lokalkännedom och rätt meriter måste till, 
och kontoren måste arbeta med RBM (Results Based Manage-
ment), de nuvarande kontoren är för dyra och möter inte behoven 
som finns i medlemsländerna. Globala behov vs landbehov och 
Unesco som biståndsgivare eller rådgivare är ett problem här. 
IOS (Unescos interna revision) ska utvärdera reformen när den 
genomförts. En ”culture of mobility” behövs i personalen: den 
ska flytta mellan ”duty stations” och inte vara fast på ett kontor. 
Fler ska flyttas från Paris till fältkontoren. Mycket motstånd från 
landsgruppen mot att beslutstexten säger att ”generalkonferensen 
antar förslaget”, de vill ha beslut att vi säger att vi har ”taken note 
of” förslaget dvs att det inte fattas beslut.

Mötet fick ajournera denna punkt och ordföranden konsult-
erade med latinamerikagruppen för att få fram en beslutstext som 
de kunde leva med och många synpunkter togs in i ordförandens 
muntliga rapport.

Generalkonferensen 2009 bad styrelsen rapportera om de 
extra budgetära medlen (det som medlemsstater, FN-organ, inter-
nationella utvecklingsbanker m.fl. ger till Unesco för genom-
förande av biståndsprojekt). Några länder omnämns som relativt 
stabila givare, bl a Sverige, Norge och Danmark. Nya givare har 
tillkommit och bland annat Japan, Canada, USA och Sydkorea 
nämns. Det nya initiativet ”Global partnership on girls education” 
har kontor i Bryssel fast det är en del av Unesco. Mer samarbete 
med privata sektorn bl a Nokia har startats, flera talare påpekade 
att de extrabudgetära medlen inte alltid är i medlemsstaternas  
intresse utan ibland enbart i givarnas intresse. Beslutstexten  
antogs med modifieringar.
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Ordföranden i kommittén för sekretariatsbyggnaden, den portu-
gisiska ambassadören, rapporterar om arbetet. Den så kallade  
Belmontplanen – (36 % av sekretariatets yta renoverades 2001 –  
2009) är nu genomförd och kommittén har inspekterat alla 
utrymmen för att göra en fortsättning. Det handlar mycket om 
personalens och besökares hälsa och säkerhet, många av lokalerna 
kommer inte att få användas av miljöskäl inom några år. Särskilt 
gäller det huset på Rue Miollis/Bonvin, där delegationerna har sina 
kontor. De flesta FN-organ håller inte sina medlemsstater med 
kontor men på Unesco finns kontor som är kraftigt subvention-
erade – länderna betalar enbart nominell hyra och många icke-
statliga organisationer har kontor varav en del används sporadiskt.

Flera länder påpekade att renoveringskostnaderna är för höga 
och att man bör prioritera programmen. Det påpekades att när 
fältreformen är genomförd förutsätts sekretariatet ha färre med-
arbetare och borde alltså behöva färre kontor. Inte heller används 
alla lokaler som finns. En del talare ifrågasatte varför icke-statliga 
organisationer har kontorslokaler i Unescos byggnader. 

Trots administrativa kommissionens spretiga mandat förflöt 
arbetet lugnt och metodiskt, och endast ett fåtal länder var mycket 
aktiva och talade på samtliga punkter. I denna kommission sitter 
oftast personal från medlemsländernas permanenta delegationer, 
till skillnad från i andra kommissioner där medlemsländerna oftare 
representeras av experter från det egna landet.
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PRX (Programme Execution Commission) analysera allmänna 
Unescofrågor, programstöd, dvs de avdelningar inom Unesco som 
stödjer genomförandet av programverksamhet i t ex tredje världens 
länder och externa relationer t.ex. samarbete med medlemsländerna 
och med nationalkommissionerna. Kommissionens arbete avlöpte 
enligt tidtabellen. De viktigaste punkterna var besluten om det 
fortsatta reformarbetet (som är resultatet av den externa utvärder-
ingen av Unesco) och beslutet om att övergå till fyraåriga pro-
gramcykler (budgeten förblir även framöver tvåårig). 

Program och budget 2012 – 2013

Det underströks att det är viktigt för Unesco att ha en särskild 
avdelning för Afrika, ”Africa department” för att kunna ta hänsyn 
till kontinentens särskilda förutsättningar. 

Frågan om ”Gender equality”, genderfrågan, fick starkt stöd 
och det föreslagna ändringsförslaget antog med mycket få komm-
entarer. Intressant och bra var att både flickors/kvinnors och 
pojk ars/mäns situation betonades. Sambandet med samma arbete 
inom FN i stort underströks arbetet inom FN-organet ”UN Women” 
nämndes specifikt.

Det förelåg en beslutstext om omorganisation av systemet 
för Unescos fältorganisation (kontoren utanför Paris). Genom-
förandet börjar med reform av de existerande kontoren i Afrika. 
Betydelsen av samarbete med övriga FN-organ betonades, inte 
minst i områden där väpnade konflikter avslutats. Det slogs fast 

Kommissionen för 
programövergripande frågor
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att kompetensen på personalen på Unescos kontor utanför Paris 
måste förbättras.

Ungdomsforum,”Youth Forum”

Kommissionen antog Ungdomsforumets text. Flera talade för 
att knyta ungdomsforumet närmare generalkonferensen, även 
tidsmässigt. Flera nordiska länder talade för motsatsen – Ungdoms-
forumet som det är organiserat nu har flera brister. Om Unesco 
verkligen skall kunna väga in ungdomsperspektivet så måste Unesco 
ges tillräcklig tid att beakta Ungdomsforumet innan generalkon-
ferensen. För närvarande hålls ungdomsforumet några dagar före 
generalkonferensens start. Schweiz föreslog att göra ungdoms-
frågan till organisationens tredje övergripande prioritet samt etablera 
en särskild ungdomskommitté vid generalkonferenserna m.m. 
Detta avslogs i sin helhet. 

Uppföljningen av den externa utvärderingen av Unesco 
(vilken  genomfördes under 2011)

Under dagordningspunkten hanterades ett förslag till handlings-
plan för det fortsatta arbetet med genomförandet av reformför-
slagen från den externa utvärderingen. Bland annat rörde förslagen 
relationerna mellan generaldirektören, styrelsen och generalkon -
f erensen. Debatten kom att domineras av positiva röster som varmt 
välkomnade förslagen och handlingsplanen antogs.

FN-gemensamt förslag om fyraåriga planeringscykler

En viktig del av reformarbetet av Unesco är tekniska frågor rörande 
den ekonomiska styrningen. Ett viktigt beslut att samordna  
Unescos budget- och programcykler med övriga FN-systemet antogs. 
Övriga “FN-familjen” har fyraåriga budgetcykler, så detta gör samord-
ningen bland annat på fältkontoren lättare. Budgeten blir fortsatt 
tvåårig men programmet fyraårigt, och det möjliggör att varannan 
generalkonferens kan fokusera på andra frågor än program och budget. 
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Utbildning

Två svenska ändringsförslag hade inlämnats, och båda antogs av 
kommissionen: 

– Förslag att generalkonferensen skulle besluta att arbetet med 
Lärande för hållbar utveckling skulle drivas vidare (ESD,  
Education for Sustainable Development), även efter det att 
FN:s årtionde för ESD avslutas år 2014, och att densamma  
hamnar under Unescos tillsyn. Denna rekommendation hade 
först hade väckts vid Ungdomsforumet. 

– En principiell fråga kring ”UNESCO Institute for Lifelong 
Learning”. Vi föreslog att UILs styrråd ska ge förslag till Unescos 
styrelse om uppföljning av aktionsplanen för vuxenutbildning 
dvs att Unescos styrelse ska bestämma om uppföljningen och 
inte UIL. Förslaget stöddes redan initialt av flera länder.

Budgeten antogs efter en omfördelning av medel från administra-
tionen (- 9 %) till för programverksamheten. 

Unesco ordnade en framtidsdiskussion om EFA (Education 
for All) efter 2015. Sverige betonade  betydelsen av de två av FN:s 
utbildningsrelaterade milleniemål som stämmer med två av EFA-
målen, samt att Unesco har en viktig roll i att presentera utbild-
ningens roll för vad som ska göras efter 2015 då FNs arbete med 
milleniemålen avslutas.

Under diskussionen märktes bland annat att länder i Latin- 
och Sydamerika var skeptiska till att IBE (International Bureau 
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of Education, som är ett globalt center för läroplansutveckling) 
skulle utses till ett så kallat ”Centre of excellence”, detta för att 
värna de institut som nu finns i Latinamerika. Den övervägande 
majoriteten av medlemsstaterna betonade vikten av att ta om 
hand kvalitetsfrågan och där betonades särskilt lärarutbildningen. 

Många medlemsstater lyfte vikten att hantera frågan kring 
ungdomar och arbetsmarknadens förväntningar liksom utmaningen 
att hantera mångfald och jämlikhet givet enorma barnkullar i 
skolåldern, flickors utbildning i sviktande stater uppmärksamm ades. 
Flera inlägg såg till att hålla utbildning för hållbar utveckling på 
agendan, liksom vikten att stärka hela utbildningssystemet. Flera 
afrikanska länder framförde också vikten av en ”Bologna process” 
för högre utbildning i Afrika för att underlätta validering. ”Ut-
bildning” definierades ibland som redskap för jämlikhet och 
mot fattigdom och ibland i ljuset av att göra elever redo för en 
fungerande marknad. 

Följande högprioriterade mål beslutades för utbildningsområdet:

1. Ökat fokus på allas rätt till utbildning (bl.a. jämställdhetsaspek-
ten), inkludering och ökad kvalitet i utbildning och livslångt 
lärande, för en hållbar utveckling och för fred samt icke-våld.

2. Ökat fokus för att nå EFA-målen – i synnerhet på nationell 
nivå- samt att integrera och stärka kopplingen mellan Lärande 
för hållbar utveckling (ESD) och EFA. 
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Naturvetenskapliga kommissionen 

Program och budget 2012 – 2013

Unescos programdirektör Hans D´Orville inledde och förklarade 
förutsättningarna för budgetförslaget och 55 medlemsländer 
reflekterade över programutkastet, var och en utifrån sina 
förutsättningar och prioriteringar. Samtliga delar av programut-
kastet fick stöd av olika grupperingar av länder vilket indikerade 
att en diskussion om prioriteringar mellan delprogram skulle vara 
omöjlig. Unesco fick i denna debatt allmänt stöd för förslaget.

Sverige pekade i sitt tal på risken att Unescos roll som global 
samordnare för vetenskap blir allt mindre betydelsefull. Det globala 
forskningslandskapet förändras, USAs och Europas roll som 
dominerande forskningsaktörer utmanas av länder i Asien och 
Latinamerika, och andra internationella organisationer har under 
senare år bättre fångat upp aktuella forskningstemata. Detta ytt-
rande togs upp av chefen för det Naturvetenskapliga programmet 
i hennes svar på medlemsländernas inlägg, vilket avslutade själva 
program och budgetdebatten.

Kommissionen behandlade ändringsförslag till programut-
kastet och ett antal antogs vilket gjorde förslaget bättre. Det änd-
ringsförslag som väckte mest debatt, och vilket sedan antogs, 
handlade om att Unescos arbete med förnybar energi särskilt ska 
uppmärksamma solenergi, vilket är i linje med Unescos allmänna 
priori tering av Afrika. Hela programutkastet antogs efter dessa 
ändringar.
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Ungdomsforum, ”Youth Forum”

Detta var Unescos sjunde ungdomsforum och temat för diskuss-
ionerna var “Hur kan ungdomar vara delaktiga och pådrivande i 
samhällsförändringar?”

Ungdomsforumet skriver i sin rapport att ungdomar är en  
betydande del av världens befolkning och är som sådan utsatt för 
och påverkar de sociala, ekonomiska och politiska villkoren. För 
att säkerställa att dagens och framtida generationer ska få möjlig-
het att påverka sin livssituation och få ett drägligt liv menar 
Ungdomsforumet att ungdomar ska vara av Unescos prioriteter. 
Ungdomsforumet gav rekommendationer till Unesco bland annat 
kring utbildning, ungdomsinflytande och hållbar utveckling. 

Forumet menade att ungdomars framtid riskeras genom 
miljöförstöring och klimatförändringar och kräver att diskussioner 
om lösningar och förslag till hållbar utveckling måste involvera 
ungdomar – inte minst i arbetet kring Rio+20 år 2012.

Den naturvetenskapliga kommissionen kunde konstatera att 
de fem rekommendationer som ungdomsforumet gav kring hållbar 
utveckling till stora delar ligger inom målen för naturvetenskaps-
programmet, och de antogs.

Vid de senaste generalkonferenserna har beslutats om ett antal 
så kallade kategori-två institut. Dessa forskningsinstitut finan  s-
ieras nationellt och samarbetar med Unesco kring viktiga frågor. 
Varje förslag föregås av en förstudie innan förslaget presenteras 
vid generalkonferensen. Tio institut med naturvetenskaplig profil 
antogs. De kommer att ligga i Kina, Portugal, Kasakhstan, Nigeria, 
Kenya, Marocko, Rumänien och Serbien.

Unescos ingenjörsprogram

Unescos ingenjörsinitiativ tillkom på förslag av Sydafrika för 
två år sedan och har utretts under programperioden. Syftet med 
initia tivet är att hjälpa utvecklingsländer, framförallt i Afrika, 



19 | Rapport från Unescos generalkonferens 2011

att stärka ingenjörsvetenskaperna, utbildning av ingenjörer samt 
samverkan med civilsamhällets organisationer och beslutsfattare. 
Initiativet har fått starkt stöd av internationella och nationella  
ingenjörsvetenskapsakademier.   

Fjorton länder välkomnade initiativet i en kompletterande 
reso lution men begärde att Generaldirektören säkerställer att 
ingenjörsutbildningen inriktas på hållbar utveckling, inter-
nationella utvecklingsmål och andra globala utmaningar. Vidare 
ska arbetet bedrivas tvärvetenskapligt och över alla Unescos sektor-
er, samt genomföras tillsammans med aktörer i privata sektorn, 
akademiska institutioner, ingenjörsvetenskapsakademier och 
civilsamhällets organisationer. Debatten runt ingenjörsinitiativet 
handlade främst om i vilken utsträckning initiativet kan genom-
föras inom Unescos budget utan att tränga undan annat.

Samarbete mellan Unesco och nätverket för Geoparker

Geoparker har funnits i 11 år och intresset för att tillskapa nya 
växer. Geoparker är områden där nya metoder och ny kunskap 
testas för att nå en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Global 
Geoparcs Network samordnar verksamheten bland 87 geoparker 
i 27 länder. Nu finns behov av att förtydliga den roll Unesco har. 
Beslutet blev att Unesco ska stödja medlemsländer som vill starta 
geoparker under förutsättning att det inte inkräktar på program-
budgeten. 

Statuterna för styrelsen för ”Biosfärsprogrammet”, Människan 
och Biosfären, (Man and the Biosphere, MAB) förnyades 2011 för 
att MAB och det globala nätverket av biosfärsområden bättre ska 
kunna hantera klimatförändringar, allt snabbare minskning av 
den biologiska mångfalden och den ökade urbaniseringstakten. 
Kommissionen antog de nya statuterna.  



20 | Rapport från Unescos generalkonferens 2011

Biosfärsprogrammet 40 år

Punkten ”40-årsfirande av Unesco-programmet Människa och 
Biosfär, MAB, halvtidsutvärdering av programmet och antagande 
av Dresdendeklarationen” tillkom på initiativ av Tyskland som 
vill försäkra sig om att programmet kan fortsätta trots Unescos 
budgetbegränsningar. I debatten hyllades programmet som mycket 
framgångsrikt. Sverige framförde, liksom andra länder, erfaren-
heterna av MAB-områden som en bra plattform för lärande för 
hållbar utveckling i lokalsamhället och att utmaningarna att mobi-
lisera forskning för programmet fortfarande är stora, särskilt med 
tvärvetenskaplig inriktning samt forskningens samverkan med 
samhället.

I diskussionen kring resolutionen gjordes tillägg till det ursprung-
liga förslaget som bland annat uppmanar Unescos generaldirektör 
att använda MAB-programmets resultat som inspel till miljökon-
f erensen Rio +20.
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Samhällsvetenskap och humaniora

Medlemsländerna antog dagordningen och sedan föreslogs en 
punkt som inte fanns med på dagordningen: ett samlad uttalande 
(”joint statement”) från de fem vetenskapliga programmen (IHP – 
hydrologi, IOC – oceaner, IGCP – geologi, MAB – biosfär, MOST – 
samhällsförändringar). Det redovisade hur programmen bidrar till 
Unescos och medlemsländernas arbete, framför allt inom hållbar 
utveckling. Uttalandet lades till rapporten från kommissionens 
arbete. 

Ungdomsforum ”Youth Forum”

En representant från ungdomsforumet berättade om syftet med 
ett ungdomsforum i anslutning till generalkonferensen och slut-
satser och rekommendationer från forumet. Bland det hon lyfte 
fram var att unga bör ingå som prioritet i nästa långtidsplan 2013 –  
2021. Vidare efterfrågades att medlemsländerna samverkar med 
unga (”partnerships”) och att unga ingår som ordinarie ledamöter 
i Unescoråden samt i delegationerna till generalkonferensen. 
Youth Forum framhöll att ungas deltagande är avgörande för  
social förändring, demokrati, hållbar utveckling, fred och ickevåld.
En stor majoritet av medlemsländerna framhöll i sina budget-
inlägg betydelsen av ungdomars engagemang för samhällsutveck-
lingen och gav exempel på hur de lyfter fram ungdomsfrågor i sina 
länder.
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Program och budget 2012 – 2013

Verksamhets- och budgetdiskussionen inleddes med en presenta-
tion av förslaget till program och budget för samhällsvetenskap 
och humaniora (SHS), som omarbetats efter styrelsemötet i maj. 
Biträdande generaldirektören Alvares framhöll särskilt Unescos 
arbete för mänskliga rättigheter i förslaget. Aktiviteter planeras 
för att stärka mänskliga rättigheter och genom det även andra 
områden, som hållbar utveckling och social förändring. Hon 
återkom till att i det aktuella läget, med den arabiska våren och 
den ekonom iska krisen som påverkar många länder, fyller Unescos 
SHS-program en viktig roll. Många av de förväntade resultaten 
den kommande tvåårsperioden ska levereras inom det vetenskap-
liga programmet MOST. Som Alveres uttryckte det ”MOST is a 
must” [ungefär MOST är ett måste].

SHS kommissionens budget och program är indelad i två sektors-
prioriteringar:

I. att synliggöra etikfrågorna inom vetenskap och teknik

II. att stödja medlemsländernas arbete med social förändring, särskilt 
vad gäller aspekter på demokrati och hållbar utveckling för att 
verka för fred och en ickevåldskultur. Prioriteringarna konkreti-
serades i tre huvudlinjer för genomförande, Main Lines of Action.

Inläggen från medlemsländerna

Medlemsländernas debattinlägg under budget och programpunkt en 
behandlade i princip uteslutande de prioriteringar och frågor som 
fanns i programförslaget. I en majoritet av inläggen framhölls 
behovet av ett ökat fokus på ungdomar i Unescos övergripande 
verksamhet. Ett par länder lyfte fram ungdomar som den viktig-
aste motorn i samhällsutvecklingen och förde fram idén om att 
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göra ungdomsperspektivet till ett övergripande prioriterat per-
spektiv för Unesco.

En annan genomgripande synpunkt i inläggen var att MOST är 
en ytterst viktig del av SHS-programmets arbete men att MOSTs 
potential inte fullt nyttjas. Flera inlägg handlade om att stärka 
MOST genom att öka programmets budget och bättre tydliggöra 
dess mål. Finland betonade att MOST måste öka det kunskaps-
baserade policyarbete, om inte så flyttar Finland sitt bidrag till  
andra Unescoverksamheter. Tonga talade för 17 länder i Stillahavet 
och uttryckte en desperat situation i skuggan av klimatförändringar 
och den ekonomiska krisen, med hög arbetslöshet bland unga 
och 60 procent som lämnar skolan utan godkända betyg. Unesco  
behöver förändras för att bättre möta tidens och medlemsländ-
ernas behov, menade Mexiko. Flera länder uttryckte även stöd till  
Unescos arbete med filosofi – som Filosofins dag och filosofi som 
en väg till fred och förståelse – samt sport, och dess bidrag till fred, 
förståelse och integration, samt Unescos arbete mot dopning.

Mänskliga rättigheter var en annan fråga i fokus för många 
länders inlägg och flera betonade risken att frågan försvinner om 
den inte lyfts fram med egna mål utan förutsätts ingå i all pro-
gramverksamhet. Generaldirektörens argument var att eftersom 
mänskliga rättigheter är en genomgripande fråga för samhällets 
utveckling bör det perspektivet också genomsyra alla policys och 
riktlinjer för att inte riskera att marginaliseras, isoleras eller ställas  
mot andra frågor, vilket kan bli fallet om det lyfts fram som en 
separat fråga. Kommissionen uttryckte efter debatt stöd för 
generaldirektörens linje och mänskliga rättigheter kommer att 
”mainstreamas” de kommande två åren.

För övrigt engagerade frågan om bioetik och särskilt kopplingen 
till medicin många länder; flera länder menade att Unesco har en 
mycket viktig roll att spela på detta område.
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Sveriges inlägg om program och budget

I det svenska inlägget uttrycktes stöd för organisationens fortsatta 
arbete med jämställdhet som en övergripande prioritet för verk-
samheten. En relaterad svensk prioritering är att Unescos arbete 
med mål, uppföljning och utvärdering av verksamheten behöver 
vidareutvecklas, särskilt vad gäller kvalitativa indikatorer.

En annan ståndpunkt som Sverige har drivit en längre tid är att de 
två vetenskapliga programmen, samhällsvetenskap och humaniora 
och naturvetenskap, ska samarbeta mer eller slås samman. Vid denna 
generalkonferens efterlyste Sverige en fördjupad samverkan.

Vidare poängterade Sverige att arbetet med att ”mainstreama” 
frågan om mänskliga rättigheter, vilket Sverige i sak stödjer, 
kräver en utvecklad och relevant uppföljningsmetod. Sverige 
poängterade vikten av att Unesco fortsätter att arbeta med sina 
kärnområden och inte med sådana frågor som bättre tas om hand 
i något annat FN-organ eller annat forum. 

Totalt var det över 80 länder, 4 frivilligorganisationer samt  
Vatikanstaten som gjorde inlägg i debatten. Efter avslutad budget-
debatt informerade representanten från ungdomsforum att de 
tänkte lägga fram ett nytt förslag till generalkonferensen om att 
ungdomar ska bli ett övergripande prioriterat perspektiv i Unescos 
arbete, jämte jämställdhet och Afrika. Sverige stödde inte förslaget 
eftersom vi anser att Unesco ska prioritera sitt arbete bättre.

Stödet till MOST kommer att vara oförändrat. Fokus på ung-
domar kommer att vara en kärnfråga för Unesco, men inte ett 
övergripande prioriterat perspektiv. ”Mänskliga-rättigheter- 
perspektivet” ska genomsyra Unescos arbete.
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Kulturkommissionen

I det förberedande arbetet mellan de nordiska länderna fanns ett 
brett stöd för att koncentrera och effektivisera verksamheten 
vilket är särskilt viktigt för det fragmentiserade kulturprogrammet. 
Där underströks vikten av att följa upp den oberoende utvärder-
ingens arbete.

Kommissionens arbete inleddes med en kort sammanfattning 
av resultatet från Youth Forum. Därefter presenterades budgeten i 
grova drag och strukturen för programmet.

Program och budget 2012 – 2013

47 länder, däribland Sverige, gjorde inlägg om budgeten och pro-
grammet och många inlägg betonade betydelsen av Youth Forum. 
Flera påpekade att en majoritet av deras befolkning utgörs av per-
soner under 20 år. Få inlägg tog upp genderfrågor men bland andra 
Kina gav sitt stöd till frågan. 

Medlemsländerna uttryckte sig till största delen positivt om 
förslaget till budget men det kritiserades för  att vara splittrat och 
fragmenterat. Många påpekade vikten av att fokusera på arbetet 
med konventionerna och två ändringsförslag som godkändes, 
hand lade om detta. Den ena handlade om att föra över budget-
medel till arbetet med 2005 års konvention ”Om skydd för och 
främjande av mångfalden av kulturyttringar”.

Det andra förslaget, som lämnats in av Schweiz, föreslog att 
man också skulle föra över medel till arbetet med kulturarvskonven-
tionerna från 1954 (Haagkonventionen för skydd av kulturegendom 
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i händelse av väpnade konflikter) och 1970 (The Means of Pro-
hibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of 
Ownership of Cultural Property). Flera länder, bl.a. Thailand och 
Pakistan, tog upp behovet av stöd och kompetensutveckling för 
att skydda kulturarv vid katastrofer orsakade av klimatförändringar.

Mali föreslog en ”World Summit on Multilingualism” som gav 
upphov till diskussion om mångspråkighet. I förslaget från Mali 
önskade man koppla frågan om mångspråkighet till ”Konven-
tionen om skydd för immateriellt kulturarv”, något som flera 
länder och sekretariatet opponerade sig mot. Särskilt mindre  
nationer med ursprungsbefolkning ansåg att frågan borde få 
större uppmärksamhet. 

Kategori-2 center och den Internationella Jazzdagen

De föreslagna ”kategori-2 centren ”godkändes. Det kommer 
att etableras nya center i Jordanien, Italien, Island, Quatar och 
Spanien. Centret på Island är ett internationellt språkcenter i 
Reykj avik och ska heta Vigdis Finnbogadottir Institute. Den  
Internationella  Jazzdagen godkändes också med motiveringen att 
jazz är en internationell konstform som utvecklats när den färdats 
över hela världen och lånat det bästa från olika sorters musik. Jazz 
har därför blivit en enande kraft och firas framöver den 30 april.

Förslag om ett årtionde för närmandet mellan kulturer 
2013 – 2022

Kommissionen behandlade Kazakstans förslag om att proklamera 
”An international decade for the rapprochement of cultures 2013 –  
2022”. Sverige föreslog att man i en ny preambulär (inledande) 
paragraf skulle hänvisa till den Universella deklarationen om 
mänskliga rättigheter som fundament för interkulturell dialog, 
vilket accepterades.
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Debatt om nya normativa instrument

Förslaget om ett nytt normativt instrument om historiska stads-
landskap godkändes utan större diskussioner. Förslaget om genom-
förandet av en studie för ett möjligt ”International standard setting 
instrument for the protection of indigenous and endangered  
languages” diskuterades. I slutänden antogs förslaget med ett 
tillägg att studien ska titta på frågan om mångspråkighet och dess 
påverkan för hotade språk och ursprungsspråk.

Diskussion om skydd av museisamlingar

Brasilien hade lämnat in ett förslag om att genomföra en kon -
f erens om ”Protection and Promotion of Museum Heritage and 
Collections”. Här utbröt en museologisk debatt men förslaget 
godkändes till slut med många ändringar.

Förslaget från Grekland att anordna en konferens om ”Promot-
ing the diversity of cultural expressions, their protection, and the 
combat of Internet piracy”, möttes av debatt. Flera påpekade att 
Unesco inte arbetar med upphovsrättsliga frågor, utan att dessa 
sköts i WIPO. Ordföranden påpekade dock att det endast handlade 
om att vara för en konferens där man bland annat skulle prata om 
upphovsrätt. Förslaget antogs när alla referenser till konventionen 
”Om skydd för och främjande av kulturell mångfald” strukits. 

Kommittérapporter

Slutligen presenterade sekretariatet rapporter från tre kommit-
téer. I den fjärde rapporten, som återgav arbetet med ”Statutes 
of the International Fund for the Promotion of Culture (IFPC)” 
uppstod en debatt om uppdraget genomförts i linje med vad som 
beslutats under förra generalkonferensen. Mötet avslutades med 
att sekretariatet presenterade sin bedömning av konsekvenserna 
av omflyttningen av medel mellan olika poster vilket togs till intäkt 
för sekretariatets motvilja mot att genomföra de förändringar som 
föreslagits.
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Kommissionen för kommunikation 
och information

Kommissionen höll 12 debatter:

Kommissionen höll 12 debatter: den första var frågan om program 
och budget för 2012 – 2013 följt av slutsatserna från general  kon-
ferensens ungdomsforum. Därefter diskuterades medlemsländ-
ernas ändringsförslag till program och budget och etablerandet 
av ”kategori-2 center”. Vidare diskuterades generaldirektörens  
rapport om genomförandet av resultaten av ”World Summit on 
the Information Society” (WSIS) och 2003 års rekommendation 
”Promotion and Use of Multilingualism and Universal Access to 
Cyberspace” samt Unescos arbete med skriftligt kulturarv. Vidare  
antogs ett ”Digital Library manifesto” som utarbetats av the  
International Federation of Library Associations and Institutions 
(IFLA) i samarbete med Unesco. Intergovernmental Council of 
the Information for All Programme (IFAP) hade föreslagit en 
etisk kod för informationssamhället vilken diskuterades, och 
kommissionen antog en universell deklaration om arkiv och 
proklamerade Världsradiodagen (World Radio Day). Ett reviderat 
utkast till strategi för Unescos bidrag till att främja ”Open Access” 
till vetenskaplig information och forskning diskuterades.

Sammanfattningsvis kan konstateras att kommissionens  
debatter denna gång var relativt stillsamma med ovanligt få  
konfrontationer trots att kommissionen behandlar mycket 
politiserade frågor. Det fanns en påtaglig medvetenhet om Unescos 
begränsade resurser och behovet av koncentration i verksam-
heten. Västvärldens inlägg rörde i förstone Unescos normgivande 
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funktion medan utvecklingsländerna betonade genomförandet 
av program på landnivå. Aldrig tidigare har uppslutningen kring  
yttrandefrihetsfrågorna och journalisters säkerhet var så påfallande 
som denna.

Flera tänkvärda inlägg från afrikanska länder underströk  
Unescos unika möjlighet att anlägga ett mer holistiskt perspektiv 
på medie- och kommunikationsfrågorna – att beakta relationen 
mellan traditionella medier och olika plattformar på internet/ 
mobiltelefonen – utifrån ett ’gobal divides’-perspektiv.  Länder-
grupperingar som utmärkte sig som samspelta var, förutom de 
nordiska länderna, ett antal länder i Latinamerika med Brasilien 
i spetsen.

Program och budget 2012 – 2013

Kommissionens första möte inleddes med en redovisning av generella  
principer för verksamheten inom kommunikation och informa-
tionssektorn. Den har fokus på Afrika och genus samt samarbetet 
med dels andra Unesco-organisationer, dels andra aktörer inte 
minst inom privat sektor. Intergovernmental Council of the Inter-
national Programme for the Development of Communication 
(IPDC) redovisade genomförda aktiviteter 2010 – 2011 och the Inter-
governmental Council, Information for All Programme (IFAP)  
redogjorde för arbetet under 2010 – 2011.

Slutsatserna från Ungdomsforumet Youth Forum framfördes 
av Nasma Dasser, som betonade frågor rörande yttrandefrihet och 
betydelsen av sociala medier för förändring. 

Flertalet talare gav programmet sitt stöd och den uppstramning 
som Unesco har genomfört vad gäller prioriteringar, bl.a. rörande 
yttrandefrihet. De nordiska länderna poängterade alla vikten av 
ytterligare fokusering på Unescos kärnaktiviteter och nödvändig-
heten av långsiktiga strategier i samarbete med andra FN-organisa-
tioner. Sverige påtalade att ett formaliserat samarbete med “UN 
Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression” krävs.
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Det fanns ett påtagligt intresse för yttrandefrihetsfrågor, inte minst 
vad gäller internet. “Safety of journalists” och “media literacy” var 
återkommande stickord. Flera länder poängterade betydelsen av  
UN Inter-Agency Meeting: “The Safety of Journalists and the  
Issue on Impunity”’ som hölls 2011 och flera underströk IPDCs roll 
i det fortsatta arbetet. Här fanns också skarpa formuleringar om 
att ett sådant arbete måste gå hand i hand med ökad “media pluralism”  
och “media literacy”. Effekter av en ökad mediekoncentration  
efterfrågades av några delegater.

Ett antal länder lyfte, liksom Sverige, även fram vikten av  
IPDCs arbete rörande Media Development Indicators (MDI), som 
ett viktigt instrument att följa utvecklingen på landnivå och de 
möjligheter till utveckling som finns för den globala nivån. Men 
för det krävs extrabudgetära medel och ett effektivt samarbete 
med andra aktörer på området.

Flera utvecklingsländer, främst fattiga länder i Afrika, beton a de 
särskilt vikten av Unescos arbete rörande “media literacy”, journalist-
utbildning och inte minst bibliotek och arkiv (“capacity building”). 
I förgrunden stod den viktiga frågan hur “global divides” bäst kan 
angripas. I många av dessa inlägg gavs IFAP (Information for All 
Programme) många berömmande ord och en förstärkning av pro-
grammet efterfrågades.

Svenskt ändringsförslag om yttrandefrihet 

Sverige presenterade ett ändringsförslag till liggande förslag till 
program och budget tillsammans med Danmark, Finland, Island 
Norge och Österrike rörande Promoting freedom of expression and 
information. Förslaget hade i förväg även stöd av ett flertal andra 
länder.

Förslaget innefattar en förstärkt dialog mellan Unesco och 
medlemsstaterna på reguljär basis, ett återkommande forum, vars 
grund bygger på ett verktyg som följer utvecklingen i världen. Ett 
verktyg som företrädesvis kan utvecklas av IPDC utifrån deras 



32 | Rapport från Unescos generalkonferens 2011

“Media Development Indicators” (MDI) och vars resultat IPDC 
skall rapportera till generalkonferensen. Detta utgör sedan underlag 
för det forum, inkluderandet det civila samhället, som bör arrang-
eras vart annat år. Förslaget bygger på ett nära samarbete mellan 
Unesco och andra berörda FN-organisationer, särskilt med FN:s 
specialrapportör för yttrandefrihet.

Detta var det första ändringsförslag som  kommissionen behand-
lade och ADG, Janis Karklins, talade varmt för förslaget. I den 
efterföljande debatten ställde Brasilien, Kuba, El Salvador, 
Elfenbens kusten, Mexiko och Namibia frågor rörande innebörden 
av ”regular basis”, ”complementary activities” och ”other relevant 
organizations active in this field”. Förslaget antogs. När rapporten 
från kommissionen senare skulle antas återkom frågan om formu-
leringen “other relevant organizations” och ett antal länder fick 
sin invändning förd till den slutgiltiga rapporten. 

Kategori-2 institut

Utan någon mer omfattande debatt gavs stöd för institut i Brasilien 
och i Slovenien.

Generaldirektörens rapport om Unescos arbete för 
att genomföra besluten från World  Summit on the 
Information Society (WSIS) och framtida arbete för 
att nå dess mål för 2015.

I debatten talade 26 länder, och den var på det hela taget odrama-
tisk. Sverige, Norge och Danmark hade de mest offensiva in-
läggen som betonade Unescos viktiga roll och att utgångspunkten 
för Unesco i WSIS skall vara den grundläggande principen att  
yttrandefrihet måste skyddas såväl “on-line” som “off-line”. Sverige 
underströk också vikten av att Unesco i WSIS-processen upp-
märksammar sambandet mellan mänskliga rättigheter, yttrande-
frihet och fattigdomsbekämpning.
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Reflektion över och analys av Unesco på Internet

Sverige underströk vikten av nära samarbete med “UN Special 
Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression”. I detta samm-
anhang nämndes Sveriges framgångar i “Human Rights Council” i 
juni 2011 då 40 länder ställde sig bakom principen att yttrandefri-
heten måste skyddas såväl “on-line” som “off-line”. 

Andra länder, som t.ex. Iran och Syrien, talade om illegal  
användning av internet och hävdade därmed behov av att kontroll-
era både innehåll och användning. Särskilt påtalades vikten av att 
skydda barn och unga, t.ex. nämndes trafficking och exploatering 
av kvinnor. Flera fattiga länder i Afrika tog även upp frågor som 
rör infrastrukturen vad gäller kommunikation.

”Etikkod för informationssamhället”, föreslag från 
styrelsen för Information för Alla-programmet

Arbetet med dessa har pågått i över fem år på flera nivåer inom 
Unesco-systemet och är i hög grad ett arbete som initierats av 
IFAP själva.

Det kom att bli en lång diskussion med klara meningsskiljaktig-
heter. 36 medlemsländer yttrade sig under denna punkt. USA och 
Kanada hävdade bestämt att denna typ av “code of ethics” sannolikt 
aldrig kan antas då de är både mycket otydliga och inte relaterar till 
redan befintliga internationella överenskommelser. Andra länder 
som instämde var bl a Kuwait, Sudan och Ukraina. Däremot gav 
Kina och Ryssland sitt fulla stöd till förslaget. Så gjorde även Indien, 
Österrike och Schweiz. 

Efter lång debatt blev kommissionen enig och antog förslaget.

Övriga debatter

En debatt gällde inrättandet av en “World Radio Day” den 13 februari 
på föreslag av Spanien. Det var en verklig lovsång till radion – en 
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påminnelse om radions viktiga roll i många delar av världen – i 
internets tidevarv.

Antagande av rapport från kommunikations-
kommissionen

Särskilt glädjande var att flera av Sveriges huvudpunkter fick stort 
genomslag i den muntliga rapporten, bl a stöd till MDI och samarbete 
med FNs särskilde rapportör för yttrandefrihetsfrågor. I debatten 
återkom frågor som ställdes i anslutning till behandlingen av det 
svenska förslaget om förstärkning av yttrandefriheten, och in-
vändningen togs till den slutgiltiga rapporten.
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Ungdomsforum, Youth Forum

Unescos sjunde ungdomsforum, ”Youth Forum”, hölls i anslutning 
till Unescos generalkonferens. I ett försök att tydligare integrera 
ungdomsforumet i generalkonferensen presenterades slutsatserna 
från ungdomsforumet i varje programkommission. Ett mål som 
kvarstår att arbeta för är att ytterligare integrera ungdomsforum i 
generalkonferensen så att det löper parallellt med övriga delar av 
generalkonferensen. I år avslutades mötet tre dagar före general-
konferensens öppnande och många ungdomsdelegater kunde där-
för inte stanna.

Ungdomsforum hade i år ett tema “Hur ungdomar driver  
föränd ring” med tre underteman:

-  Medborgaraktion: ungdomar i det politiska och offentliga
-  Att motverka exkludering, sårbarhet och våld bland ungdomar
-  Att överkomma barriärer för anställning

Ungdomsforum hade totalt 443 deltagare, varav 211 var delegater 
nominerade av 127 länder. Unescorådet gav ekonomiskt bistånd 
till två utländska delegater. Utöver delegaterna var 232 observa-
törer utan rösträtt närvarande: representanter från interna-
tionella ungdomsorganisationer, ungdomsnätverk eller statliga 
ungdomsstrukturer. En överväldigande majoritet av observatör-
erna kom från ideella organisationer och nätverk.

Unescos generaldirektör Irina Bokova och ordföranden för general-
konferensen inledningstalade. Unescos sjunde ungdomsforum 
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hade som huvudmål att producera en rapport att presentera under 
generalkonferensen. Underliggande mål var även kapacitetsbygg-
ande hos deltagarna, genomgång av FN:s ungdomsår, skapa en 
gemen sam uppföljningsmekanism för viktiga globala och regionala 
ungdomsevenemang samt en uppföljning av Unescos sjätte ung-
domsforum. Även möjligheterna till inkludering av unga i Rio +20 
skulle ses över.  

Regionalt ungdomsforum

I september anordnade den österrikiska Unescokommissionen ett 
regionalt ungdomsforum. Temat för forumet var involvering av 
unga i Unesco. Det regionala ungdomsforumet var välorganiserat 
med ett tydligt syfte och med välfungerande metoder. Forumet  
resulterade i rekommendationer från deltagarna till ungdomar 
och ungdomsorganisationer, nationalkommissioner, regeringar 
samt Unesco. Tydligt var en önskan om en starkare koppling mellan 
ungdomsforumet och generalkonferensen.

På plats i Paris drev den svenska delegationen på för förändring, 
delvis tillsammans med delegater främst från Norden och övriga 
Europa, framför allt inom fyra områden:
1.     Student- och elevinflytande på alla nivåer
2.     Annorlunda infallsvinkel på kulturell mångfald
3.     Yttrandefrihet och kopplingen till sociala medier
4.     Utveckling av Youth Forum’s organisering och innehåll

Frågan om student- och elevinflytande handlar om en demokrati-
sering av skolan, i en global kontext är detta ett område med stor 
utvecklingspotential. Student- och elevdemokrati är en viktig 
beståndsdel för att säkra en kvalitativ utbildning. Från vår sida 
handlade det om att få till stånd en skrivelse i slutrapporten om 
att tillerkänna unga en självklar rätt att få organisera sig i student- 
och elevledda demokratiska organisationer. Detta drevs tillsamm-
ans med delegaterna från övriga nordiska länder. Vi lyckades få 
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många delegater att få upp ögonen för att frågan är viktig, men 
samtidigt uppfattade vi att det var svårt att kommunicera hur student- 
och elevdemokrati fungerar i praktiken. Vi lyckades också få in en 
skrivelse i slutrapporten, men märkligt nog under rubriken ”Youth 
Participation” och inte under ”Education” som vi hade önskat.

Inom Unesco talas det mycket om ”interkulturalism”, ett begrepp 
som enligt vår mening i hög utsträckning förknippas med ett tole-
ransperspektiv på mångfald. Vi menar att det är viktigt att istället 
fokusera på de normer som gör att kulturell mångfald hotas. Frågan 
diskuterades under en tretimmars session om just kulturell mång-
fald, men lyftes inte upp som en separat rubrik i förslaget till slut-
rapport. Kopplat till slutrapporten var denna fråga istället ämne 
för diskussion gällande interkulturell utbildning, där vi föreslog 
att det istället skulle stå normkritisk utbildning. Dessvärre fick vi 
inte gehör för detta den här gången, men vi anser att det är en 
viktig fråga om hur vi ser på det mångkulturella samhället och 
en globaliserad värld. Det är en viktig fråga som sannolikt måste 
mogna inom Unesco och som gärna får drivas vidare på nästa ung-
domsforum.

Om yttrandefrihet, vilket är ett ämne som Sverige jobbar mycket 
med i Unesco, var vår utgångspunkt att få till stånd en diskussion 
om huruvida sociala medier stärker yttrandefriheten och på vilket 
sätt. Är det ett kompletterande verktyg för yttrandefrihet eller 
står det i vägen för en reell demokratisk utveckling? Framför allt 
var frågan relevant eftersom fokus handlade om hur unga driver 
på för förändring och där sociala medier sågs som en viktig del. 
Dock blev frågan sekundär då utbildning, hållbar utveckling och 
reformering av ungdomsforum hamnade högre på dagordningen.

Frågan om att förändra och utveckla ungdomsforum blev en 
av de viktigare frågorna för oss på plats. Många delegationer, såg 
stora brister i hur ungdomsforum organiserats. Främst handlade 
det om två saker; 1) Representationen av unga i exempelvis expert-
paneler etc. var väldigt låg, 2) Bristen på tid att faktiskt diskutera 
frågor och sätta agendan var, sett utifrån ett demokratiskt pers-
pektiv, ett misslyckande.
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Totalt hade vi 8 timmars schemalagda diskussioner, varav stora delar 
var vuxenledda samtal. Dessutom drog beslutsprocessen kraftigt 
över tiden, vilket gjorde att vi dessvärre inte kunde medverka när 
de sista punkterna beslutades om. Vi ser därför här stor utveck-
lingspotential, som inte nödvändigtvis kräver några större ekon-
omiska eller organisatoriska insatser. Främst handlar det om att 
tydligare koppla Youth Forum till generalkonferensen, något som 
vi uppfattar att det fanns konsensus kring bland delegaterna. Men 
det handlar som sagt även om att demokratisera Youth Forums 
strukturer, exempelvis genom att ha handlingar färdiga på förhand 
vilka beretts av ungdomsdelegaterna, ha mer tid för diskussioner 
kopplat direkt till de teman som diskuteras på generalkonferensen, 
ha mer tid för arbete med slutrapporten och inte processa allt i 
plenum, ha tydligare arbetsordning för mötets beslutsprocesser, 
samt ha fler unga som utgör programmet.

Ungdomsforumet antog en slutrapport som presenterades i de 
olika kommissionerna under generalkonferensen av två ungdoms-
delegater. Rapporten fokuserade på fyra ämnen: utbildning, håll bar 
utveckling, ungdomsinflytande samt förbättringar av ungdomsforum. 

Rapporten finns att läsa på http://unesdoc.unesco.org/
images/0021/002134/213427e.pdf
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Svenska delegationen

Förordnanden avseende Sveriges delegation vid 36 :e sessionen av  
Unescos generalkonferens den 25 oktober till den 10 november 2011  

Regeringskansliet utser följande personer att ingå i Sveriges delega-
tion vid trettiosjätte sessionen av Unescos generalkonferens i Paris 
i den funktion som anges här.

Namn  Titel Funktion 

Birgitta Ohlsson statsråd del. ledare
Amelie von Zweigbergk  statssekreterare  ombud  
Anders Ahnlid  ambassadör   ombud 
Inger Davidson  ordförande  ombud 
Hans-Åke Öström  bitr. amb.  ombud  

Mats Djurberg  generalsekr.   ersättare 
Ulrika Ferenius  kansliråd   ersättare 
Tomas Kjellqvist   vice ordf.   ersättare  
Kerstin Lundman  bitr. gen. sekr.  ersättare 
Helene Nilsson  dep. sekr.  ersättare 

Ulla Carlsson  ledamot  sakkunnig 
Christina Dahlman   programansvarig sakkunnig 
Elisabeth Eklund  ambassadör  sakkunnig
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Namn  Titel Funktion 

Malin Elisson  ledande ämnesföretr. sakkunnig 
Anna Lundh  utredare  sakkunnig 
Betty Malmberg  ledamot  sakkunnig 
Viveca Mattsson  kanslisekr. sakkunnig 
Eva Mineur  analytiker   sakkunnig 
Birgitta Myrman  bitr. avdelningschef   sakkunnig 
Mats Ringborg  ambassadör  sakkunnig 
Johan Sandberg  pol. sak.  sakkunnig 
Jenny Sonesson  pol. sak.   sakkunnig
Peter Springfeldt  dep. råd   sakkunnig 
Mats Söderlund  ledamot  sakkunnig 
Ellen Wettmark  koordinator sakkunnig

Beslutet har fattats av chefen för Utbildningsdepartementet, 
statsrådet Jan Björklund.
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Svenskt huvudinlägg i den allmänna 
policydebatten

Ms. Birgitta Ohlsson
Swedish Minister for Democracy and EU Affairs

Mr/Ms President of the General Conference, excellencies, ladies 
and gentlemen,

Last time I gave a speech in this building I quoted Isaac Newton, 
I will take the opportunity again:

“If I have seen further, it is by standing on the shoulders of giants.” 
Every day we all stand on the shoulders of giants. These giants 

are people who have contributed to democracy, sciences and culture.  
I hope that we can make wise decisions here, so that future 

generations can stand on our shoulders and see further than we do!   
Sweden fully concurs with the statement made by Poland on 

behalf of the European Union. The EU has an obligation to hold 
the torch of freedom high.

The EU must also continue to work for a world fulfilling the 
noble goals of the United Nations. 

I have closely followed the impressive work of the Director-
General, Ms. Bokova and Sweden fully supports her work for reform 
of UNESCO. 

We welcome the proposals based on the outcomes of the  
independent review of UNESCO and we are looking forward to 
the implementation of them. We are convinced that the reforms 
will lead to a strengthening of UNESCO and the UN Family.

Sweden also supports Ms. Bokova’s commitment to put human 
rights of girls and women at the core of all her undertakings as the 
leader of UNESCO. 
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It is sad but evident that freedom of the press must remain at the 
top of UNESCO’s agenda in the coming years. 

Education is probably the single strongest force for positive 
change for individuals and nations. 

We have seen great developments in many parts of the world, 
but still there are millions of children not attending school. Sadly 
most of them are girls. Without increasing the investments in  
education for girls and women, the Millennium Development 
Goals will not be met. 

The right to education was established as a universal human 
right in the UN Declaration on Human Rights. There are still 
countries who deny their citizens, and especially girls and women, 
this right. That’s a shame. 

Out of the world’s 775 million illiterate adults, two of three 
are women. Falling short of respecting the right affects not only 
individuals but also societies. 

Let me underline: This is a very bad economic policy. Not 
investing in education has a high prize. In these times of global 
economic crisis, it seems obvious that we must realize the full  
potential of all human resources. 

Closing the gap between male and female employment rates 
would have huge effects on the global economy.

Sweden would like to congratulate UNESCO for its impor-
tant work for sexual education. With sexual education we can re-
duce the spread of sexually transmitted diseases, such as HIV, and  
decrease the number of unexpected pregnancies. 

A pregnancy can seriously affect girl’s health and ability to 
pursue empowerment through education. 

When artists can’t work, books are burnt and cultural heritage 
is destroyed it is a sign of repressive, dark times ahead.  

Sweden considers the cultural conventions of UNESCO and 
other relevant legal instruments as important tools in the organisa-
tion’s work within the cultural sector. 

This year squares and streets have been the scene for major 
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uprisings in North Africa and the Middle East. We have witnessed 
courageous people who stand up for the realization of The Universal 
Declaration of Human Rights in their countries. 

Women have been an important part of these movements. We 
need to ensure that the future also brings greater empowerment 
of women. 

History teaches us that revolutions might happen fast, but that 
democracy-building takes time. I am happy to see that UNESCO 
already has started working in these countries. 

Long term support is needed by national authorities, by non-
governmental organizations and by UNESCO to ensure reform 
and progress.

What has happened in many countries in North Africa is a victory 
for the values on which UNESCO is built. It is the result of people’s 
quest for dignity, justice and freedom. 

Freedom of expression is a cornerstone of a democratic society. 
Internet, social media, and mobile phones should continue to 

play a crucial role as instruments for participation, transparency 
and engagement in socio-economic, cultural and political develop-
ment. The same human rights that people have off-line must also 
be protected on-line.

The test of democracy is the freedom to criticize. We cannot 
allow the freedom of expression to be undermined. The Swedish 
Government attaches great importance to this matter, and to the 
work of UNESCO in this field. 

More than 500 journalists have been killed over the last 10 
years. The majority of them not reporting from war zones but re-
porting about corruption and scandals. Most of these murders are 
never punished. Sweden appreciates Mme Bokova’s diligence in 
condemning such killings.

We must speak up on behalf of those who have had their own 
voices silenced, like the Swedish-Eritrean journalist Dawit Isaak.  

He was arrested with other colleagues in Eritrea on 23 September 
2001 for publishing articles critical of the government in the free 
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Eritrean press. Dawit Isaak is imprisoned because he used his right 
of freedom of speech, a fundamental freedom, now denied him 
and for which he personally has paid dearly for 10 long years. 

We call for his immediate release.
The Horn of Africa is an area of concern for press freedom. 

Two Swedish journalists, Martin Schibbye and photographer Johan 
Persson, have been detained for over three months in Ethiopia. 

They were arrested by the Ethiopian authorities in early July 
after crossing the border from Somalia into Ethiopia. The Swedish 
Government is working for their freedom. 

In September UNESCO organised the first UN inter-agency 
meeting on safety of journalists and the question of impunity for 
murder of journalists. International NGO:s also play a tremend-
ously important role in monitoring press freedom. 

Remember: killing or imprisoning a journalist doesn’t only silence 
one individual, it silences the voices of thousands.

Science and research are tools to build a brighter future for us 
all. New knowledge is needed to face the grand challenges of our 
time. As the lead UN agency for research, UNESCO has an important 
role to play.  We who have plenty must take our responsibility and 
invest in education and research globally.

This year it has been 50 years since the Swedish UN Secretary-
General Mr. Dag Hammarskjöld’s tragic death. We commemorate 
one of the greatest international civil servants of all time.

Let me conclude with these words from Mr. Dag Hammarskjöld:
“The UN has not been created to take humanity to heaven but to 

save it from hell.”
The need for a United Nations based on political legitimacy, on 

justice, and on human rights is as strong as ever.

Thank you for your attention.
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www.unesco.se


