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Inledning 

2017 var händelserikt. Det var det sista året för den svenska 
strategin för samarbete med Unesco för 2014–2017 och Sveriges 
plats i Unescos styrelse. Unescos generalkonferens krävde en stor 
arbetsinsats samtidigt som mandatet för Svenska Unescorådets 
medlemmar gick ut. Utöver detta har Svenska Unescorådet haft 
många arrangemang och aktiviteter.  

Under de senaste åren har Unescos mandat ökat i relevans, vilket 
har haft betydelse för Svenska Unescorådets möjligheter till 
opinionsskapande, kontaktbyggande, samarbeten och påverkan på 
svenska myndigheter och organisationer. Svenska Unescorådet har 
under året etablerat nya och upprätthållit existerande samarbeten i 
Sverige med ett stort antal myndigheter och civilsamhälles-
organisationer med Unesco-kopplingar. Detta har skapat ett större 
intresse för samarbete kring Unescorelaterade frågor och har gett 
en bredare förståelse för Unescos arbete och insikt om att Unescos 
arbete är av relevans för Sverige och svenska förhållanden. 

I slutet av året inleddes också arbetet med att ta fram underlag till 
Regeringskansliet för en organisationsbedömning av Unesco och 
underlag till ramarna för en ny fyraårig strategi drogs upp. Den 
svenska strategin för samarbete med Unesco har fyllt många 
funktioner under 2014–2017. Den har utgjort ramen och visat på 
prioriteringarna för det svenska samarbetet med Unesco, och varit 
ett verktyg för Svenska Unescorådet att visa på alla samarbeten som 
myndigheter, organisationer och experter har med Unesco och på 
bredden av Unescos verksamhet.  

2017 var det sista året, för denna gång, för Sverige i Unescos styrelse. 
De fyra åren i styrelsen har inneburit ett stort arbete för Svenska 
Unescorådet – veckovis före under och efter varje styrelsemöte har 
det varit helt dominerande. Svenska Unescorådet har aktivt bidragit 
till att Sverige fått stort genomslag för förslag under styrelsetiden 
och Svenska Unescorådet har bistått med underlag och utkast 
under hela perioden. Arbetet under styrelseåren har visat hur 
länder med väl fungerande Unescokommissioner och permanenta 
delegationer, samt nationell samordning och nordiskt samarbete 
kan nå goda resultat i internationella organisationers verksamhet.  

Vid slutet av 2017 avslutades Svenska Unescorådets mandatperiod 
och arbetet inleddes för att ta fram underlag för ett Unescoråd för 
kommande fyraårsperiod.  
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Svenska Unescorådets verksamhet under 2017 

Svenska Unescorådet ska, enligt sitt uppdrag (se bilaga), vara 
Sveriges nationalkommission till Unesco och uppfylla de krav som 
åläggs Unescos medlemsländer enligt Unescos konstitution. I 
uppdraget ingår att bidra till att genomföra Unescostrategin. Detta 
har gjorts genom ett stort antal insatser och aktiviteter inom 
områdena utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation, vilket 
redovisas nedan.  

Utbildning 

Inom utbildningsområdet har Svenska Unescorådet samarbetat med 
Utbildningsdepartementet med att stärka arbetet med 
genomförandet av Agenda 2030-mål 4 i Sverige och i samarbetet 
med UD om nya strategier för utbildning i svenskt 
utvecklingssamarbete. 
 
Svenska Unescorådet har deltagit i den arbetsgrupp för utbildning 
för hållbar utveckling som leds av SWEDESD vid Uppsala 
universitet. I gruppen ingår också representanter från Skolverket, 
Universitets- och högskolerådet (Den Globala Skolan), 
Konsumentverket, Svenska Naturskyddsföreningen och WWF 
Sverige. Arbetet har fortsatt att utreda möjligheten att utse 
SWEDESD till ett Unesco kategori II-center. 
 
Vid årets bok- och biblioteksmässa i Göteborg arrangerade 
International Association of Universities (IAU) och Svenska 
Unescorådet seminariet Bildningsperspektivet – en utmaning för 
hållbar utveckling! med bland annat deltagande av högskole- och 
forskningsminister Helene Hellmark Knutsson. 

Sida och Svenska Unescorådet arrangerade i december seminariet 
Failing the Agenda 2030? - the global learning crisis  där Unescos 
Global Education Monitoring Report (GEM) och Världsbankens 
rapport om utbildning lanserades. Nära 200 personer deltog. 

Vetenskap 

I januari arrangerade Svenska Unescorådet och Moderna museet ett 
välbesökt panelsamtal om utmaningarna med integrerad forskning. 
Seminariet hölls på Moderna museet i samband med att museet 
avslutade sin kampanj Acclimatize om konst och miljö. 

I juni arrangerade Svenska Unescorådet ett frukostseminarium där 
rapporten om Sveriges biosfärområdens arbete med genomförandet 
av Agenda 2030 presenterades och diskuterades.  



3 

 

 

 

I samarbete med L’Oréal och Sveriges unga akademi delades For 
Women in Science-priset ut för andra gången. Pristagare 2017 var 
Kirsten Leistner, fil dr. i kemiteknik vid Chalmers tekniska 
högskola, och Julia Uddén, fil dr. i kognitiv neurovetenskap och Pro 
Futura-forskare vid Stockholms universitet. Prisutdelningen 
inleddes med ett panelsamtal om den långsamma takten för en mer 
jämställd akademi. Högskole- och forskningsminister Helene 
Hellmark Knutsson delade ut priset. Priset uppmärksammades i ett 
20-tal tidningsartiklar och i en längre intervju i Sveriges Radio. 

Kultur 

Svenska Unescorådet deltog tillsammans med 
Riksantikvarieämbetet vid Antikmässan där information om 
Unescos arbete mot kulturarvsförstörelse och illegal handel med 
kulturföremål spreds och en nationell internetkampanj mot den 
illegala handeln med kulturföremål lanserades. Svenska 
Unescorådet, Riksantikvarieämbetet, Svenska ICOM (museernas 
internationella samarbetsorganisation) och Världskulturmuseerna 
står bakom kampanjen. 

Tillsammans med Världskulturmuseerna anordnades ett 
internationellt expertsymposium i Stockholm om illegal handel 
med kulturföremål i vilket forskare och Unesco medverkade.  

Svenska Unescorådet medverkade i två seminarier om kulturarvs-
förstörelse arrangerat av Kalmar läns museum respektive Falu 
kommun. 

Svenska Unescorådet deltog vid invigningen av en utställning i 
Spånga om kulturarv, världsarv och illegal handel med 
kulturföremål, framtagen av Unesco och Wikimedia Sverige. 
Utställningen har sedan ställts ut i ett flertal världsarv i Sverige. 
Svenska Unescorådet och Kungl. Biblioteket arrangerade ett 
seminarium om illegal handel med kulturföremål, anordnat i 
anslutning till en utställning om världsarvet Palmyra som visades på 
Kungl. Biblioteket.  

Samarbetet med föreningen Världsarv i Sverige har fortsatt bland 
annat genom deltagande på föreningens årsmöte och arbetet med en 
uppdatering av ett undervisningsmaterial om världsarv. 

I samband med att författarna till Unescos andra rapport om 
mångfaldskonventionen, Reshaping Cultural Policies, möttes i 
Sverige anordnade Svenska Unescorådet tillsammans med Statens 
Kulturråd ett öppet möte om kulturpolitisk utveckling, konstnärers 
yttrandefrihet samt mobilitet och internationellt samarbete i 
Stockholm.  
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Svenska Unescorådet bidrog också finansiellt till lanseringen av 
Reshaping Cultural Policies i Paris där Sverige medverkade genom 
den svenska Unescoambassadören. 

På FN-dagen om kulturell mångfald ordnade Svenska Unescorådet 
tillsammans med Statens Kulturråd ett rundabordssamtal om 
mångfaldskonventionen för representanter från myndigheter och 
konstnärsorganisationer. Samtalet bidrog till att öka kunskap om 
konventionen och de frågeställningar som den rymmer, t.ex. 
konstnärers yttrandefrihet. 

Kommunikation 

Inom kommunikationsområdet har Svenska Unescorådet fortsatt 
verkat för ökad press- och yttrandefrihet. Svenska Unescorådet 
deltog i Regeringskansliets förberedelser inför kultur- och 
demokratiminister Alice Bah Kuhnkes medverkan i lanseringen av 
den nya upplagan av Unescos World Trends in Freedom of 
Expression and Media Development vid Unescos generalkonferens. 

Svenska Unescorådet deltog i det internationella mötet som Unesco 
och högkommissarien för mänskliga rättigheter (OHCHR) 
organiserade för att följa upp FN:s handlingsplan för journalisters 
säkerhet och frågan om straffrihet för brott mot journalister. Syftet 
med mötet var att samla olika aktörer för att diskutera hur man kan 
stärka implementeringen av handlingsplanen och därmed öka 
journalisters säkerhet. Kultur- och demokratiminister Alice Bah 
Kuhnke höll ett tal där hon betonade den allvarliga situationen som 
råder världen över, särskilt för kvinnliga journalister och även i 
Sverige, som rankas som det andra bästa landet i världen avseende 
pressfrihet. Mötet resulterade i ett dokument med förslag på 
insatser för ökad journalistsäkerhet. Sverige bidrog, genom Svenska 
Unescorådet, med 6000 USD för genomförandet av konferensen. 

Under året fortsatte samarbetet med Medieinstitutet Fojo 
(Linnéuniversitetet) kring press- och yttrandefrihet, särskilt vad 
gäller kvinnliga journalister. 

Vid styrelsemötena i Unesco och vid generalkonferensen deltog 
Svenska Unescorådet i arbetet med att föra in kvinnliga 
journalisters säkerhet och Unescos fortsatta arbete med delmål 
16.10 i Agenda 2030 i de slutliga besluten. Svenska Unescorådet 
medverkade också till att Sverige tillsammans med vängruppen för 
journalisters säkerhet kunde arrangera en workshop i Paris med 
goda exempel för att främja säkerheten för bl.a. kvinnliga 
journalister. 
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Svenska Unescorådet har samarbetat med Kungl. Biblioteket kring 
nomineringen av Dag Hammarskjölds arkiv till Unescos 
internationella register för världsminnen. Arbetet resulterade i att 
arkivet upptogs i registret, vilket i sin tur innebär att det nu finns 
sju svenska Unesco världsminnen. Svenska Unescorådet har också 
bidragit till att ett regionalt informationsmöte om världsminnes-
programmet har genomförts. Arbetet i den svenska kommittén för 
världsminnesprogrammet har fortsatt bland annat genom regionala 
expertmöten i Härnösand och Lund och med en hemsida där 
allmänhet och experter kan nominera möjliga kommande svenska 
världsminnen. 

Ungdom 

Svenska Unescorådet deltog i diskussionerna inför general-
konferensen 2017 om formerna för det ungdomsforum som inleder 
generalkonferenserna. I samarbete med Sveriges ungdoms-
organisationer LSU har Unescos ungdomsstrategi spritts inom 
organisationen. LSU:s vice ordförande var en av civilsamhälles-
organisationerna som representerades vid generalkonferensen. 

Råd och underlag till regeringen 

Svenska Unescorådet ska enligt direktivet ”bistå regeringen med råd, 
underlag, förslag och yttranden i frågor som rör Unescos verksamhet 
och Sveriges deltagande i denna verksamhet . 

I arbetet med Unescos fyraåriga arbetsprogram för 2018–2021 bidrog 
Svenska Unescorådet med synpunkter och inspel under hela 
processen av konsultationer med medlemsländer och till 
underlagen inför Unescos styrelsemöte och generalkonferens. 
Många svenska prioriteringar fick genomslag, bland annat är 
jämställdhet ett tydligt tema i alla delar.  

Styrelsen och generalkonferensen har också beslutat om en 
integrerad budget för de första två åren, dvs. medlemsavgifter och 
extrabudgetärt stöd samlat i en budget. Sverige var ett av de 
drivande länderna för att genomföra en integrerad budget och 
strukturerade finansieringsdialoger (där givarna av extrabudgetära 
medel kan samordna sig kring var det behövs extra finansiering för 
att nå de mål som medlemsländerna beslutat om i det fyraåriga 
arbetsprogrammet). Svenska Unescorådet bidrog med underlag till 
de svenska förslagen. 

Svenska Unescorådet samordnade arbetet med förberedelserna 
inför Unescos generalkonferens. Bland annat lämnades förslag på 
medverkande i den svenska delegationen och underlag till 
instruktion. Den svenska delegationen var en av de mest aktiva i 
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samtliga kommissioner under generalkonferensen och flera svenska 
förslag till justeringar i program och budget antogs. 

Svenska Unescorådet bidrog till underlag och instruktioner inför 
statspartsmöten och kommittémöten om Unescos konvention om 
åtgärder för att förbjuda och hindra olovlig import, export och 
överförande av äganderätt av kulturegendom (1970), konventionen 
om skydd för världens kultur- och naturarv (den s.k. världsarvs-
konventionen från 1972), och konventionen om skydd för och 
främjande av mångfalden av kulturyttringar (den s.k. mångfalds-
konventionen från 2005). 
 
Svenska Unescorådet har också bidragit till att det internationella 
perspektivet beaktats i till exempel Sveriges handlingsplan mot hot 
och hat mot journalister, konstnärer och förtroendevalda. 
 
Svenska Unescorådet bidrog med underlag till instruktion inför 
mötet med den internationella styrelsen för biosfärprogrammet 
(MAB ICC) i Paris, där Sverige sitter som ett av 34 länder. Under 
styrelsemötet arrangerade Sverige ett sidoevenemang där rapporten 
om Sveriges biosfärområdens arbete med genomförandet av Agenda 
2030 presenterades. 
 
Svenska Unescorådet bidrog också med underlag till Sveriges 
kandidatur för ytterligare en period till MAB ICC. Sverige 
återinvaldes vid generalkonferens för 2017–2021. 

Svenska Unescorådet har under året bidragit till arbetet med 
Sveriges kandidatur till styrelsen för Unescos medieutvecklings-
program IPDC, vilket i sin tur resulterade i att Sverige blev invalt 
i styrelsen för perioden 2017–2021. 

Svenska Unescorådet har under året bidragit till arbetet med 
Sveriges kandidatur till regeringskommittén för Unescos 
konvention om åtgärder för att förbjuda och hindra olovlig 
import, export och överförande av äganderätt av kulturegendom 
(1970), vilket resulterade i att Sverige blev invalt i kommittén för 
perioden 2017–2021. 

Svenska Unescorådet har lämnat underlag inför Unescos 
Information for All Programme (IFAP) där Sverige är medlem i 
styrelsen. 

Under generaldirektör Irina Bokova har Unesco de senaste åtta åren 
utvecklats trots stora finansiella svårigheter. Unesco har förts 
närmare övriga FN, bland annat genom de resolutioner om 
kulturarv i krig som antagits av säkerhetsrådet, genom arbetet med 
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FN:s handlingsplan för journalisters säkerhet och frågan om 
straffrihet för brott mot journalister som Unesco koordinerar. 
Svenska Unescorådet har bidragit med underlag och utkast till 
svenska ståndpunkter och inlägg. 

Det multilaterala samarbetet är ifrågasatt vilket också påverkar 
Unesco. Under tiden i styrelsen har Sverige aktivt visat att Unesco 
är en relevant aktör och att samarbete inom och med Unesco har 
ett stort värde. Svenska Unescorådet har samarbetat med den 
permanenta svenska delegationen vid Unesco i arbetet med att ta 
fram svenska ståndpunkter, talutkast etc. Under 2017 beslutade 
USA och Israel att lämna organisationen, något som Svenska 
Unescorådet beklagande i ett uttalande i media som fick stor 
spridning Vi ser att Unescos mandat är viktigare än någonsin. Vi 
behöver ett USA som står upp för press och yttrandefrihet, kultur, 
vetenskap, utbildning och mot extremism… .  

Genom extrabudgetärt stöd till Unesco från Sida har Unescos arbete 
med frågor som prioriteras av Sverige stärkts som exempelvis sex- 
och samlevnadsundervisning. Det finns ett ökande motstånd mot 
att internationella organisationer ska arbeta med denna fråga och 
det är en stor framgång för Unesco att ha lyckats få flera FN-
organisationer att ställa sig bakom de uppdaterade riktlinjerna för 
sexualundervisning, och för Sverige som genom att finansiera en 
”motvindsfråga” klart tagit ställning. Svenska Unescorådet har varit 
aktiva i processen kring detta stöd med underlag, synpunkter m.m. 

Svenska Unescorådets samarbete med Sida har ökat kring det 
extrabudgetära stödet. Bland annat deltog Svenska Unescorådet i 
Sidas och Unescos årliga uppföljningsmöte där sekretariatet 
presenterade hur de svenska extrabudgetära medlen används, och i 
Sidas resa tillsammans med Unesco till Etiopien. Diskussionerna 
har också inletts med Sida inför ett nytt ramavtal med Unesco för 
2018–2021.  

Information om Unesco 

Svenska Unescorådet ska enligt direktivet ”informera, sprida 
kännedom om och skapa intresse i Sverige för Unescos verksamhet . 

Under året ökade spridningen av information om Unesco i Sverige 
och en kommunikatör anställdes. Under året sågs ett fortsatt stort 
intresse för kulturarvsfrågor, inklusive kulturarvsbrott, och detta 
har reflekterats i Svenska Unescorådet kommunikationsarbete. 
Utöver detta har fokus också varit att belysa hot och hat mot 
journalister, utbildning och utveckling samt biosfärprogrammet.  
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Svenska Unescorådet publicerade ett dussintal debattartiklar och 
inlägg under året. Detta skedde ofta i samarbete med andra 
organisationer, som till exempel de svenska världsarven, Sveriges 
kommuner och landsting (SKL), Lärarförbundet, Rädda Barnen, 
Medieinstitutet Fojo och den Svenska kommittén för Världsminnes-
programmet. Artiklarna publicerades i flera olika medier inklusive 
lokalpress, facktidningar och större nationella tidningar så som 
Dagens Nyheter eller Dagens Samhälle.  

Flera medier har också publicerat intervjuer med Svenska 
Unescorådets personal, främst gällande kulturfrågor i Sveriges 
Radio, men också i Dagens Nyheter om utbildning.  

Utöver detta publicerades ett antal pressmeddelandes under året. 
Av dessa så fick nyheten att Dag Hammarskjölds arkiv utsetts till ett 
världsminne samt publiceringen av Reshaping Cultural Policies 
störst spridning.  

Svenska Unescorådets kanaler på Facebook, Twitter och Instagram 
har fortsatt att växa under året. Instagramkontot, som lanserades i 
december 2016, har nu nått 500 följare.  

Sociala medier har använts för att lyfta flera viktiga frågor under 
året, som till exempel Internationella dagen till minne av 
förintelsens offer (Förintelsedagen, totalt över 80 000 visningar) 
och generalkonferensen (då #SverigeiUnesco trendade på Twitter).  

Handläggning och samordning av Unesco-ärenden  

Svenska Unescorådet ska enligt direktivet ”handlägga och samordna 
ärenden som Sverige har tagit emot från Unesco eller som rör 
Unescos verksamhet”. 

Svenska Unescorådet handlägger varje år ett stort antal inkomna 
ärenden från Unesco som samordnas med berörda parter inom 
Regeringskansliet och andra berörda myndigheter. 
 
Svenska Unescorådet har till exempel samordnat arbetet med att ta 
fram periodiska rapporteringar till Unesco avseende genomförandet 
av Unescos konvention om skydd för kulturegendom i händelse av 
väpnad konflikt (den s.k. Haagkonventionen från 1954) och 
konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet (2003).  
 
Svenska Unescorådet har också samordnat Sveriges svar på Unescos 
frågeformulär om Internet Universality Indicators. 
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Svenska Unescorådet hanterade även utlysningen och Sveriges tre 
nomineringar till Unesco-Japanpriset för utbildning för hållbar 
utveckling. 
 
Företräda Sverige i Unesco 

Svenska Unescorådet ska enligt direktivet ”i förekommande fall, 
enligt instruktion och i samråd med Regeringskansliet, företräda 
Sverige i Unesco och dess underliggande arbetsgrupper, nätverk och 
kommittéer . 

Svenska Unescorådet har framför allt företrätt Sverige vid Unescos 
styrelsemöten och generalkonferensen. Under Unescos general-
konferens genomförs ett stort antal val till kommittéer och 
internationella program. Svenska Unescorådet hanterade 
tillsammans med Sveriges delegation vid Unesco i Paris dessa 
kandidaturer, vilket även inkluderade valet av ny generaldirektör.  

Underlag till Sveriges strategi för samarbete med Unesco  

Svenska Unescorådet ska enligt direktivet ”efter att ha rådgjort med 
berörda parter, komma in med underlag när det gäller regeringens 
Unescostrategier”  

Den kommande strategin för svenskt Unescosamarbete är den 
tredje i ordningen och samordnas i tiden med Unescos fyraåriga 
programperioder. Strategin gäller för allt svenskt samarbete med 
Unesco - inom eller utanför Svenska Unescorådet. Strategin syftar 
till att fokusera, prioritera och avgränsa Sveriges engagemang. 
Svenska Unescorådet lämnade i december 2017 ett underlag till 
Unescostrategi efter att ha inhämtat synpunkter från ett stort antal 
berörda myndigheter och civilsamhällesorganisationer som till 
exempel Sida, Skolverket, Universitets- och högskolerådet, 
Vetenskapsrådet, Kulturrådet, Riksantikvarieämbetet, 
Naturvårdsverket, Folkbildningsrådet/ FOLAC, Sveriges 
ungdomsorganisationer LSU, Reportrar utan gränser, Föreningen 
Världsarv i Sverige, WWF Sverige, Konstnärliga och Litterära 
Yrkesutövares Samarbetsnämnd (KLYS), Svenska PEN, Svenska 
ICOM, Journalistförbundet och RFSU.  

Förslaget till ny Unescostrategi tar sin utgångspunkt i den 
nuvarande strategin och erfarenheterna från strategiperioden. Som 
stöd för detta har även en organisationsbedömning av Unesco 
inletts och kommer genomföras under början av 2018. Slutsatsen av 
genomgången är att Unescos bidrag till det svenska 
utvecklingssamarbetet är viktigt och kan bidra på ett avgörande sätt 
i genomförandet av Agenda 2030 främst genom sitt normativa och 
standardsättande arbete. I jämförelse med regeringens 
organisationsbedömning 2012 pekar den nya 
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organisationsbedömningen på att Unesco har gjort tydliga framsteg, 
men att vissa utmaningar fortfarande återstår.  

Samverka inom och utom Sverige 

Svenska Unescorådet ska enligt direktivet ”samverka med andra 
berörda myndigheter och organisationer i frågor som rör Unescos 
verksamhet och samarbeta med andra länders motsvarande national-
kommissioner, särskilt i de nordiska länderna och i Europeiska 
unionens medlemsländer”  
 
Det nordiska samarbetet i Unesco är fortsatt starkt och det gedigna 
förberedelsearbete som görs inför styrelsemöten och general-
konferenser har gett Norden stort inflytande i organisationen. 
Svenska Unescorådet har deltagit i det arbetet och bland annat 
organiserat regelbundna nordiska videokonferenser med övriga 
länders nationalkommissioner och nordiska förmöten inför 
styrelsemötena. Inom det nordiska samarbetet har Svenska 
Unescorådet haft ett särskilt samordningsansvar för frågor om 
Unescos vetenskapsområde. Det nordiska subregionala samarbetet 
är unikt inom FN. 

Styrelseperioden har visat vikten av de nordiska ländernas 
samarbete och Sverige fick i styrelsen en central roll som 
konstruktiv och resultatinriktat medlemsland med breda kontakter 
i alla regioner. Finland har nu en fyraårig plats i styrelsen enligt den 
informella nordiska rotationsordningen, och Island kommer att 
kandidera till valet vid generalkonferensen 2021. 

Svenska Unescorådet deltar regelbundet i samarbete och över-
läggningar inom nätverket för de europeiska och nordamerikanska 
nationalkommissionerna. Svenska Unescorådet har under året varit 
aktiva i detta samarbete för att ta fram gemensamma initiativ och 
prioriteringar. 
 
Svenska Unescorådet har under året bibehållit och vidareutvecklat 
kontakter och samarbeten med berörda myndigheter, frivillig-
organisationer och experter. 

 Samarbete har inletts med Kalmar läns museum, Svenska 
expertorganisationen International Council of Museums, 
ICOM, och intresseorganisationen Sveriges Museer kring hur 
Unescos rekommendation om museer kan användas och 
inspirera till museers internationalisering. 

 I november uppmärksammade Svenska Unescorådet 
Unescos filosofidag genom en filosofifestival tillsammans 
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med Svenska föreningen för filosofisk praxis och ABF 
Stockholm. 

 På årets världslärardag i oktober arrangerades ett 
seminarium för lärare på högstadiet och gymnasiet om 
globala hållbarhets- och utvecklingsfrågor i skolan. 
Seminariet syftade till att lyfta behovet av att undervisa 
värdegrundsfrågor som berör jämställdhet, kulturell 
mångfald och globalt medborgarskap och ge lärare möjlighet 
att få ökad kunskap om hur de globala målen kan realiseras i 
klassrummet. Seminariet arrangerades av Den Globala 
Skolan, Svenska Unescorådet, FN:s utvecklingsprogram 
UNDP, Svenska FN-förbundet, Svenska Unicef, UNHCR, UN 
Womens nationella kommitté i Sverige och Sida. 

 Svenska Unescorådet har i samarbete med LSU, 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och 
ansvariga för ungdomsfrågor inom Regeringskansliet, spridit 
Unescos ungdomsstrategi och sökt långsiktiga samarbeten 
kring frågan om ungdomsarbetet inom Unesco. LSU inbjöds 
att ingå i den svenska delegationen till generalkonferensen 
som observatör och representerades av sin vice ordförande i 
den administrativa kommissionen. 

 Svenska Unescorådet har bidragit till att nya svenska 
Unescoprofessurer inrättas. Det nya systemet för nominering 
av kommande professurer innebär att underlag tas fram av 
Vetenskapsrådet och att professorerna ska arbeta med 
genomförandet av den svenska Unescostrategin. Efter 
godkännande av Svenska Unescorådet sänds ansökningarna 
till Unesco för beslut. 
 

Svenska Unescorådet under 2017 

Under 2017 har Svenska Unescorådet bestått av följande ledamöter. 

Inger Davidson, ordförande  f.d. statsråd och f.d. riksdagsledamot 
Tomas Kjellqvist, vice ordförande Södertörns högskola 
Eva Björk, ledamot Vetenskapsrådet  
Matilda Hellström, ledamot Sveriges ungdomsorganisationer LSU 
Niclas Lindberg, ledamot Västerås stadsbibliotek 
Betty Malmberg, ledamot Riksdagen 
Pyry Niemi, ledamot Riksdagen 
Per Nordlund, ledamot Sida 
Mika Romanus, ledamot Teaterförbundet 
Knut Weibull, ledamot Riksantikvarieämbetet 
Charlotte Wieslander; ledamot Skolinspektionen 
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Leif Östman, ledamot Uppsala universitet 
 

Miljö och klimat 

För att minska antalet resor har Svenska Unescorådet arrangerat ett 
stort antal nationella och internationella möten, seminarier och 
samtal via videolänk. I övrigt följer Svenska Unescorådet 
Regeringskansliets resepolicy. 
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Ekonomiska redovisning 

(tkr) 2017 2016 

Tillgängliga medel   

 Anslag (UO16 4:3) 10 214 10 093 

Anslagssparande 301 91 

Summa tillgängliga medel 10 515 10 184 

 

  
 Verksamhetens kostnader   

 Kostnader för personal 6 602 6 470 

Kostnader för administrativa påslag 2 250 2 350 

Övriga driftskostnader 803 730 

Lämnade bidrag 480 155 

Summa verksamhetens kostnader 10 135 9 705 

 

  
 Verksamhetsutfall 380 479 

 

Personalkostnaderna ökade något under 2017 på grund av en nyinrättad 

kommunikationstjänst. Av personalkostnaderna avser 69 tkr arvoden till 

Svenska Unescorådet.  

Under övriga driftskostnader ökade resekostnaderna till 381 tkr (277 tkr 

2016) främst på grund av Unescos generalkonferens. Under 2017 

genomfördes en tillgänglighetsanpassning av hemsidan vilket ledde till 

ökade IT-kostnader. På grund av ett ökat antal externa evenemang ökade 

kostnaderna för dessa under 2017 (146 tkr 2017, 65 tkr 2016). Samtidigt 

minskade i stort alla övriga driftskostnader.  

Ökningen av lämnade bidrag består av ett engångsstöd till Unescos 

medieutvecklings program IPDC och till svenska biosfärprogrammet för 

kommunikationsutveckling. 
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BILAGA 
 

Kommittédirektiv till Kommittén Svenska Unescorådet (U 

2013:123)  

Svenska Unescorådet ska vara Sveriges nationalkommission till 
Unesco och uppfylla de krav som åläggs Unescos medlemsländer 
enligt artikel VII i Unescos konstitution från 1945. I uppdraget ingår 
att bidra till att genomföra den vid var tid gällande Unescostrategin. 
Kommittén ska  

 bistå regeringen med råd, underlag, förslag och yttranden i 
frågor som rör Unescos verksamhet och Sveriges deltagande 
i denna verksamhet,  

 informera, sprida kännedom om och skapa intresse i Sverige 
för Unescos verksamhet, 

 handlägga och samordna ärenden som Sverige har tagit emot 
från Unesco eller som rör Unescos verksamhet,  

 i förekommande fall, enligt instruktion och i samråd med 
Regeringskansliet, företräda Sverige i Unesco och dess 
underliggande arbetsgrupper, nätverk och kommittéer,  

 efter att ha rådgjort med berörda parter, komma in med 
underlag när det gäller regeringens Unescostrategier, och 

 samverka med andra berörda myndigheter och 
organisationer i frågor som rör Unescos verksamhet och 
samarbeta med andra länders motsvarande national-
kommissioner, särskilt i de nordiska länderna och i 
Europeiska unionens medlemsländer. 


