
Förord

Genom den svenska Unescostrategin finns ett verktyg för en tydlig och 
samordnad politik för hela det svenska engagemanget i Unesco. Unesco 
har en nyckelroll i arbetet för att uppnå FNs millenniemål. Samarbete 
och samverkan mellan svenska aktörer som arbetar med Unescofrågor är 
en förutsättning för att driva en global, hållbar och rättvis utveckling. 
Svenska Unescorådet vill vara en katalysator i detta arbete genom att 
möjliggöra och initiera samverkan inom Unescos arbetsområden: utbild-
ning, forskning, kultur, media och kommunikation. 

Vi är många som arbetar med Unescofrågorna på departement och i myn-
digheter, i frivilligorganisationer, i andra FN-organisationer och i media.  
Vilken kunskap som finns samlad och vilken styrka vi får om vi använder 
kunskap och energi i samverkan!

Samverkan leder till ökad delaktighet och legitimitet som i sin tur leder 
till ökat engagemang och intresse. Tillsammans når vi längre! 
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Mål

Unesco har en nyckelroll i arbetet att uppnå FN:s millenniemål och genom 

att arbeta för och framhålla grundläggande principer om demokrati, utbild-

ning för alla, fri och oberoende forskning, respekt för kulturell och språklig 

mångfald, yttrande- och pressfrihet och jämställdhet. Ett globalt, rättvist och 

hållbart samhälle ska främjas. Sverige ska särskilt tillse att unga människors 

intressen och synpunkter tas tillvara i Unescos arbete. Sverige ska vidare ver-

ka för att Unesco utvecklar arbetet med att genomföra regelbundna uppfölj-

ningar och utvärderingar, bl.a. genom att utveckla indikatorer.

Sverige ska verka för att de konventioner, rekommendationer och deklara-

tioner som antagits och som Sverige gett stöd för, genomförs och följs upp.

(1) Inom utbildningsprogrammet ska Sverige särskilt arbeta för att Unesco 
ska: 

• verka för att undervisningen i medlemsländerna ska bygga på demo-
kratiska värderingar och mänskliga rättigheter,

• understryka värdet av att inkludera kunskap om global, hållbar och 
rättvis utveckling i undervisningen i medlemsländerna,

• utveckla sitt samarbete med regionala organisationer för att priori-
tera kunskap för global, hållbar och rättvis utveckling,

• understödja medlemsstaternas arbete att uppnå Dakarmålen ”Utbild-
ning för alla” i enlighet med den globala handlingsplanen 

• understödja medlemsländerna att bygga och förstärka sina kvantita-
tiva och kvalitativa uppföljningssystem,

• främja innovativa lösningar och sprida forskningsbaserad kunskap 
som bidrar till att höja utbildningskvaliteten,

• verka för en ökad harmonisering av det internationella stödet inom 
utbildningssektorn i Paris-agendans  anda,

• understödja medlemsländernas utveckling av policy och strategier 
för högre utbildning,

• understödja medlemsländernas arbete med att reformera utbildning, 
kvalitetsgranskning och ackreditering av högre utbildning, 

• främja medlemsländernas kunskap till den tilltagande internationella 
handeln med högre utbildning, och



• verka för att Unescos institutioner inom utbildning förstärks och ef-
fektivt bidrar till att medlemsländernas utbildningssystem förbättras.

(2) Inom vetenskapsprogrammet ska Sverige arbeta för att Unesco ska:

• förtydliga Unescos roll i forskningsfrågor, dels i relation till andra 
program inom Unesco, dels i relation till forskningsaktiviteter inom 
andra FN-organ,

• genomföra förändringar i verksamheten som underlättar att viktiga 
strategiska mål kan uppnås,

• stödja medlemsstaternas utveckling av infrastruktur för forskning 
genom att främja kapacitetsutveckling, analysera och informera om 
olika typer av forskningspolitiska strategier samt lyfta fram grundläg-
gande premisser för hur forskning kan främjas,

• uppmärksamma prioriterings- och finansieringsfrågor,
• utveckla en tydligare normativ roll för säkerställande av forsknings-

kvalitet och etiska grundvalar och utveckla organisationens norma-
tiva roll, t.ex. genom att inventera och förmedla forskningsinitiativ 
och forskningsprogram,

• bidra till att upprätta nätverk, utveckla standards- och regelverk inom 
skilda områden, och

• utveckla arbetet avseende medlemsländernas tillgång till forsknings-
resultat.

(3) Inom kulturprogrammet ska Sverige arbeta för att Unesco ska:

• dokumentera och sprida goda exempel på medlemsländernas arbete 
med att bevara materiella och immateriella kulturarv,

• stödja medlemsstaterna att främja kulturpolitik i enlighet med hand-
lingsplanen från Stockholmskonferensen 1998  och därefter antagna 
normativa instrument,

• verka för genomförandet av den globala strategin för världsarv,
• förstärka och utveckla arbete avseende kulturpolitik, och 
• bidra till barns och ungdomars tillgång till kultur.



(4) Inom kommunikationsprogrammet ska Sverige arbeta för att Unesco 
ska:

• framhäva grundläggande principer om yttrande- och pressfrihet, till-
gång till kunskap och information för alla och respekt för kulturell 
och språklig mångfald, 

• uppnå målen i den handlingsplan som antagits av the World Summit 
on the Information Society (WSIS ) vad gäller Unescos verksamhets-
områden,

• främja mediernas roll i konflikt- och krigsområden i enlighet med 
Belgrad- och Dakardeklarationerna,

• främja mediernas oberoende och mångfald genom aktiviteter rörande 
”media governance” och bidra till att skydda journalister i deras ar-
betsutövning genom att utveckla normativa instrument och verka för 
uppföljningen av dessa,

• påskynda kvinnors integrering i samhället genom stöd till aktiviteter 
som utnyttjar ny informations- och kommunikationsteknologi (IKT) 
för formell utbildning och livslångt lärande och främja kvinnors del-
tagande i ett  demokratiskt beslutsfattande, 

• bidra till att öka barn och ungas mediekunnande ”media literacy”  i 
syfte att stärka dem som medie- och IKT-konsumenter samt att på-
visa kommunikationens möjligheter i förändringsprocesser genom 
forskningssamverkan och utveckling av goda exempel,

• främja flerspråkigheten på nätet genom att koordinera arbetet med 
att upprätta och tillgängliggöra flerspråkiga terminologier inom 
Unescos verksamhetsområden,

• främja öppen och långsiktig informationsförsörjning inom media, 
bibliotek och arkiv och att underlätta bevarandet av det digitala kul-
turarvet genom samordning av utvecklingsarbete och spridning av 
goda exempel, och

• utveckla kontakter med forskarsamhället i syfte att etablera mätme-
toder och indikatorer som resulterar i en internationell medie- och 
kommunikationsstatistik. 



Inledning

Den svenska unescostrategin ska utgöra grunden för en tydlig och samordnad 

politik för hela det svenska engagemanget i Unesco. Sveriges utgångspunkt är 

att förena engagemanget för internationellt samarbete med en tydlig röst för 

demokrati och de mänskliga rättigheterna. Sverige ska driva att global, hållbar 

och rättvis utveckling ska vara en målsättning i alla Unescos program.

Sverige ska fortsätta sitt engagemang i den pågående reformen av Unesco. 
Sverige ska verka för att Unescos lednings- och styrsystem utvecklas. Unes-
cos organisation ska vara öppen och effektiv. Unescos arbete ska fokusera 
på dess normativa roll. Dess operativa roll och arbete med kapacitetsupp-
byggnad och institutionell utveckling ska rationaliseras och kunna härledas 
till normativa funktioner för utbildning, vetenskap, kultur och kommuni-
kation. Unescos roller ska vara tydligt definierade, praktiskt användbara i 
ledningen av organisationens arbete och ska användas för planering, resur-
sallokering och återrapportering. 

Sverige ska arbeta aktivt i Unescos styrande organ genom samverkan 
med de nordiska länderna, medlemsstater i EU och andra länder för att på 
effektivast möjliga sätt påverka organisationen och dess aktiviteter. 

Samarbetet med andra FN-organisationer ska stärkas globalt och på land-
nivå. Den svenska unescopolitiken ska harmonieras med den övergripande 
svenska FN-politiken. Sveriges politik för global utveckling är en grund för 
svenskt engagemang i Unesco. Den svenska unescopolitiken ska vidare vara 
förenlig med regeringens beslut den 3 april 2007 om svensk strategi för 
multilateralt utvecklingssamarbete (UD 2007/7290/MU).



Det nationella arbetet för att uppnå målen

Målen i strategin ska uppnås genom ökad samverkan mellan Svenska Unesco-

rådet och de berörda myndigheter, organisationer och aktörer som är aktivt 

engagerade i Unescos internationella samarbeten och nätverk.

Svenska Unescorådet ska enligt myndighetens instruktion – förord-
ningen (2007:950) med instruktion för Svenska Unescorådet – bl.a. bistå 
regeringen med råd, förslag och yttranden i frågor som angår Unescos 
verksamhet och Sveriges deltagande i denna verksamhet. Vidare fyller 
den svenska Unescodelegationen i Paris en viktig funktion när det gäl-
ler att främja den svenska unescopolitiken. 

För att säkerställa ett globalt unescoperspektiv ska Svenska Unesco-
rådet samverka med berörda aktörer i frågor som rör arbetet med 
att uppfylla villkoren i de unescokonventioner som Sverige har un-
dertecknat. För att säkerställa en samlad svensk unescopolitik ska de 
extrabudgetära bidragen (finansiella och personella) till Unesco sam-
ordnas med Unescorådet. 
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