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1. Inledning

I början av 2008 sjösattes den svenska Unescostrategin. Stort var intresset 
att samarbeta med Svenska Unescorådet i Sverige. Stort var intresset för 
Unescos sakfrågor. Stor är dessutom mängden av Unescoaktörer i Sverige. 
Många ingår nu i fl era samverkansgrupper och det är med glädje vi tagit 
del av allas engagemang och kompetens under året som gått. 

Unesco har en nyckelroll i arbetet för att uppnå FN:s milleniemål, 
framför allt de som handlar om att halvera antalet människor som lever i 
extrem fattigdom, att uppnå universell tillgång till grundutbildning, att 
ta bort skillnaden i fl ickors och pojkars tillgång till grundskoleutbildning, 
att motverka HIV/AIDS, malaria och andra sjukdomar samt att arbeta 
för hållbar utveckling. Unesco har dessutom FN:s uppdrag att ansvara för 
och leda arbetet med Utbildning för hållbar utveckling.  

Konstitutionen för Unesco från 1945 inleds med orden: ”Eftersom krig 
börjar i människans sinnen är det i människans sinnen som försvaret för fre-
den måste byggas” och Unescos roll som centrum för intellektuell solidari-
tet kunde inte vara tydligare. Genom att arbeta för utbildning, kulturell 
dialog och ett öppet samhälle med demokrati och fri press skulle världs-
freden upprätthållas. 

Behovet av fred i världen är inte mindre idag. Behovet av kulturell 
dialog, fri press och demokrati är inte mindre idag. Insikten om nödvän-
digheten av hållbar utveckling som genomgående krav på alla processer, 
all utbildning och all produktion och konsumtion sprider sig men inte 
tillräckligt snabbt. Utbildning och folkbildning för hållbar utveckling är 
verktyget att förverkliga drömmen om en bättre värld. Unescos är av stor 
betydelse idag och kommer att förtsätta att ha stor betydelse framöver.

Samarbete och samverkan mellan svenska aktörer som arbetar med 
Unescofrågor är därför en förutsättning för att driva en global, hållbar 
och rättvis utveckling. Det är upp till oss alla om vi lyckas göra Unesco till 
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den starka, etiska och normgivande organisation som världen behöver.
Det är viktigt att Sverige förblir en aktad och seriös aktör i alla FN-

sammanhang. Den tradition som fi nns av att svenska deltagare och dele-
gationer är väl pålästa, har kloka och genomtänkta synpunkter, gärna tar 
på sig att delta i arbetsgrupper, kommer med förslag och aktivt medver-
kar i arbetet måste fortsätta långsiktigt och vidareutvecklas. Det inter-
nationella mellanstatliga samarbetet förändras ständigt och vi i Svenska 
Unescorådet måste veta vad som sker och ha våra känselspröt ute för att 
se och värdera vad som är nytt, nya samarbetsformer, nya aktörer m.m.

Så föddes idén att göra en kartläggning av de olika Unescoaktörerna och 
presentera dem i Svenska Unescorådets första årsbok!

Här är den nu! Med glädje överlämnar vi i Svenska Unescorådet den 
första årsboken till alla er som vill ta del av och vara med i det viktiga 
Unescoarbetet! 

Görel Thurdin
Ordförande, Svenska Unescorådet
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2. Unesco

Den 20 november 1945 hölls den första generalkonferensen på Sorbonne i 
Paris med representanter för 37 länder, och Unescos konstitution började 
gälla den 4 november 1946 när 20 länder hade skrivit under. Redan från 
början var Unescos medlemsländer inställda på att utbildning var en avgö-
rande fråga för framtiden eftersom organisationen 1948 rekommenderade 
medlemsländerna att införa gratis och obligatorisk grundskola för alla.

Konstitutionen inleds med orden: ”Eftersom krig börjar i människans 
sinnen är det i människans sinnen som försvaret för freden måste byggas”, 
Unescos roll blev därmed att vara ett ”centrum för intellektuell solida-
ritet”.

Idag har Unesco 193 medlemsländer vilka samarbetar med Unesco ge-
nom sina nationalkommissioner (Svenska Unescorådet är den svenska na-
tionalkommissionen), 185 medlemsländer har en permanent representant 
vid Unescos sekretariat i Paris. Sekretariatet konsulterar de permanenta 
delegaterna och dessa i sin tur är en direkt länk till medlemsländernas 
departement.

Unescos organisation

Unesco är en mellanstatlig organisation, dvs. det är de 193 medlemslän-
derna som ska genomföra det som de gemensamt beslutar inom Unescos 
ram. Unesco kan inte besluta om hur  t. ex. utbildningen ska organiseras 
i ett enskilt land men kan arbeta med normativa instrument, med goda 
exempel, expertmedverkan eller i vissa fall genom att förmedla bistånds-
medel för att bygga ut utbildningen. När Unescos medlemsstater kom-
mer överens om att arbeta fram ett nytt normativt instrument,  t. ex. en 

Unesco-statistik fi nns på www.unesco.org/statistics

konvention måste medlemsländernas parlament godkänna texterna för 
att de ska få juridisk verkan.

 Unescos högsta beslutande organ är generalkonferensen. Där möts 
vartannat år representanter för medlemsländerna och arbetar med förslag 
till program och budget för de kommande två åren. Generalkonferensen 
beslutar om arbetsprogram, budget och väljer Unescos generaldirektör, sty-
relse, ledamöter till många andra styrelser, program och kommittéer etc.

I styrelsen ingår 58 länder vilka väljs för en period om fyra år. I stadgan 
står hur många länder från varje region som kan sitta i styrelsen samtidigt. 
Norge sitter i styrelsen till hösten 2009 och talar där oftast för alla nordiska 
länder. Senaste gången Sverige satt i Unescos styrelse var åren 1995–1999. 
Styrelsen möts vår och höst och följer hur sekretariatet genomför general-
konferensens beslut. Vidare diskuterar styrelsen sekretariatets förslag till 
kommande program och budget. Den förbereder också generalkonferen-
sens val av generaldirektören, som leder sekretariatets arbete.

Tidigare i organisationens historia var styrelsens ledamöter individer 
med djup och stor fackkunskap om organisationens respektive områ-
den, det kunde vara forskare eller författare, journalister eller lärare. Då 
var Unesco ett forum för debatter och man arbetade mycket med frå-
gor som hur vill vi att framtiden ska se ut inom organisationens områden? 
På 1990-talet ändrades organisationens inriktning och man började mer 
och mer arbeta med att försöka påverka medlemsländernas arbete inom 
ansvarsområdena genom normativa instrument och mellanstatliga över-
enskommelser som staterna fi ck ansvar för att genomföra. Då blev det 
inte längre naturligt att till styrelsen sända  t. ex. sitt lands bästa förfat-
tare eftersom dessa fria individer inte kunde tala för sin stat, sitt land. 
Mer och mer blev ländernas representanter i styrelsen antingen represen-
tanter för fackdepartementen i hemlandet eller diplomater. 

Generaldirektören väljs av generalkonferensen för en period av sex 
år. Nuvarande generaldirektör är japan och heter Koïchiro Matsuura och 
valdes 1999. En ny generaldirektör utses hösten 2009.

Före 1999 valdes generaldirektörer på sex år – nuvarande mandat-
period är fyra år med möjlighet till omval en gång. Tidigare generaldirek-
törer har varit:
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Federico Mayor, Spanien 1987–1999,
Amadou-Mahtar M’Bow, Senegal, 1974–1987,
René Maheu, Frankrike, 1962–1974 (tillförordnad 1961–1962),
Vittorino Veronese, Italien, 1958–1961,
Luther Evans, USA, 1953–1958,
John W. Taylor, USA, 1952–1953, tillförordnad GD,
Jaime Torres Bodet, Mexico, 1948–1952,
Julian Huxley, Storbritannien,1946–1948.

Sekretariatets uppgift är det praktiska genomförandet av generalkonfe-
rensens och styrelsens beslut. På sekretariatet i Paris arbetar 1400 personer 
från alla världens hörn. Unesco har också 54 fältkontor, huvudsakligen i 
utvecklingsländer.

Budget

Unescos budget består av medlemsavgifter och så kallade extra-budgetä-
ra medel (biståndsmedel). Varje medlemsland betalar en avgift baserad på 
landets BNP och folkmängd enligt FN-standard. Sveriges avgift uppgår 
för närvarande till cirka 24 miljoner kronor/år. Budgeten för Unesco är 
på drygt 648 miljoner dollar för två år, och hur dessa medel ska användas 
beslutas av generalkonferensen.

Unesco får extra-bugetära medel från t.ex. Världsbanken, enskilda 
länder och biståndsorganisationer för att genomföra specifi ka projekt. 
Dessa extra medel är större än den reguljära budgeten. Sverige bidrar år-
ligen med ca 57 miljoner kronor från biståndsmedel till Unescoprojekt. 
De organisationer och länder som bidrar med dessa medel kan ha stort 
infl ytande över hur de används och deras användande behöver inte nöd-
vändigtvis stämma överens med de övergripande prioriteringar som med-
lemsländerna har gjort under generalkonferensen – där beslut fattats om 
program och budget för kommande tvåårsperiod.

Samarbete med frivilligorganisationer

Tidigt knöt Unesco till sig, och var i vissa fall initiativtagare till, det som 
kallas frivilligorganisationer (Non-Governmental Organizations), NGO:er 

Dessa sågs redan från början som en viktig länk till det som senare kommit 
att kallas det civila samhället. Unesco ser dessa organisationer som avgörande 
för samhällsutvecklingen, och som komplement till organisationens samar-
bete med medlemsstaterna. Grunden för samarbetet är ’Directives concer-
ning UNESCO’s relations with non-governmental organisations’. Unescos 
styrelse har en särskild kommitté för NGO-samarbete som beslutar vilka 
organisationer som kan etablera samarbeten för sex år i taget. Det huvudsak-
liga samarbetet sker framför allt med utbyte av information, konsultationer 
inför program- och budgetarbetet o dyl. Vissa organisationer utför även kon-
sultarbete åt Unesco inom de områden där de är experter.

Unescos verksamhets/ansvarsområden och uppgifter

Unescos verksamhetsområden är mellanstatligt samarbete inom utbild-
ning, forskning, kultur, kommunikation. Inom dessa har Unesco tre stör-
re uppgifter:

•  att utveckla och främja universella principer och normer
•  att främja mångfald och respekt för mänskliga rättigheter
•  att främja deltagande och utveckling i kunskapssamhället

Inom områdena prioriteras:

•  läskunnighet (utbildning)
•  frågor om vatten och vattenförsörjning (vetenskap)
•  kulturell mångfald och bevarande av kulturarvet (kulturområdet)
•  att stärka pressfriheten (kommunikation)

Utbildning

Unesco har identifi erat läskunnighet och utbildning som en avgörande 
moto r för utveckling. Idag fi nns 771 miljoner analfabeter. Fler än 100 mil-
joner barn i u-länder går inte i skolan och av dessa är 53 procent fl ickor.

 Vid en världskonferens i Dakar, Senegal, år 2000 antog Unescos med-
lemsländer programmet ”Utbildning för Alla”. Målet för programmet är 
att världens länder år 2015 ska ha:
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Unesco har ansvaret inom FN-familjen för FN:s årtionde för läskun-

nighet, 2003–2013. Man samordnar olika organisationers program 

och utvecklar nya verktyg för att mäta effekten av läskunnighets-

kampanjer och -program. En av sex vuxna kommer fortfarande att 

vara analfabet år 2010, det är 824 miljoner människor. Rapporten 

Global Monitoring Report kommer ut varje år med olika teman vilka 

belyses på global nivå.

Det fi nns åtta institut som arbetar med olika delar av utbildnings-

sektorn, från yrkesutbildning till utbildningsplanering, www.unesco.

org/education

Unescos nätverk för direkt skolsamarbete heter Associated Schools 

Network och startade redan 1953. Inom skolnätverken fi nns ett pro-

jekt för skolor som arbetar med världsarven. De svenska skolornas 

deltagande i alla Unescos skolnätverk samordnas genom Internatio-

nella Programkontoret. 

Drygt 600 ”Unesco Chairs” i 120 länder samarbetar med universi-

tet.

År 2000 antog Unescos medlemsländer programmet Utbildning för 

Alla.

–  fl er barn i förskola
–  ökat tillgången till komplett, gratis grundutbildning av hög kvalitet 

för alla barn i grundskoleåldern
–  starkt ökat möjligheten till utbildning för ungdom och vuxna
–  minskat andelen vuxna analfabeter med 50 %
–  tagit bort skillnaden i fl ickors och pojkars tillgång till skola
–  höjt utbildningens alla kvalitetsaspekter.

Inom utbildningsprogrammet arbetar Unesco bland annat med att
–  hjälpa länder ta fram nationell utbildningspolicy
–  utveckla material som manualer, lärarutbildningar och samlingar av 

”best practises” om ämnen som fredsutbildning eller utbildning för 
hållbar utveckling.

–  etablera normer och standarder om yrkes- och teknisk utbildning och 
ömsesidiga erkännanden av akademiska meriter

–  identifi era nya trender för exempelvis utbildning mot HIV/AIDS
–  fokusera på Afrika, de minst utvecklade länderna och de nio länder 

där fl er än 70 procent av världens vuxna analfabeter bor och där hälf-
ten av alla barn inte går i skolan

–  utveckla nya sätt för utbildning för elever med behov av särskilt stöd, för 
dem som är hemlösa, lever i konfl iktzoner eller i katastrofområden.

–  initiera samarbeten mellan off entliga och privata aktörer samt frivil-
ligorganisationer för bättre samordning av arbetet.

Unesco är även en aktiv del av FN-familjens arbete med Millenniemålen, 
framför allt de som rör att världens länder tillsammans ska
–  halvera antalet människor som lever i extrem fattigdom
–  uppnå universell tillgång till grundutbildning
–  ta bort skillnaden i fl ickors och pojkars tillgång till grundskoleutbild-

ning
–  motverka HIV/AIDS, malaria och andra sjukdomar
–  arbeta för hållbar utveckling.

Det fi nns tre svenska så kallade ”UNESCO Chairs” i utbildning för hållbar 
utveckling vid Chalmers Tekniska Högskola, Göteborgs Universitet och Lunds 
Universitet och samarbetar i ett världsomspännande nätverk mellan universi-
tet (se kapitel 5). Vid Göteborgs Universitet fi nns även en ”Chair” om ”Early 
childhood Education and Sustainable Development” (se kapitel 5).

En svensk institution är med i Unescos UNEVOC-nätverk kring vuxen- 
och yrkesutbildning (se kapitlel 5).

Naturvetenskap

Färskvatten och dess ekosystem är ett prioriterat område inom naturve-
tenskapsprogrammet.

Det fi nns fyra program för samarbete inom naturvetenskap (hydro-
logiprogrammet, människan och biosfären, geovetenskapsprogrammet, 
oceanografi ska kommissionen). Arbetet sker också genom program för 
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grundforskning (”basic science”), förnyelsebar energi, hållbar utveckling i 
små ö-stater, mot ökenspridning, mot naturkatastrofer samt i ett program 
för stöd till lokala kunskapssystem. Ett system för tsunamivarning har 
utarbetats, och inom programmet är också ett av målen att öka antalet 
kvinnor i forskningsvärlden.

I Sverige fi nns nationella kommittéer för Unescos naturvetenskapliga och sam-

Vatten är en av Unescos prioriteringar inom naturvetenskapsområ-

det. Tillsammans med 23 andra FN-organ ger man bl. a. ut World 

Water Development Report www.unesco.org/water.wwap.

Vid The UNESCO-IHE Institute for Water Education i Delft i Holland 

samarbetar globala nätverk kring utbildning om vatten och kapaci-

tetsuppbyggnad. www.ihe.nl

Unesco har fl era vetenskapliga program:

– Människan och biosfären (Man and the Biosphere, MAB) där mer 

än 400 platser utsetts till biosfärsområden, www.unesco.org/mab

– Internationella geologiska korrelationsprogrammet (International 

Geological Correlation Programme) IGCP, samarbetar med med-

lemmar i the International Union of Geological Sciences, kring ut-

värdering av energi och mineralresurser och bygger kunskap kring 

jordens geologiska processer och söker metoder för att hindra 

naturkatastrofer. www.unesco.org/science/earthsciences/igcp

– Internationella hydrologiska programmet (International Hydrolo-

gical Programme) IHP, är vetenskapliga rådgivare kring hållbar 

vattenanvändning. www.unesco.org/water/ihp.

– Mellanstatliga oceanografi ska kommissionen (Intergovernme-

ntal Oceanographic Commission) IOC samordnar FN-organens 

forskning och institut på området, övervakar Oceanerna för att 

förbättra väderprognoser etc. IOC arbetar med ett globalt obser-

vationssystem för oceanerna som ska knyta ihop data från bojar, 

skepp och satelliter för att vi bättre ska förstå sambandet mellan 

oceanernas strömmar och klimatet. Ett system för tsunamivarning 

samordnas i programmet. www.unesco.org/ioc

hällsvetenskapliga program vilka samordnas av Vetenskapsrådet (se kapitel 
5). Stockholm Recilience Center på Stockholms Universitet är ett internationellt 
centrum för transdisciplinär forskning om sociala och ekologiska system och hur 
systemen hanterar förändringar (se kapitel 5). Kristianstads Vattenrike och 
Torne Träsk är med i Unesconätverket för biosfärsområden (se kapitel 5).

Samhällsvetenskap

Unesco utarbetar etiska riktlinjer, standards och normativa instrument 
särskilt inom området bioetik. År 2005 antog generalkonferensen “The 
Universal Declaration on Bioethics and Human Rights” bland annat om 
kloning av människor. År 2003 antogs också ”The International Declara-
tion on Human Genetic Data” som rör insamling, behandling och förva-
ring av data från biologiska prov.

1998 grundades COMEST (The World Commission on the Ethics of 
Scientifi c Knowledge and Technology) en kommission där etiska ramar 
utarbetas för till exempel färskvatten, energi och information. Arbete 
sker även med etiska frågor länkade till miljön, hållbar utveckling och 
miljöetisk utbildning för forskare. 

Programmet MOST (Management of Social Transformations) studerar 
frågor som internationell migration, länders multikulturella befolkning 
och urbanisering genom bland annat gräsrotsprojekt och nätverk mellan 
institutioner för högre utbildning. Med målet att stärka social samman-
hållning och minska fattigdomen försöker MOST stärka länkarna mellan 
forskning, policyutveckling och praktik.

”21 Century Talks” är en serie möten som hålls i länder där forskare, 
fi losofer och artister möts för att diskutera brännande samhällsfrågor. 
Varje år fi ras också Internationella Filosofi dagen med expertmöten på 
Unescosekretariatet.

Mänskliga rättigheter och kamp mot diskriminering och intolerans 
är ett huvudtema som Unesco för in i allt arbete kring vetenskap och 
vetenskapspolitik.

2005 antog generalkonferensen ”The International Convention 
Against Doping in Sport” som syftar till global samordning av anti-dop-
ningsarbete.
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Botkyrka kommun är, tillsammans med Malmö, med i ledningen för Unes-
coinitiativet ”The European Coalition of Cities Against Racism”. Huvudupp-
giften för koalitionen med 82 städer i 17 länder är att bekämpa rasism och 
diskriminering genom att utveckla demokratin i praktiken, sex svenska städer 
är medlemmar.

Kultur

Unesco har tagit initiativ till ”The Global Alliance for Cultural Diver-
sity” där aktörer från den off entliga och privata sektorn kan mötas för 
att stödja lokala kulturprodukter som  t. ex. musik och böcker i u-länder. 
Allian sen arbetar för att öka tillgången till ett brett spektrum av kultu-
rella produkter för att motverka piratkopiering och stöd till respekt för 
upphovsrätten. 500 deltagare från aff ärsvärlden och föreningar runt värl-
den är med och stödjer ett femtiotal konkreta projekt.

Av Unescos kulturkonventioner är ”Konventionen om skydd för världens 
kultur- och naturarv”, Världsarvskonventionen, från 1972 den mest kända. 

Ett av kulturprogrammets mål är ”Dialog mellan kulturer och civilisa-
tioner”. I program som ”Sidenvägen” och ”Slavvägen” möts forskare från 
olika discipliner för att studera vad som skapat dagens kulturella mång-
fald och historien kring de stora handelsutbytena mellan världsdelarna.

Sverige har 14 världsarv på världsarvslistan som är kopplad till Världsarvs-
konventionen. Kulturdepartementet nominerar svenska världsarv och beslu-
ten fattas av Unescos världsarvskommitté. Riksantikvarieämbetet ansvarar 
för hur Sverige uppfyller världsarvskonventionens krav. 
Sverige är representerat i Världsarvskommittén (se kapitel 5).

Unesco har utarbetat en deklaration om människans arvsmassa och 

om mänskliga rättigheter och har en kommission om etik i veten-

skap och teknologi som för samman intellektuella och vetenskaps-

män för att skapa etiska riktlinjer för att utveckla etiska styrinstru-

ment inom områdena: rymden, informationssamhället, energi och 

färskvatten. www.unesco.org/ethics

Unesco arbetar med informationsspridning om och utbildning om 

mänskliga rättigheter.

Det samhällsvetenskapliga programmet Management of Social 

Transformations (MOST) genomför studier om t. ex. urbanisering. 

Inom kulturområdet fi nns ett fl ertal konventioner som syftar till att 

stärka medlemsländernas arbete för att  t. ex. bevara kulturyttringar.

1972 års konvention om skydd för världens kultur- och naturarv 

(Världsarvskonventionen) är den mest kända, whc.unesco.org. Infor-

mation om världsarven, bland annat material för skolbruk fi nns på 

Svenska Unescorådets hemsida under rubriken Material om världs-

arven.

Unesco har också utarbetat konventioner om bl. a. kulturell mång-

fald och icke-materiellt kulturarv, samt kulturarv under vatten.

Märkesår för kulturens legala instrument:

1952: Upphovsrättskonventionen (copyright),

1954: Haagkonventionen om kulturföremål i händelse av krig,

1970: Konventionen om olaglig import, export och överförande av 

ägandeskap för kulturföremål,

1972: Världsarvskonventionen,

1980: Rekommendationen om artisternas ställning,

2001: Konventionen om skydd av kulturarv under vatten,

2001: Den universella deklarationen om kulturell mångfald,

2003: Konventionen för skydd av immateriellt kulturarv,

2005: Konventionen om skydd för kulturell mångfald.
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Kommunikation/medier

Inom programmet stödjer Unesco tillgången till information och kun-
skap. Detta sker bland annat genom utbildning för ungdomar och kvin-
nor i IT-användning, utveckling av programvaror och samarbeten med 
privata företag för att öka IT-användningen. I tredje världens länder kan 
Unescos ”Community Multimedia Centers” spela en roll för att öppna 
vägen till aktivt deltagande i kunskapssamhället. Centren arbetar med 
billig, enkel utrustning för radiosändningar och Internet etc.

Vid WSIS-mötet (World Summit on the Information Society 2005) 
antogs en handlingsplan där Unesco ansvarar för uppföljningen genom 
en mängd mindre projekt samlade under rubriken ”Kunskapssamhället”. 
I denna behandlas exempelvis infrastruktur för kommunikation, tillgång 
till information och kunskap, kapacitetsuppbyggnad i medlemsländerna, 
kulturell mångfald, den etiska dimensionen hos kunskapssamhället, in-
ternationellt och regionalt samarbete och regeringars roll i utvecklingen 
samt kulturell mångfald.

 Yttrandefrihet och pressfrihet är en grundläggande mänsklig rättighet 
– här har Unesco har ett unikt mandat inom FN-familjen. Unesco kan ge 
medlemsländerna tekniskt stöd och stödja framväxten av nätverk för att 
uppmuntra medlemsländerna att skapa lagar på området.

Varje gång en journalist blir skadad under yrkesutövning gör Unescos 
generaldirektör en markering. Man arbetar också genom diplomatiska 
kanaler för individer som fängslats när de arbetat för pressfrihet. Unes-
cos ”UNESCO/Guillermo Cano World Press Freedom Price” ges årligen 
till individer och organisationer som i riskfyllda situationer försvarar ytt-
randefriheten.

IPDC (The International Programme for the Development of Com-
munication) arbetar med att förbättra mediasituationen i medlemslän-
derna genom bland annat kurser och modernisering av nyhetsbyråer. 
Genom programmet IFA (Information for All) diskuteras det framväx-
ande globala kunskapssamhället och riktlinjer och projekt utarbetas för 
att stödja tillgången till information. Unesco arbetar också med det som 
kallas ”Creative Content” med nyskapande i lokala media i utvecklings-
länder och stöd till kulturell och språklig mångfald. Inom programmet 

har tagits fram en ”Audiovisual E-Platform” som är en digital katalog för 
fristående producenter och distributörer.

Unesco arbetar även med bibliotek och arkiv och stödjer övergången 
till digitala manuskript. I samarbete med (The International Federation 
of Library Associations and Institutionshar idédokumenten ”Unescos 
folkbiblioteksmanifest” och ”Unescos skolboksmanifest” arbetats fram. 
Unesco var aktivt när vid skapandet av Bibliotheca Alexandrina som så 
småningom ska bli det största biblioteket i mellanöstern och Afrika.

Genom programmet ”Memory of the World” fi nns ett internationellt 
register över ovärderliga bibliotek och arkiv.
 
I Sverige arbetar en svensk kommitté för Unescoprogrammet Memory of the 
World och Sverige har fl era samlingar förtecknade i registret

Grunden för Unescos arbete med kommunikation/medier är rätten 

att ta del av information och att fritt sprida den. Unesco arbetar 

bland annat med utbildning i digital kommunikation. Det interna-

tionella programmet för utveckling av kommunikation (The Interna-

tional Programme for the Development of Communication (IPDC) 

försöker skapa resurser för att stödja fri och mångfaldig press.

Unesco arbetar också med press- och yttrandefrihet genom att ge 

råd om policy och lagstiftning och genom olika nätverk som tar 

fram standards och lagar på området. Unescos generaldirektör tar 

alltid ställning varje gång journalister och andra som arbetar inom 

press och övrig media blir attackerade under sin yrkesutövning och 

Unesco har ett stort pressfrihetspris som delas ut årligen.
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Vid Nordicom vid Göteborgs universitet fi nns ett internationellt kunskapscen-
trum: ”The International Clearinghouse on Children, Youth and Media” som 
samarbetar med Unesco inom kommunikationsprogrammet (se kartläggnings-
kapitlet)..

Arbetsmetoder

Unesco arbetar på fl era sätt för att nå målen i sitt program:

–  Genom att utveckla nya idéer i försöksprojekt, sprida goda exempel 
och bygga nätverk mellan experter som medverkar i studier och ut-
redningar byggs kapacitet och kompetens upp i medlemsländerna.

–  Genom att ordna expertkonferenser, seminarier på regional nivå och 
världs konferenser. Exempel på sådana är 1998 års kulturministerkonfe-
rens i Stockholm, ”The Power of Culture” som behandlade sambandet 
mellan kultur och utveckling samt världskonferensen ”Utbildning för 
alla” i Dakar 2000. Vid internationella konferenser antas oftast en hand-
lingsplan för det framtida arbetet för exempelvis utvecklingen inom ett 
visst område. En konferens är dock inte beslutsfattande på samma sätt 
som  t. ex. Unescos generalkonferens. Inför de fl esta världskonferenser 
skriver länderna en nationell rapport kring konferensens ämne och re-
gionsvisa förmöten hålls där länder i en region försöker komma fram till 
gemensamma förslag, idéer och inspel till konferensen.

–  Genom att samla in, analysera och publicera statistik, bland annat i se-
rien Global Monitoring Report som redovisar hur arbetet mot målet 
om Utbildning för Alla fortskrider.

–  Genom att ge ut framtidsanalyser och rapporter över läget i världen 
inom Unescos ansvarsområden. Unesco är ett viktigt informations- 
och dokumentationscentrum med ca 120 nya titlar per år. 

–  Genom att utse ”dagar” kan Unesco lyfta fram viktiga frågor och in-
formera allmänheten om dessa samt sprida information om sitt eget 

arbete. Exempel på dagar är:
• Internationella modersmålsdagen, 21 februari
• Internationella poesidagen, 21 mars
• Världsbokdagen, 23 april
• Pressfrihetsdagen, 3 maj
• Läskunnighetsdagen 9 september

–  Genom att utse teman för olika år och även för årtionden kan Unesco 
uppmuntra till fokus på viktiga långsiktiga teman, inom FN-familjen 
är Unesco ansvarigt för arbetet med årtiondet för utbildning för håll-
bar utveckling, 2005-1014.

Normativa instrument

I likhet med många andra mellanstatliga organisationer arbetar Unesco 
med så kallade normativa instrument. Dessa är överenskommelser och åta-
ganden av olika vikt mellan Unescos 193 medlemsländer. 

Konventioner

Konventionen är det starkaste instrumentet: den är juridiskt bindande 
för länder som undertecknat den. Bakom utformningen av en konvention 
ligger som regel omfattande och ofta fl eråriga förhandlingar mellan län-
derna, eftersom de länder som skriver under och ratifi cerar den förbinder 
sig att såväl efterleva som att implementera den i nationella lagstiftning-
en. Den mest kända Unesco-konventionen är den så kallade Världsarvs-
konventionen (Convention for the Protection of the World Cultural and 
Natural Heritage), från 1972 vilken 185 länder har ratifi cerat.

Sverige har 14 objekt på Unescos världsarvslista som är knuten till kon-
ventionen. Dessa är Drottningholm, Birka och Hovgården, Höga kusten, 
Laponia, Engelsbergs bruk, Gammelstads kyrkstad, Skogskyrkogården, 
Örlogsstaden Karlskrona, Hällristningsområdet i Tanum, Hansastaden 
Visby, södra Ölands Odlingslandskap, Falun med Stora kopparberget, 
Struves meridianbåge och Grimetons radiostation i Varberg. Att Sverige 
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nominerat dessa som världsarv innebär att Sverige lovat att med sina lagar 
skydda och bevara de värden objekten har.

För närvarande fi nns 26 Unescokonventioner, bland annat om upphovs-
rätt (copyright), ömsesidigt erkännande av akademiska examina, skydd av 
det immateriella kulturarvet och för kulturell mångfald samt för skydd 
av och främjande av mångfald inom kulturella intryck.

Sverige har undertecknat följande Unescokonventioner:

Utbildning:
– Konvention mot diskriminering inom undervisningen (1960)
– Konvention om erkännande av studier, betyg och examina avseende 

högre utbildning i stater som tillhör Europaregionen inom Unesco 
(1979)

Vetenskap:
– Konvention angående våtmarker av internationell betydelse, i synner-

het såsom livsmiljö för våtmarksfåglar (1971) med två tillägg (”änd-
ringsprotokoll”)

Kultur och kommunikation/media:
– Världskonventionen om upphovsrätt (1952)
– Konvention om internationellt utbyte av publikationer (1958)
– Konvention om utbyte mellan stater av offi  ciella publikationer och 

handlingar (1958)
– Konvention om skydd för världens kultur- och naturarv (1972), 

”Världsarvskonventionen”
– Konvention om åtgärder för att förbjuda och förhindra olovlig införsel, 

utförsel och överlåtelse av äganderätten till kulturegendom (1970)
– Världskonventionen om upphovsmannarätt, reviderat i Paris 1971 

(1971)
– Konvention och tilläggsprotokoll om skydd för kulturell egendom i 

händelse av väpnad konfl ikt (1954), ”Haagkonventionen”

– Andra tilläggsprotokollet till 1954 års Haagkonvention om skydd för 
kulturföremål i händelse av väpnad konfl ikt (1999) undertecknad 
men ej ratifi ceras

– Konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturytt-
ringar (2005)

Övriga:
– Internationell konvention mot dopning inom idrotten (2005)

Rekommendationer

En rekommendation är inte juridiskt bindande. Rekommendationer ger 
uttryck för medlemsländernas gemensamma ståndpunkter i vissa frågor, 
men har inte samma rättsliga betydelse som konventioner.

Rekommendationer kan ses som ”uppmaningar” och utfärdas t.ex. 
vid ministerkonferenser eller vid Unescos generalkonferens. Till de mest 
kända Unesco-rekommendationerna hör ”Rekommendationen om artis-
ters ställning”, samt olika regionala och internationella rekommendatio-
ner om erkännande av resultat och kvalifi kationer i högre utbildning. Vid 
generalkonferensen 2003 antogs en rekommendation om stöd för fl er-
språkighet och allas tillgång till Internet.

Deklaration

En deklaration är det svagaste instrumentet, men kan föra den interna-
tionella diskussionen framåt eftersom länderna i texten ofta formulerar 
frågor och avger ståndpunkter vilka, kanske för första gången, nämns i 
det internationellt samarbetet. En sådan text kan sedan komma att fung-
era som referenspunkt för framtida arbete i ämnet och så småningom 
utgöra grunden för en konvention. Den mest kända deklarationen inom 
FN-familjen är Den allmänna deklarationen om de mänskliga rättighe-
terna (The Universal Declaration of Human rights), som antogs 1948 och 
ur vilken senare konventioner har utarbetats. Den första Unescodekla-
rationen, Ett allvarligt upprop mot tanken att krig är oundvikliga, (Solemn 
appeal against the idea that wars are inevitable), antogs 1947.
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Viktiga årtal i Unescos historia

16 november 1945

37 länders representanter skriver på Unescos konstitution som börjar 

gälla den 4 november 1946 när 20 länder skrivit under.

1948

Unesco rekommenderar att medlemsländerna inför gratis och obligato-

risk grundskola för alla

1952

En mellanstatlig konferens antar The Copyright Convention. 

1956

Sydafrika lämnar Unesco med hänvisning till att organisationens publi-

kationer innebär en ”interference” i landets ”racial problems”. Sydafrika 

under Nelson Mandela kommer tillbaka som medlem 1994.

1958

Sekretariatets hus i Paris invigs. Det ritades av Marcel Breuer, USA, 

Pier-Luigi Nervi, Italien och Bernard Zehrfuss, Frankrike.

1960

Nubienkampanjen lanseras för att fl ytta det stora templet vid Abu 

Simbel för att hindra att det översvämmas vid ett dammbygge i Nilen. 

Under 20 års tid fl yttas 22 monument och byggnader.

1968

Unesco ordnar den första mellanstatliga konferensen som ska över-

brygga klyftan mellan miljö och utveckling, det som vi nu känner som 

begreppet ”hållbar utveckling”. Efter konferensen skapades det veten-

skapliga programmet Människan och biosfären.

1972

Konventionen om skydd för världens kultur- och naturarv (Världsarvs-

konventionen) antas av generalkonferensen.

1978

Unesco antar deklarationen om raser och rasfördomar.

1980

De första delarna av Unescos General History of Africa kommer ut, 

senare även serier om Centralasien och Karibien.

1984–85

USA lämnar Unesco och hänvisar till oenighet om hur organisationen 

ska arbeta. Året därpå följer Storbritannien och Singapore efter USA, 

vilket leder till kraftigt minskad budget för organisationen.

1990

Världskonferensen Utbildning för Alla hålls i Jomtien, Thailand och där 

startar en global rörelse för grundutbildning för alla. 10 år senare antas 

Dakardeklarationen och målen är grundutbildning för alla till 2015.

1992

Programmet Memory of the World startas och har som mål att skydda 

bibliotek och arkiv. Senare inkluderas också ljud-, fi lm- och TV-arkiv.

1997

Storbritannien återvänder till Unesco.

1998

”The Universal Declaration on the Human Genome and Human 

Rights” som utarbetats av Unesco antas av FN.

1999

Generaldirektörerna lanserar ett program för att decentralisera och ef-

fektivisera organisationens administration.

2000 Medlemsländerna antar Dakaröverenskommelsen om utbildning 

för alla.

2001

Unescos “The Universal Declaration on Cultural Diversity” antas av 

generalkonferensen.

2003

USA återinträder i organisationen.

2005

Unescos ”The Convention on Cultural Diversity” antas av generalkon-

ferensen. IOC och Unesco utarbetar ett system för tsunamivarning för 

Indiska Oceanen

2008

Etthundra länder har ratifi cerat anti-dopningskonventionen.



SVENSKA UNESCORÅDETS ÅRSRAPPORT 2008 | 1/200924 25SVERIGES ARBETE MED UNESCOFRÅGOR | 1/2009

3. Sveriges arbete med Unescofrågor

Det har funnits strategier för svenskt arbete med Unesco tidigare, men 
dessa har varit begränsade i sitt innehåll och oftast uttryckts i form av  
t.ex. instruktioner för svenska delegationer till Unescos konferenser eller 
i svenska kandidaturer till val i Unescos maskineri. 

Den svenska Unescostrategin antogs av regeringen 2008 och inleds 
med övergripande principer för Sveriges arbete med Unescofrågor:

Den svenska unescostrategin ska utgöra grunden för en tydlig och samordnad 
politik för hela det svenska engagemanget i Unesco, och utgångspunkten 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 mål-
sättning i alla Unescos program och fortsätta arbetet för reformen av Unesco.

Unescos arbete ska fokusera på dess normativa roll. Unescos roller ska vara 
tydligt defi nierade, praktiskt användbara i ledningen av organisationens ar-
bete och ska användas för planering, resursallokering, och återrapportering.

Sverige ska samverka med de nordiska länderna, medlemsstater i EU och 
andra länder för att på eff ektivast möjliga sätt påverka organisationen och 
dess aktiviteter.

Den svenska unescopolitiken ska harmonieras med den övergripande 
svenska FN-politiken och med den svenska strategin för multilateralt utveck-
lingssamarbete.

Unesco har en nyckelroll i arbetet att uppnå FN:s milleniemål 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. Sverige ska särskilt 
tillse att unga människors intressen och synpunkter tas tillvara i Unescos ar-
bete.

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 undervisning ska bygga på demokratiska värderingar och 
mänskliga rättigheter och inkludera kunskap om global, hållbar och rätt-
vis utveckling,

Vidare ska Sverige stödja arbetet för att uppnå ”Utbildning för alla” 
och stödja kvantitativa och kvalitativa uppföljningssystem, främja inno-
vativa lösningar och sprida forskningsbaserad kunskap, verka för ökad 
harmonisering av det internationella stödet inom utbildning, understöd-
ja utveckling av policy och strategier för högre utbildning, och arbetet 
med att reformera utbildning, kvalitetsgranskning och ackreditering av 
högre utbildning samt främja kunskap om internationell handel med hö-
gre utbildning.

(2) Inom vetenskapsprogrammet ska Sverige arbeta för att Unesco ska: 
förtydliga sin roll i forskningsfrågor, underlätta att viktiga strategiska mål 
uppnås, stödja medlemsstaternas utveckling av infrastruktur för forsk-
ning, uppmärksamma prioriterings- och fi nansieringsfrågor, utveckla en 
tydligare normativ roll för forskningskvalitet och etiska grundvalar och 
utveckla sin normativa roll, bygga nätverk, utveckla standards och regel-
verk, samt verka för bredare tillgång till forskningsresultat.

(3) Inom kulturprogrammet ska Sverige arbeta för att Unesco ska: doku-
mentera och sprida goda exempel på arbete med att bevara materiella och 
immateriella kulturarv, främja kulturpolitik i enlighet med Stockholms-
konferensen ”The Power of Culture” år 1998 och normativa instrument, 
verka för genomförandet av den globala strategin för världsarv, förstärka 
och utveckla arbetet om kulturpolitik, samt bidra till barns och ungdo-
mars 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 från World Summit on the Information 
Society (WSIS ) 2005, främja mediers roll i konfl ikt- och krigsområden, 
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främja mediernas oberoende och mångfald genom arbete kring ”media 
governance” och bidra till att skydda journalister genom att utveckla 
normativa instrument, påskynda kvinnors integrering i samhället genom 
att använda informationsteknologi för utbildning och livslångt lärande 
och främja kvinnors deltagande i demokratiskt beslutsfattande, bidra till 
att öka barns och ungas mediekunnande, stödja forskningssamverkan 
och utveckling av goda exempel, främja fl erspråkighet på nätet genom 
fl erspråkiga terminologier, främja öppen och långsiktig informationsför-
sörjning inom media, bibliotek och arkiv och att underlätta bevarandet 
av det digitala kulturarvet genom samordning av utvecklingsarbete och 
spridning av goda exempel samt arbeta för internationell medie- och 
kommunikationsstatistik.

Målen i strategin ska uppnås genom ökad samverkan mellan Svenska 
Unescorådet och de berörda myndigheter, organisationer och aktörer som 
är aktivt engagerade i Unescos internationella samarbeten och nätverk. 
Svenska Unescorådet ska enligt sin instruktion 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 gäller att främja 
den svenska unescopolitiken. Svenska Unescorådet ska samverka med 
berörda aktörer i frågor som rör arbetet med att uppfylla villkoren i de 
unescokonventioner som Sverige har undertecknat. För att säkerställa en 
samlad svensk unescopolitik ska de extrabudgetära bidragen (fi nansiella 
eller personella) till Unesco samordnas med Svenska Unescorådet.

Nordiskt samarbete

Ett gott och nära samarbete mellan de nordiska länderna är en gammal 
tradition i Unescosammanhang. I internationella kretsar är de nordiska 
länderna små och har begränsade resurser och därför har en fördelning 
gjorts vad gäller exempelvis
– det primära ansvaret för att följa utvecklingen inom Unescos 

ansvarsområden
– att de nordiska länderna aldrig ställer kandidater mot varandra i valen 

till Unescos många kommittéer och grupper och inte heller i valen 

till styrelsen. När nordiska länder kandiderar till Unescos styrelse och 
andra viktiga församlingar får kandidaterna alltid fullt stöd från samt-
liga nordiska länder.

De nordiska ländernas Unescorådsordföranden liksom generalsekreterar-
na möts regelbundet. Inför Unescos generalkonferenser möts en större 
krets av rådsledamöter och kansli för att gemensamt gå igenom det ut-
kast till program- och budgetförslag som generalkonferensen ska ta ställ-
ning till. Under generalkonferensens förhandlingar, som sker ämnesvis, 
kan ett nordiskt land ibland tala för samtliga nordiska länder och använda 
samtliga länders talartid för att slå fast gemensamma ståndpunkter och 
förslag.

Europeiskt samarbete

EU har blivit en allt starkare aktör inom Unesco, trots att det är varje en-
skilt medlemsland som blir medlemmar i organisationen. Det land som 
innehar det roterande ordförandeskapet ansvarar för att sammankalla 
alla EU-ländernas representanter för samordning av synpunkter och for-
mulering av gemensamma krav etc. Det blir vanligare att Unesco vänder 
sig till EU-ordförandeskapet för kontakter med EU när organisationen 
vill ha synpunkter och samråda.

Medlemsländerna inom Unesco är uppdelade i fem valgrupper. Sve-
rige ingår i valgrupp ett. I denna ingår länder i västra Europa, USA och 
Israel. Länder i östra och centrala delarna av Europa ingår i valgrupp två. 
Varje valgrupp samarbetar inför  t. ex. val till Unescos olika organ. Inför 
beslut om program och budget genomförs en så kallad konsultation där 
medlemsländerna möts valgruppsvis och diskuterar kommande arbete 
etc. Valprocedurerna inom Unesco är stundtals komplicerade och leda-
möterna i  t. ex. styrelsen är ”kvoterade” vilket innebär att  t. ex. valgrupp 
ett endast har ett begränsat antal ledamöter.
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4. Svenska Unescorådet

Unesco är unikt i FN-systemet genom att organisationen har s.k. natio-
nalkommissioner (dessa ska inte förväxlas med Unescos egna kontor i 
medlemsländerna). Nationalkommissionerna utgör länk mellan med-
lemslandet, de som arbetar inom Unescos områden och Unesco. I Sve-
rige är nationalkommissionen Svenska Unescorådet. Varje medlemsland 
bestämmer om sådant som nationalkommissionens storlek, mandat och 
vilka resurser den ska ha.

Ledamöterna i Svenska Unescorådet är högst 12 stycken, och de utses 
av regeringen för en period om fyra år. Rådsledamöterna är yrkesverk-
samma inom något av Unescos områden. Svenska Unescorådet möts cirka 
sex gånger per år. 

Under 2007–2010 leds Svenska Unescorådet av ordföranden Görel 
Thurdin, f.d. statsråd. Övriga ledamöter är

Ulla Carlsson, professor, Göteborgs universitet
Jan Dahlin, landsarkivarie, Lund
Barbro Eriksson, undervisningsråd, Skolverket
Mehari Gebre-Medhin, professor, Uppsala universitet
Hanna Hallin, ordförande, LSU
Carl Jacobsson, avdelningschef, Vetenskapsrådet
Jan-Sture Karlsson, rådgivare, Folkuniversitet
Tomas Kjellqvist, Sida
Monica Lindqvist, Kulturrådet
Olle Thorell, riksdagsledamot
Cecilia Wikström, riksdagsledamot

Svenska Unescorådets två huvuduppgifter är
– att ge råd till regeringen när det gäller Unescos verksamhet samt
– att i Sverige sprida kännedom om och väcka intresse för Unescos pro-

gram och arbete.

Det dagliga arbetet sköts av ett kansli på Utbildningsdepartementet och 
leds av en generalsekreterare. 

Svenska Unescorådet utarbetar förslag till instruktion och delegation 
till Unescos generalkonferenser, och till de internationella konferenser 
där Sverige deltar. De formella besluten fattas dock av regeringen. Detta 
är ett sätt för Svenska Unescorådet att ge råd till regeringen i Unescofrå-
gor.

Genom bland annat en hemsida försöker Svenska Unescorådet sprida 
kännedom och väcka intresse för Unescos verksamhet. På hemsidan fi nns 
information om Unescos arbete och där går det även att beställa tryckta 
informationsmaterial kostnadsfritt. Sedan fl era år medverkar Svenska 
Unescorådet på Internationella Torget på Bok- och biblioteksmässan i 
Göteborg och i ”FN-gemensamma” fi randet av FN-dagen i Stockholm 
med FN-relaterade organisationer och myndigheter.

Under 2008 har Svenska Unescorådet i samarbete med den perma-
nenta svenska delegationen vid Unesco initierat och delfi nansierat en ut-
ställning om journalister som dödats under sin yrkesutövning.

Samverkansgrupperna

I samband med att regeringen antog den svenska Unescostrategin för-
des diskussioner om hur Svenska Unescorådet skulle kunna engagera de 
som i Sverige arbetar med Unescos teman och arbeta för att förverkliga 
strategin. Tanken föddes då att det för varje programområde skulle fi n-
nas en samverkansgrupp bestående av bland annat frivilligorganisationer, 
institutioner och myndigheter. Grupperna möts och diskuterar aktuella 
Unescofrågor fl era gånger per halvår. I november 2008 fi nns  samverkans-
grupper för kultur (inklusive arkiv, bibliotek och media), utbildning och 
utbildning för hållbar utveckling.
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5. Sammanfattning av kartläggning av 

svenska Unescoaktörer

Under hösten 2008 sände Svenska Unescorådet ut ett frågeformulär om 
samarbete med Unesco till ett stort antal Unescoaktörer. Bland annat 
sändes det till de som ingår i de olika samverkansgrupperna som arbe-
tar med Sveriges Unescostrategi. Svaren ger inte en heltäckande bild av 
alla Unescoaktörer som fi nns, men en indikation på vilka av Unescos 
ansvarsområden som har större eller mindre förankring bland myndighe-
ter, organisationer och nätverk. 

Den här informationen efterfrågades i utskicket:

Namn på organisation/myndighet/UNESCO Chair/etc. 
Adress, telefonnummer 
Webbadress 

Ev. medlemskap i internationell NGO (för NGOer) 

Vad är er organisation/myndighets huvudsakliga verksamhet? 
Beskriv ert samarbete med Unesco 
Vad tillför det er organisation att samarbeta med Unesco? 
Hur ser ni på det framtida samarbetet? 

Kort sammanfattning och analys av de inkomna svaren

Sammanställningen bygger på svar som inkommit från fl er än 30 myn-
digheter, organisationer och enskilda som samarbetar med Unesco och/
eller Svenska Unescorådet. Merparten av de svarande fi nns i Stockholm, 
men även i Göteborg och i andra universitetsstäder.

I fl era av svaren betonas Unescos roll och uppgift att arbeta för hållbar 
utveckling. 

De svarande har genomgående lyft fram värdet av samarbetet med 
Unesco genom att de därigenom får en mötesplats som erbjuder möjlig-
heter till internationella kontakter och utblickar. 

I svaren poängteras även möjligheterna att påverka både den inter-
nationella utvecklingen och den nationella politiken genom samarbetet 
med Unesco och Svenska Unescorådet. 

Sida strävar efter ett mer sammahållet samarbete med Unesco. Övriga 
svarande har inte kommenterat den framtida utvecklingen av samarbetet, 
vilket kan innebära att man inte strävar efter några större förändringar. 

 
Samarbete inom de olika sektorerna:

UTBILDNING

Sida fi nansierar vissa kortare tjänster på Unescos sekretariat och ger rikta-
de bidrag till enskilda avdelningar, de har samarbete med ett antal Unesco-
institut genom särskilda avtal samt omfattande dialog samråd med olika 
delar av Unescos organisation. Övriga myndigheter inom området, dvs. In-
ternationella programkontoret (Den Globala Skolan och ASP-nätverket), 
Specialpedagogiska skolmyndigheten och Skolverket är representerade i 
Svenska Unescorådet eller i samverkansgrupperna. Gemensamt fokus för 
myndigheterna är arbetet för hållbar utveckling och ett internationellt 
perspektiv. Skolverket spelar en viktig roll i arbete med Sverige förbere-
delser för deltagande i globala Unescokonferenser om utbildning.

De frivilligorganisationer och institutioner som samarbetar med Unesco 
inom utbildningssektorn deltar i samrådsgrupper som arbetar på det glo-
bala planet framför allt med frågor kring hållbar utveckling och folkbild-
ning. Den stora fördelen med samarbetet är för de fl esta, myndigheter som 
organisationer, den möjlighet till internationella kontakter, utblickar och 
de möjligheter till internationell påverkan som Unescoarbetet erbjuder.
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VETENSKAP

Vetenskapsrådet ansvarar för det svenska arbetet med Unescos veten-
skapliga program samt har allmänt en rådgivande funktion till Svenska 
Unescorådet i forskningsfrågor.

Enskilda institutioner från Lund och Uppsala universitet samt från 
Sveriges lantbruksuniversitet har inkommit med svar. De visar på en stor 
spridning av verksamhetsområden med mer specialiserad inriktning, alla 
verkar på ett internationellt plan. Specialområden som nämns är bland 
annat samarbete kring tsunamivarningssystem, miljö, lantbruk och häl-
sa.

I Sverige fi nns tre ”UNESCO Chairs” (Unescoprofessurer) vilka sam-
verkar i nätverk mellan institutioner för högre utbildning. 

Fördelarna med Unescosamarbetet som lyfts fram av de svarande 
också inom vetenskapssektorn det internationella perspektivet, kontakt-
näten, både globalt och med svenska myndigheter, samt möjligheten att 
påverka inom det egna specifi ka området. Unescoprofessurerna uppger 
att Unescosamarbetet ger legitimitet och kontakter i internationella och 
nationella samarbeten och att det ger styrka för ämnesområdet även i den 
interna organisationen.

KULTUR

Statens kulturråd har en ledamot i Svenska Unescorådet. För Konstnärs-
nämnden och Statens historiska museer handlar samarbetet främst om 
internationella kontakter genom konferenser. Samtliga tre myndighe-
ter har dock sin huvudsakliga verksamhet på det nationella planet. Ett 
fl ertal myndigheter arbetar med Sveriges genomförande av Unescokon-
ventioner inom kulturområdet, som Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet 
och Landsarkiven. De svarande myndigheterna lyfter fram betydelsen av 
konventionernas normgivande funktion för verksamheten.

De organisationer som svarat fi nns inom områdena kulturmiljö- och 
världsarvsfrågor, museer, konstnärsorganisationer samt musik- och kul-
turorganisationer. Flera paraplyorganisationer och organisationer som 

verkar för förbättrade förhållanden för de olika konstarterna i Sverige är 
engagerade i Unescosamarbete. Även organisationer som arbetar med be-
varandet av materiellt och immateriellt kulturarv deltar i arbetet. Samar-
betet sker på olika nivåer, från att vara engagerat i Unescos expertorgan 
(ICOMOS) till deltagande i internationella konferenser och delaktighet 
i internationella nätverk.

Fördelar som Unescosamarbetet erbjuder är för samtliga den interna-
tionella mötesplats och plattform för att driva Unescofrågor, nationellt 
och internationellt samt i de fall samarbetet rör sig om Unescos konven-
tioner att få möjlighet att påverka arbetet med konventionen.

KOMMUNIKATION

Kungliga biblioteket samt Riksarkivet och Landsarkiven samarbetar med 
Unesco genom ”Memory of the World”-programmet och Unescos kon-
vention om det immateriella kulturarvet. Nordicoms verksamhet regle-
ras genom ett ”Memorandum of Understanding” (en överenskommelse) 
mellan institutionen och Unesco, samt genom att Unesco föreslår dem 
olika specifi ka uppdrag.

Samarbetsfördelarna är att delta i ett globalt nätverk med ingångar 
i delar av världen som annars skulle vara svåra att nå. En sådan inter-
nationell politisk kontext är nödvändig för mångnationellt samarbete, 
möjlighet att påverka den internationella medie- och kommunikations-
politiken, samt erkänsla och kvalitetssäkring.

Samarbete sker för Svensk Biblioteksförening genom deltagande i en inter-
nationell organisation, IFLA (International Federation of Library Associa-
tions and Institutions) och genom liknande organisationer i grannländer.

Fördelarna är det internationella nätverket och perspektivet, en bred-
dad diskussion och möjligheter till påverkan samt en stämpel av godkän-
nande från en respekterad organisation.
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6. Kartläggning av svenska Unescoaktörer

UTBILDNING

Regeringskansliet

Utbildningsdepartementet 
103 33 Stockholm
Telefon: 08-405 10 00
www.regeringen.se

Utbildningsdepartementet är ansvarigt departement för svenskt sam-
arbete med Unesco – varje medlemsland ska ha ett departement med 
huvudansvar för Unescofrågor även om Unescos ansvarsområden faller 
under fl era departement (t. ex. utbildning och kultur). Detta innebär 
bland annat att Sveriges årsavgift till Unesco betalas i början av varje år 
via Utbildningsdepartementets budget.

Det är också departementschefen som är ansvarig minister för Unesco-
relaterade frågor och till vilken Unesco ställer inbjudningar etc. när Sve-
rige inbjuds att delta. Utbildningsdepartementet utarbetar svar på de 
frågor som Unesco sänder till medlemsländerna som kartläggning inför 
t. ex. stora utbildningskonferenser. Utbildningsdepartementet utser de-
legation och antar instruktion för Sveriges delegationer till Unesco s ge-
neralkonferenser.

Det är också Utbildningsdepartementet som ansvarar för att Sverige 
genomför de beslut som tagits i Unesco  t. ex. i form av konventioner och 
rekommendationer. Vid Ubildningsdepartementet fi nns också kansliet 
för Svenska Unescorådet.

Myndigheter

Sida – Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Valhallavägen 199, 105 25 Stockholm 
Tfn: 08-698 50 00 
Fax: 08-20 88 64 
E-post: sida@sida.se
www.sida.se

SIDAS UPPDRAG: Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering 
för att minska fattigdomen i världen. Verksamheten spänner över många 
områden och omfattar över 120 samarbetsländer i Afrika, Asien, Latin-
amerika samt Östeuropa och Centralasien. Sida har ett djupare samarbete 
med ett 50-tal av dessa länder. 

Det är Sveriges riksdag och regering som beslutar om de ekonomiska 
ramarna, bestämmer vilka länder som ska omfattas av utvecklingssamar-
betet och vilken inriktning samarbetet ska ha. En viktig utgångspunkt är 
att varje samarbetsland bär ansvaret för sin egen utveckling. Sidas upp-
gift är att skapa förutsättningar för förändring och utveckling. Förutom 
det direkta samarbetet med enskilda länder handlägger Sida också det 
svenska bidraget till FN:s och EU:s utvecklingssamarbete.

SAMARBETE MED UNESCO: Sida samarbetar med Unesco på ett fl ertal olika 
områden och på fl era olika sätt. Områdena grundutbildning, högre ut-
bildning och forskning samt kultur och media har särskild fokus. Inom 
det senare området har Sida särskilt lyft yttrandefrihet.

På utbildningsområdet har Sida lagt särskild vikt vid att förstärka jäm-
ställdhet, funktionshindrades rättigheter samt utbildning för hållbar ut-
veckling i Unescos arbete. 

Dels sker detta genom att Sida fi nansierar ett antal sekonderade tjäns-
ter till organisationen och riktade bidrag till enskilda avdelningar bl.a. för 
konferenser och publikationer. Dessutom samarbetar Sida med ett antal 
Unescoinstitut genom enskilda avtal om samarbete.

Sida har under 7 år också fi nansierat ett forum för forskning om högre 
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utbildning, forskning och kunskapssystem, med syfte att stärka Unes-
cos kunskaps- och kompetensbas för forsknings- och högskolepolitisk 
rådgivning. Sida har omfattande samråd och dialoger med olika delar av 
Unesco, direkt och tillsammans med andra biståndsgivare.

SAMARBETETSFÖRDELAR: Som en FN-organisation bestående av nästan 
alla stater i världen är Unesco på många sätt en tungrodd institution men 
den spelar en viktig roll som global normsättare och arena för diskus-
sioner inom sina tematiska områden. Sveriges ställningstaganden har ett 
stort genomslag och Sverige åtnjuter en stor respekt inom organisatio-
nen. 

Samarbetet med Unesco är en viktig kanal för att globalt driva några 
av Sveriges centrala frågor för utveckling, jämställdhet, demokrati och 
mänskliga rättigheter samt klimatfrågor och hållbar utveckling. Tjäns-
teutbyte genom sekonderingar har också haft positiva eff ekter för kun-
skapsöverföring åt båda hållen.

FRAMTIDA SAMARBETE: Sida syftar mot ett mera sammanhållet samarbete 
med Unesco. Inom de närmaste två åren bör Sida kunna ingå ett samar-
betsavtal med Unesco (inklusive Unescos institut) som stipulerar all sam-
verkan mellan organisationerna. I det avtalet bör ingå alla de områden 
som nu är föremål för samarbetet, grundutbildning, högre utbildning och 
forskning samt kultur och medier. Ökad samverkan mellan dessa olika 
områden inom Sida gentemot Unesco bör göra stödet ännu slagkrafti-
gare än idag. Detta sammanhållna stöd från Sida bör ses som ett steg mot 
en eventuell nordisk samverkan gentemot Unesco, något som skulle ge 
frågorna om jämställdhet, fria medier och hållbar utveckling en mycket 
större tyngd än de har idag.

Internationella programkontoret för utbildningsområdet
Kungsbroplan 3A
Box 22007, 104 22 Stockholm
Tfn: 08-453 72 00 
www.programkontoret.se

MEDLEMSKAP I INTERNATIONELL NGO: Academic Cooperation Associa-
tion 

HUVUDSAKLIG VERKSAMHET: Internationella programkontoret för utbild-
ningsområdet – IPK – är en statlig myndighet under Utbildningsdepar-
tementet. På uppdrag av främst Utbildningsdepartementet, Europeiska 
kommissionen och Nor diska ministerrådet administrerar myndigheten 
ett femtiotal program/programdelar.

Internationella programkontoret ska
– aktivt främja och stödja utvecklingsprocesser och mobilitet inom ut-

bildning och kompetensutveckling inom ramen för det internationella 
samarbetet;

– aktivt medverka till att det svenska utbildningssystemet, företag och 
organisationer ges bästa möjliga förutsättningar för att tillvarata de 
olika möjligheter som det internationella samarbetet inom utbildning 
och kompetensutveckling erbjuder; 

– verka som en sambandsorganisation mellan Sverige och EU inom om-
rådena utbildning och kompetensutveckling.

Vi stödjer skolor, universitet, företag, organisationer och enskilda indi-
vider att delta i internationellt samarbete. Det kan gälla allt från inter-
nationella samarbetsprojekt inom utbildning och kompetensutveckling 
till praktik och studier utomlands. Internationella programkontoret har 
kontor på två platser, ett i Stockholm och ett i Visby.

SAMARBETE MED UNESCO: Samtliga tre sakenheter – Enheten för skola 
och vuxenutbildning, Högskoleenheten samt Yrkesutbildningsenheten 
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– är representerade i samrådsgrupperna. Från 1 oktober 2008 är IPK na-
tionell koordinator för det svenska deltagandet i Unescos skolnätverk, 
Associated Schools Project Network (ASPnet).

FRAMTIDA SAMARBETE: Internationella programkontorets deltagande 
i Svenska Unescorådets samverkansgrupper om den nya svenska Unes-
costrategin är en viktig del i myndighetens omvärldsbevakning och 
samverkan med andra aktörer inom utbildningsområdet. Myndighetens 
verksamhet omfattar samarbeten/utbyten med i princip hela världen och 
det globala perspektivet bör vara gällande även i det lokala. För att nå dit-
hän, krävs systematiskt kunskapsinhämtande och erfarenhetsutbyte med 
aktörer inom utbildningsområdet. Vi ser ett fortsatt behov av samarbete 
inom ramen för Svenska Unescorådet.

Den Globala Skolan
Internationella Programkontoret
Box 1314 
621 25 Visby 
Tfn: 08-453 72 00, 08-453 72 46
www.denglobalaskolan.com

HUVUDSAKLIG VERKSAMHET: Den Globala Skolan, DGS, är ett program 
på Internationella Programkontoret. Arbetet syftar till att stödja och 
främja interkulturella dialoger och utbildning i globala frågor för håll-
bar utveckling. Målgruppen är pedagoger, skolledare och lärarutbildare, 
som genom sitt deltagande i DGS:s verksamhet utvecklar kunskap och 
förhållningssätt så att de medvetet kan ta ställning till globala frågor för 
hållbar utveckling.

DGS regionala arbete sker under ledning av regionala ledare, i Nord, 
Öst, Väst, Syd. I regionala, nationella och globala nätverk möter och sam-
arbetar DGS med strategiska grupper. Kontakter med kommuner, skolor, 
lärarutbildningar och enskilda organisationer erbjuds ett mer långsiktigt 
samarbete där behov identifi eras och satsningar görs utifrån dessa behov. 

Seminarier, fortbildning, föreläsningar, kontakter med enskilda organi-
sationer samt globala resor erbjuds på regional nivå. DGS arbetar också 
med internationella nätverk för utbildning i globala frågor för hållbar 
utveckling. 

SAMARBETE MED UNESCO: Den Globala Skolan arbetar aktivt med att 
stödja Unescos mål för svensk Unescostrategi 2008–2013. Detta bland an-
nat genom att genomföra seminarier och föreläsningar om hållbar ut-
veckling. Under 2008 kommer ett 100-tal seminarier att genomföras för 
pedagoger och andra inom skolväsendet. Vi kan uppskatta antalet delta-
gare i dessa aktiviteter till ca 3 000. Vi genomför under 2008 dessutom 
5 globala resor till länder i Asien, Sydamerika och Afrika samt Europa, 
deltagare i dessa resor är skolledare, kommunala beslutsfattare och peda-
goger. Ca 100 personer reser på en global resa anordnad av Den Globala 
Skolan under 2008. 

Under hösten 2008 satsar DGS särskilt på tre strategiseminarier:
– I Västerås, den 3 oktober, ett symposium som diskuterar gymnasiesko-

lans framtida verksamhet i ett globalt perspektiv
– I Stockholm, den 29 oktober, ett seminarium under rubriken ”EU- 

som global aktör”
– I Malmö, den 4–5 december, ett seminarium för lärarutbildare om lä-

rande för hållbar utveckling

Specialpedagogiska skolmyndigheten
Box 1100
871 29 Härnösand
Tfn: 010-473 50 00 
spsm@spsm.se

HUVUDSAKLIG VERKSAMHET: Specialpedagogiska skolmyndigheten bilda-
des den 1 juli 2008 för statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor. 
Alla våra insatser syftar till att barn, ungdomar och vuxna med funk-
tionsnedsättningar ska få en utveckling och utbildning som präglas av 
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likvärdighet, delaktighet, tillgänglighet och gemenskap. Vår uppgift är 
att ge specialpedagogiskt stöd till skolhuvudmän, främja tillgången på lä-
romedel, driva specialskolor för vissa elevgrupper och fördela statsbidrag 
till studerande med funktionsnedsättningar och till utbildningsanordna-
re. Det övergripande uppdraget är att alla ska ges möjlighet att nå målen 
för sina studier och utbildning

Myndigheten har också uppdraget att ingå i European Agency for De-
velopment in Special Needs Education, EA som arbetar för att förbättra 
kvalitet inom specialpedagogiken och för att utveckla det europeiska 
samarbetet inom området. Målsättningen är bl. a att främja lika möjlig-
heter, tillgänglighet, inkluderande undervisning och kvalitet.

SAMARBETE MED UNESCO: Under innevarande år har Specialpedagogiska 
skolmyndigheten i samarbete med Svenska Unescorådet översatt skriften 
”Guidelines for Inclusion” till svenska. Syftet med skriften är att främja 
alla barns rätt till utbildning. Vår förhoppning är att skriften sprids och 
att yrkesverksamma får stöd av den i sitt dagliga arbete och att alla barn 
och elever får en utveckling och utbildning som präglas av likvärdighet, 
delaktighet, tillgänglighet och gemenskap.

Inom ramen för Svenska Unescorådets arbete fi nns vi representerade 
i samrådsgruppen för utbildningsfrågor. Ett mer informellt samarbete 
fi nns med Unescos sekretariat i Paris inom ramen för EA: s verksamhet. 

FÖRDELAR MED UNESCOSAMARBETET:  Genom samrådsgruppen för ut-
bildningsfrågor har vi en värdefull gemensam mötesplats för informa-
tions- och erfarenhetsutbyte samt diskussioner. Den ger också möjlighet 
till samverkan i frågor som rör SNE (Special Needs Education). 

FRAMTIDA SAMARBETE: Vi ser positivt på det fortsatta samarbetet då vårt 
myndighetsuppdrag har många beröringspunkter med Unesco när det 
gäller att tillförsäkra barn, unga och vuxna med funktionsnedsättningar 
en utveckling och utbildning som präglas av likvärdighet, delaktighet, 
tillgänglighet och gemenskap. 

Skolverket
106 20 Stockholm
Tfn: 08-52 73 32 00
www.skolverket.se

HUVUDSAKLIG VERKSAMHET: Skolverket är central förvaltningsmyndig-
het för det off entliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna samt 
för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. 

SAMARBETE MED UNESCO: Undervisningsrådet Barbro Eriksson från 
Skolverket ingår i Svenska Unesco rådet och svarar för rådets samverkans-
grupp för utbildningsfrågor. Samverkansgruppen har under 2008 arbetat 
med frågor rörande de kommande globala Unesco-konferenserna om ut-
bildning och det svenska förberedelsearbetet inför dessa. Därutöver har 
gruppen också givit synpunkter på Unescos kommande tvåårsprogram 
och verksamheter i Sverige. 

De konferenser man behandlat är ICE, som äger rum i november 2008 
och som anordnas av Unescos International Bureau of Education i Ge-
nève. Konferensens tema är ”Inclusive Education – the way of future”. 
Den nationella rapporten till konferensen har skrivits av Skolverket. 

Samrådsgruppen har också diskuterat CONFINTEA VI, en konferens 
om vuxenutbildning som anordnas av Unescos institut för livslångt lä-
rande i Hamburg i maj 2009. 

Samrådsgruppen har vidare informerats om arbetet med ASPnet som 
Myndigheten för skolutveckling svarat för. ASPnet är ett närverk av sko-
lor för att främja utbildning om mänskliga rättigheter, internationellt 
samarbete för demokrati samt global, hållbar och rättvis utveckling. 

Samrådsgruppen har vidare informerats om arbetet att utveckla 
Unesco s kommande tvåårsprogram och budget, som kommer att antas 
vid generalkonferensen 2009. 

Svenska Unescorådet svarar för en konferens om utbildning för hållbar 
utveckling i november 2008. Syftet med konferensen är att vara förberedel-
ser till den stora globala konferensen om samma tema som anordnas i Bonn 
2009. Samrådsgruppen har på olika sätt medverkat i förberedelsearbetet. 
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Frivilligorganisationer och institutioner som samarbetar med Unesco:

Folkbildningsrådet/ Swedish National Council of Adult Education
Box 38074 
100 64 Stockholm
Tfn: 08-412 48 09
Generalsekreterare: Britten Månsson-Wallin
www.folkbildning.se

MEDLEMSKAP I INTERNATIONELL NGO: EAEA, European Association for 
the Education of Adults, www.eaea.org
ICAE, International Council of Adult Education, www.icae.org.uy

HUVUDSAKLIG VERKSAMHET: Folkbildningsrådet är en ideell förening med 
tre medlemmar: Folkbildningsförbundet, Rörelsefolkhögskolornas intres-
seorganisation (RIO) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

På riksdagens och regeringens uppdrag fördelar Folkbildningsrådet stats-
anslag till studieförbund och folkhögskolor, lämnar budgetunderlag och 
årsredovisningar till regeringen samt följer upp och utvärderar folkbild-
ningens verksamhet. Folkbildningsrådet svarar för myndighetsrelaterade 
internationella folkbildningsfrågor.

På uppdrag av medlemmarna svarar rådet för central drift och utveck-
ling av Folkbildningsnätet, www.folkbildning.net. Av RIO och SKL har 
Folkbildningsrådet fått ett särskilt uppdrag att svara för centrala infor-
mationsinsatser om folkhögskolornas kursutbud via Folkhögskolornas 
informationstjänst, FIN, www.folkhogskola.nu

Folkhögskolorna har från 2008 ett medlemsuppdrag till Folkbildnings-
rådet, FOLAC, Folkbildning for Active Citizenship. Medlemsuppdraget 
syftar till att
–  främja folkhögskolornas intressen i ett nordiskt, europeiskt och glo-

balt perspektiv,
–  stimulera och stödja folkhögskolornas deltagande i EU-relaterat och 

internationellt folkbildningsarbete,
–  främja samverkan mellan folkhögskolor inom dessa verksamhetsfält.

SAMARBETE MED UNESCO: Folkbildningsrådet har föreslagit personer till 
Svenska Unescorådet. Folk bildningsrådet deltog i den svenska delegatio-
nen i CONFINTEA i Hamburg 1997 inklusive förmöten. Rådet har delta-
git på konferenser anordnade av Svenska Unescorådet.

FRAMTIDA SAMARBETE: Det direkta samarbetet har tidigare inskränkt sig 
till dessa områden. Förutsättningar fi nns dock för en ökad ambitionsnivå 
för de kommande åren. Folkbildningsrådet deltar för närvarande i två 
samrådsgrupper inom Svenska Unescorådet, om utbildning respektive 
utbildning för hållbar utveckling. Folkbildningsrådets generalsekreterare 
medverkar på Svenska Unescorådets konferens/workshop kring lärande 
för hållbar utveckling i Göteborg 11–12 november 2008.

Det fi nns skäl för Folkbildningsrådet att ha samarbete med Unesco 
både inom myndighets- och medlemsuppdraget. Global solidaritet och 
hållbar utveckling är prioriterade verksamhetsområden för folkbildning-
en, vilket uttrycks i proposition, förordning och i folkbildningens egna 
policydokument.

Folkbildningsrådet är som nämnts medlem i ICAE som har CONFIN-
TEA VI 2009 i Brasilien som högsta prioritet för närvarande. Rådet kan 
ge bidrag till och delta i den svenska delegationen inför CONFINTEA 
och på regionala förmöten.
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Världsnaturfonden WWF
Ulriksdals Slott
170 81 Solna
www.wwf.se

Världsnaturfonden WWF utgör den svenska grenen av det globala WWF-
nätverket.

HUVUDSAKLIG VERKSAMHET: WWF arbetar för att hejda förstörelsen av 
jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever 
i harmoni med naturen genom att bevara världens biologiska mångfald, 
verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt samt 
minska föroreningar och ohållbar konsumtion. I Sverige innebär det att 
vi driver naturvårdsprojekt i fält och arbetar aktivt med påverkan, forsk-
ning, information och utbildning. 

WWF har engagerat sig under många år i utbildning för hållbar ut-
veckling (ESD). Vi driver en rad projekt i såväl Sverige som många andra 
länder i världen. WWF i Sverige samarbetar kring ESD i länder i Asien, 
Afrika och Europa. En viktig del av arbetet är fortbildning av lärare, lek-
torer och annan skolpersonal, representanter från myndigheter, NGOer, 
lokalsamhällen, kvinnogrupper, ungdomsgrupper m fl . 

Verksamheten omfattar även materialutveckling, att påverka läropla-
ner, nätverksbygge etc., om såväl formellt som informellt lärande, som på 
olika sätt bidrar till DESD.

I Sverige har WWF initierat ett arbete med 10 modellskolor där vi 
stödjer fördjupade och innovativa sätt att greppa hela skolan i lärande för 
hållbar utveckling. För att bidra till brett genomslag fortbildas ca 3 000 
lärare årligen och stödmaterial sprids, t. ex. en ny fotavtryckskalkylator 
och handledning för skolor och elever. Rådslag organiseras årligen som 
för samman ungdomar, forskare, politiker och företagsrepresentanter i 
utställningar, debatter och rundabordsamtal kring hållbar konsumtion. 
Med högskolor och universitet samverkar vi kring utveckling av hemsida, 
fortbildning, samt verktyg för inspiration och föreläsningar. I samverkan 
i Östersjöregionen har processinriktade fortbildningsformer utvecklats.

SAMARBETE MED UNESCO: WWF deltar i Samverkansgruppen för utbild-
ning för hållbar utveckling. Vi har deltagit i den internationella debatten 
kring ESD vid  t. ex. Learning to Change our World i Göteborg, Europeis-
ka nätverkssammankomster, arbetsgrupper för Baltic 21E och Tblisi +30.

FÖRDELAR MED UNESCOSAMARBETET:  Det ger värdefulla kontakter och 
givande diskussioner kring hur man ska uppnå en kraftsamling kring 
DESD.

FRAMTIDA SAMARBETE: Våra förhoppningar är att ESD ska få ett brett 
genomslag och att Sverige blir ett föregångsland i arbetet för årtiondet. 
Förutsättningarna är mycket goda men signalerna om och stödet för 
detta måste bli mycket större och bättre. Vi hoppas att olika aktörer i 
och genom samverkansgruppen ska eff ektivt kunna verka för detta och 
synliggöra och stärka lärandet för hållbar utveckling. Vi hoppas att sam-
verkansgruppens arbete kan leda till en ökad kunskap om olika aktörers 
insatser och verksamhet, samt en ökad dialog och samverkan för det breda 
genomslaget för DESD. Unescos kanaler till regeringen är särskilt intres-
santa och möjligheterna att därigenom verka för ett gott stöd för lärande 
för hållbar utveckling genom styrdokument, stöd till kompetensutveck-
ling samt tydliga signaler om vikten av lärande för hållbar utveckling.

Studieförbundet Folkuniversitetet
Box 26152
100 41 Stockholm
Tfn: 08-679 29 50
www.folkuniversitetet.se

MEDLEMSKAP I INTERNATIONELL NGO:ER: EUCEN – European University 
Continuing Education Network
EDEN – European Distance Education Network
EAIE – European Association for International Education
ICC – International Certifi cate Conference
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Confrontation – Europe: Tankesmedja mellan europeiska fackföreningar 
och arbetsgivare om bl.a. kompetensutveckling och innovation

HUVUDSAKLIG VERKSAMHET: Folkbildning och vuxenutbildning

SAMARBETE MED UNESCO: Deltar i samverkansgruppen. Har vid fl era till-
fällen förlagt interna konferenser till Unescos sekretariat i Paris för att 
hämta inspiration för vårt utvecklingsarbete. Där har Unescotjänstemän 
hållit föredrag om Unescoarbetet inom utbildning. Har anordnat fl era 
arrangemang i Sverige med anknytning till Unescos arbete med världs-
arven.

FÖRDELAR MED UNESCOSAMARBETET:  En viktig kanal för att hålla sig 
orienterad om utbildnings- och kulturfrågor på ett globalt plan

FRAMTIDA SAMARBETE: Mot bakgrund av att ett globalt perspektiv blir 
allt viktigare i utbildnings- och kulturfrågor ser vi ett fortsatt och fördju-
pat samarbete med Unesco i framtiden.

Folkbildningsförbundet 
The Swedish National Federation of Study Associations
Wallingatan 38
111 24 Stockholm
Tfn: 08-402 01 50
www.studieforbunden.se

MEDLEMSKAP I INTERNATIONELL NGO:ER: EAEA – European Association 
for Education of Adults, ICEA – International Council for Adult Educa-
tion, Nätverket Folkbildningen i Norden. Studieförbunden har dessutom 
sina egna internationella nätverk och organisationer.

HUVUDSAKLIG VERKSAMHET:  Folkbildningsförbundet är studieförbund ens 
intresseorganisation och en mötesplats för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. 

Vår uppgift är att stärka studieförbundens position i samhället och förbättra 
villkoren för deras folkbildningsverksamhet. Vi arbetar med att bilda opi-
nion och med att påverka beslutsfattare. Vi är studieförbundens förhand-
lingspart och ingår gemensamma avtal. 

SAMARBETE MED UNESCO: Folkbildningsförbundet är med i samverkans-
gruppen för kultur samt samverkansgruppen för utbildning. Vår med-
lemsorganisation Folkuniversitetet är också med i samverksansgruppen 
för utbildning. Folkbildningsförbundet ser positivt på samarbetet och 
möjligheten att bidra med studieförbundens perspektiv.

En annan viktig länk till Unesco är vice ordförande för Svenska Unes-
corådet, Jan-Sture Karlsson, ordförande i Folkbildningsförbundets Etik-
delegation och rådgivare åt Folkuniversitetets förbundsstyrelse.

FÖRDELAR MED UNESCOSAMARBETET:  Vi har möjlighet att sprida ett folk-
bildningsperspektiv via samarbetet med Unesco, ett exempel var i den 
svenska nationella rapporten till CONFINTEA VI som är en angelägen 
konferens för frågan om det livslånga lärandet. Intervjuer med deltagare 
i studieförbundens verksamhet visar att folkbildningen är en arena för 
kunskapsinhämtning som dessutom skapar välmående och social gemen-
skap under livets olika skeenden. Med andra ord är folkbildningen en vä-
sentlig del av det livslånga lärandet.

FRAMTIDA SAMARBETE: Folkbildningsförbundet kan bidra med ett unikt 
perspektiv från studieförbunden och folkbildningen, både när det gäller 
det livslånga lärandet och kulturen. Inom kulturen står folkbildningen 
bland annat för breddkulturen, samarbeten mellan proff s och amatörer 
samt en vilja att skapa dialog mellan civilsamhället och off entliga organ 
och institutioner.
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CFL, Centrum för fl exibelt Lärande, Söderhamn
Svenskt UNESCO/UNEVOC centrum
Klas Tallvid, verksamhetschef, rektor
CFL, Centrum för fl exibelt lärande, Söderhamns kommun
S:a Järnvägsgatan 7
826 80 Söderhamn
Mobil: 070-699 40 65.
www.cfl .soderhamn.se, www.unevoc.unesco.org
klas.tallvid@soderhamn.se

HUVUDSAKLIG VERKSAMHET:  CFL Söderhamn är kommunens centrum 
för vuxnas lärande. Inom verksamheten ryms KY, Internationell svets-
utbildning, högskoleutbildningar, grundläggande yrkesutbildningar, yr-
kesutbildningar på arbetsplats, vuxenutbildningar på grundläggande och 
gymnasial nivå, uppdragsutbildningar, Särvux mm. CFL samordnar även 
en FOU-enhet med sex forskarstuderande. Vid CFL bedrivs även polisut-
bildning på distans.

CFL har de senaste tio åren byggt upp ett omfattande internationellt 
samarbete med utbildningsorganisationer, framförallt inom EU men 
även med yrkesutbildare i Kanada och Sydafrika. CFL leder och med-
verkar för närvarande i 9 olika utvecklingsprojekt inom EU:s ”Livslångt 
Lärande-program”. 

SAMARBETE MED UNESCO: Våren 2008 erkändes CFL som svenskt UNESCO/ 
UNEVOC-centrum.UNESCO/UNEVOC består idag av 250 yrkesutbild-
ningsorganisationer i FN:s medlemsländer som samverkar för att till-
sammans utveckla yrkesutbildning i ett globalt perspektiv. Samarbetet 
innefattar olika utvecklingsprojekt och ett kontinuerligt erfarenhetsut-
byte inom nätverket. Varje nationellt centrum fungerar också som stöd 
för andra yrkesutbildare som vill få kontakt med kolleger i andra länder. 

Flertalet UNESCO/UNEVOC-centra är själva aktiva yrkesutbildare 
och ger även forskare, branschföreträdare, utbildningsplanerare m. fl . en 
mer konkret bild av hur olika utbildningar genomförs rent praktiskt och 
av den utveckling som sker. 

SAMARBETE MED UNESCO: Vi ser positivt på framtiden för denna typ av 
samarbete och vår roll. Ett särskilt nära samarbete har vuxit upp mellan 
de UNESCO/UNEVOC-centra som fi nns inom EU. Just nu förbereds ett 
fl ertal projekt inom EU med avsikt att utveckla UNEVOC ytterligare ett 
steg. Nationellt har CFL Söderhamn för avsikt att samla svenska yrkes-
utbildningsorganisationer till en nationell konferens där globala samar-
betsmöjligheter diskuteras. CFL vill också verka för att stärka både den 
egna men även andra utbildares internationella samarbete genom infor-
mationsspridning. 

Vi är övertygade om att ett växande samverkans- och erfarenhetsut-
byte mellan yrkesutbildare i världen, där även studerande- och perso-
nalutbyte ingår, är ett eff ektivt sätt att förbereda arbetskraften för en 
ökad internationalisering och samtidigt även ge viktigt utvecklingsstöd 
åt länder som behöver bygga upp sin yrkesutbildning.

Svenska Unescorådets representant vid möten kring utbildning för hållbar 
utveck ling sedan 2005
Carl Lindberg
Åloppevägen 7 ,740 22 Bälinge
Tfn: 018-35 54 37
E-post: carl.g.lindberg@telia.com;
Ledamot sedan 2004 av “UNESCO’s High Level Panel on the UN Decade 
2005–2014 on Education for Sustainable Development”

HUVUDSAKLIG VERKSAMHET:  Min verksamhet är att främja Utbildning 
för hållbar utveckling, som frivilligt åtagande genom föreläsningar och 
anföranden nationellt och internationellt. Jag har framträtt i den rollen 
i över 20 olika länder.

FÖRDELAR MED UNESCOSAMARBETET:  Genom mitt samarbete med Svens-
ka Unescorådet har jag möjlighet att delta även i konferenser, som jag 
bedömer som viktiga för mitt främjandearbete. I de allra fl esta fallen be-
talar dock den inbjudande organisationen resa och uppehälle. Mitt dubbla 
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uppdrag som ledamot av ”UNESCOs High Level Panel” respektive som 
särskild rådgivare till Svenska Unescorådet ger mig en mycket god grund 
för mitt främjandearbete.

FRAMTIDA SAMARBETE: Eftersom Utbildning för hållbar utveckling är en 
så extremt viktig form av utbildning avser jag att fortsätta att på olika sätt 
främja denna och hoppas att det fortsatt ska kunna ske även som Särskild 
rådgivare till Svenska Unescorådet och som ledamot av ”UNESCOs High 
Level Panel”.

VETENSKAP 

Myndigheter

Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm
Tfn: 08-54 64 40 00
www.vr.se

HUVUDSAKLIG VERKSAMHET:  Finansiering av forskning, forskningspoli-
tisk analys, forskningsinformation

SAMARBETE MED UNESCO: Vetenskapsrådet ansvarar för det svenska arbet-
et med Unescos vetenskapliga program: MOST (Management of Social 
Transformation), MAB (Man and the Biosphere), IGCP (Unescos geologi-
program) och IHP/IOC (International Hydrological Programme/Intergo-
vernmental Oceanographic Commission), samt det nya IBSP (Inter national 
Basic Sciences Programme). Vetenskapsrådet har allmänt en rådgivande 
funktion till Svenska Unescorådet i forskningsfrågor. 

FÖRDELAR MED UNESCOSAMARBETET: Unescos vetenskapliga program 
tillför en värdefull internationell dimension. Unesco är en av världens 
mest betydelsefulla organisationer genom sin koppling till FN-systemet 

och genom sitt mycket stora antal medlemsstater. Forskningsfrågor som 
diskuteras och etableras inom Unesco får stort genomslag. Ett bra exem-
pel är de normativa frågorna.

FRAMTIDA SAMARBETE: Vi tror att Vetenskapsrådet kan både dra nytta av 
och tillföra erfarenheter, kontaktnät och kunskaper. På samma sätt kan 
Vetenskapsrådet lära av Unescos starka internationella dimension och 
fokus på forskningspolitiska och normativa frågor samt på kapacitetsut-
veckling inom forskning och utveckling. Forskningsetiska frågor kom-
mer sannolikt att få allt större betydelse.

SMHI
Folkborgsvägen 1
601 76 Norrköping, 
Tfn: 011-495 80 00 
www.smhi.se

HUVUDSAKLIG VERKSAMHET: SMHI ska förvalta och utveckla informa-
tion om väder, vatten och klimat som ger samhällsfunktioner, näringsliv 
och allmänhet kunskap och kvalifi cerat beslutsunderlag. I samspel och 
genom ett balanserat agerande ska vi bidra till ökad samhällsnytta, säker-
het och ett uthålligt samhälle. 

Person/ ansvarsområde: Berit Arheimer/ Ledamot i Arbetsutskottet 
för Myndighetsgruppen för Unescos vetenskapliga program (som reger-
ingen ålagt Vetenskapsrådet)

SAMARBETE MED UNESCO: Myndighetsgruppen för Unescos vetenskap liga 
program (dvs. MAB (Man and the Biosphere), IGCP (Unescos geologi-
program), IHP (International Hydrological Programme), IOC (Intergo-
vernmental Oceanographic Commission) och MOST (Management of 
Social Transformation)) inrättades som ett samrådsorgan för att förankra 
verksamheten brett inom relevanta svenska statliga myndigheter. I Myn-
dighetsgruppen ingår verkscheferna för FAS (Forskningsrådet för arbets-



SVENSKA UNESCORÅDETS ÅRSRAPPORT 2008 | 1/200952 53KARTLÄGGNING AV SVENSKA UNESCOAKTÖRER | 1/2009

liv och socialvetenskap), FORMAS (Forskningsrådet för miljö, areella 
näringar och samhällsbyggande), Naturvårdsverket, SGU (Sveriges geo-
logiska undersökning), SMHI, SIDA, VINNOVA och Vetenskapsrådet. 
Myndighetsgruppen sammanträder en gång om året (november) och Ve-
tenskapsrådets GD är ordförande. 

Arbetsutskottet (AU) är Myndighetsgruppens verkställande organ. I 
AU ingår representanter för myndigheterna i Myndighetsgruppen och 
en observatör från Svenska Unescorådet. AU sammanträder regelbundet. 
Arbetet leds av en verkställande sekreterare. Från AU:s sammanträden 
förs protokoll som redovisas och godkänns vid Myndighetsgruppens årli-
ga möte. AU inrättar svenska nationella programkommittéer för Unesco s 
vetenskapliga program, utser ledamöter och utformar uppdrag. AU 
tillsätter också arbetsgrupper och besvarar förfrågningar från Svenska 
Unescorådet. Arbetet rör främst: utnämning av svenska representanter, 
deltagande i internationella vetenskapliga Unescokonferenser, samt ut-
delning av rese- och mötesbidrag till svenska forskare. 

FÖRDELAR MED UNESCOSAMARBETET: Verksamheten inom IHP och IOC 
säkerställs och förankras inom Sverige (se separata svar). Nätverket som 
upprättats i myndighetsgruppen/AU bidrar även till utveckling och sam-
arbeten inom angränsande verksamhetsområden och allmän informa-
tionsspridning.

FRAMTIDA SAMARBETE: Allt samarbete är beroende av fi nansiering. Idag 
fi nns det för lite pengar inom Unescos verksamhet i Sverige för att fors-
karna ska vara intresserade av dessa nätverk. Samarbete och forsknings-
verksamhet inom Unescos fokusområden initieras och bedrivs av andra 
aktörer som även står för fi nansieringen. Myndigheternas incitament är 
också svagt och sekretariaten prioriteras inte av myndigheterna vid be-
sparingskrav. 

Svenska IHP-sekretariatet
SMHI
Folkborgsvägen 1
601 76 Norrköping, 
Tfn: 011-495 80 00 
www.smhi.se

SAMARBETE MED UNESCO: Sedan 2003 ingår det svenska IHP-sekretaria-
tet i SMHI som kommer att fortsätta med detta åtagande. Dessutom har 
Berit Arheimer, som representerar SMHI inom AWC, och Lotta Anders-
son, som ansvarar för det svenska IHP-sekretariatet, mandat att upprätta 
en ny svensk IHP-kommitté, baserad på befi ntliga svenska nätverk, som 
t.ex. Swedish Hydrological Council (SHR) och the Swedish Waterhouse 
(SWH/SIWI) och representanter för de två svenska Help Basins (Motala 
ström och Emån). Det kommer också att fastställas hur samarbetet kan 
organiseras mellan svenska IHP- och IOC- aktiviteter relaterade till för-
valtning av kustområden (coastal zone management).

SMHI är aktivt engagerat i HELP (Hydrology for the Environment, 
Life and Policy), och ansvarigt för HELPs Basin Motala ström och även 
Thukelabassängen, Sydafrika, i ett gemensamt projekt med universitetet 
i Natal. Detta innefattar bidrag för samverkan mellan vetenskap och poli-
tik, såväl som för annan samverkan, bl.a. vattensystem och även kustnära 
frågor. Arbetet i Thukelabassängen är inriktat på klimat och vatten.

FÖRDELAR MED UNESCOSAMARBETET: Medverkan i HELP har gett oss ett 
nätverk av internationella kontakter som bl.a. har lett till gemensamma 
projekt och erfarenhetsutbyte bl.a. i samband med Unesco workshops/
konferenser. Aktiviteter inom den svenska IHP-kommittén har till viss 
del lett till ökat informationsutbyte mellan SMHI och svenska intres-
senter, men där har vi även andra forum som haft motsvarande roll. Tidi-
gare har även samverkan mellan nordiska länder genom samordning inför 
Unescomöten varit värdefull, men under senare år har dessa kontakter 
varit marginella. 
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FRAMTIDA SAMARBETE: Fortsatt medverkan i HELP med fokus på dia-
log mellan intressenter, beslutsfattare och experter. Utbyggd samordning 
och samarbete mellan de nordiska länderna i Unesco-relaterade frågor. 
Etablering av en ny svensk IHP-kommitté som ska ta initiativ till dialog 
mellan myndigheter och forskare inom olika områden som har samband 
med IHPs arbete. Genom svenska IHP-kommittén hoppas vi bli engage-
rade i IHP-VII-aktiviteter och kunna bidra till att arrangera och delta i 
nationella och internationella vetenskapliga och tekniska IHP-möten och 
utbildning. Vi kommer också att sträva efter att samarbeta med svenska 
IOC kring kustnära frågor.

Svenska IOC-sekretariatet
SMHI
Folkborgsvägen 1
601 76 Norrköping, 
Tfn: 011-495 80 00 
www.smhi.se 

SAMARBETE MED UNESCO: Inom SMHIs marina verksamhet är Unesco-
samarbetet koncentrerat till att delta i IOC som svensk representant (Stig 
Carlberg) och att driva det svenska IOC-sekretariatet. SMHI deltar regel-
bundet i IOC General Assembly och Executive Council, i kommittén för 
skadliga algblomningar (HAB), det globala oceanografi ska observations-
systemet (GOOS) och dess mellanstatliga styrkommitté (I-GOOS) samt 
den med WMO gemensamma kommissionen för oceanografi  och marin 
meteorologi (JCOMM).

FÖRDELAR MED UNESCOSAMARBETET: Samarbetet leder till ökad samver-
kan mellan dels de nordiska länderna inom operationell oceanografi , dels 
i ett bredare sammanhang med länderna kring Östersjön och Nordsjön. 
Detta ger gemensam utveckling och samordningsvinster, inte endast 
inom IOCs ansvarsområde, utan också i olika EU-fi nansierade program.

FRAMTIDA SAMARBETE: Samarbetet skall i grunden fortsätta som hittills 
men med anpassning till ändringar i omvärldens krav. IOCs arbete med 
uppbyggnad av varningssystem för tsunamier och andra hot mot kust-
samhällen är ett bra exempel på att organisationen har denna förmåga. I 
en situation med i stort sett konstant budget och ökade kostnader är det 
väsentligt att också hitta kompletterande fi nansieringsformer för IOC.

Internationella Miljöinstitutet
Lunds universitet
Sustainable Development, Environmental Policies, Energy and Cleaner 
Production
Tegnérsplatsen 4
221 00 Lund, 
Tfn: 046-222 02 00 (vx)
www.iiiee.lu.se

HUVUDSAKLIG VERKSAMHET: Forskning, utbildning och samverkan med 
olika samhällsaktörer (3.e uppgiften)

Ämnesinriktningen fokuserar på förebyggande miljöarbete och -stra-
tegier

Huvudområdena är:
1. Sustainable Products and Service Systems
2. Energy for Sustainable Development
3. Policies and Systems for Sustainable Buildings

SAMARBETE MED UNESCO: Samarbetet är något mindre omfattande på det 
internationella planet. Nationellt sett sker relativt kontinuerliga infor-
mationsutbyten och en begynnande tendens är att Svenska Unescorådet 
i utökad utsträckning kallar till olika former av seminarier/konferenser 
vilka vi framdeles har ambitionen att delta mer frekvent i.

FÖRDELAR MED UNESCOSAMARBETET: Vi får en naturligare koppling till 
och hemvist i FN:s arbete kring utbildning för en hållbarare värld. Likaså 
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får vi en kontinuerlig koppling till det arbete som sker inom NGO:s, i 
Riksdagen och på departementen inom ämnesområdet.

FRAMTIDA SAMARBETE: Vi anser att det fi nns utomordentligt stor anled-
ning till att samarbetet intensifi eras. Vi representerar en relativt liten 
organisation med många och relativt avancerade idéer, men med begrän-
sade personella och ekonomiska resurser. Genom informations- och kun-
skapsspridning har vi gemensamt en enorm möjlighet att påverka, inte 
minst de yngre generationerna, de som nu står i tur att anta en utmaning 
som saknar motstycke i ett historiskt perspektiv. Unesco har ett extremt 
starkt varumärke, som skulle kunna i än högre grad underlätta för oss 
som arbetar mer handgripligt med forskning, utbildning och informa-
tionsspridning. Resultatet i förlängningen beror på hur pass positiva ak-
törerna är till en samverkan. 

För att nå dessa mål måste skapas en större närhet och intensivare dia-
log om de fantastiska möjligheter som står till buds, inte minst utifrån 
Unescos position och Sveriges fortfarande mycket höga anseende vad gäl-
ler hållbarhetsarbetet.

Det nu 10-åriga Young Masters Programme (YMP), som har utvecklats 
vid Internationella Miljöinstitutet och som redan år 1999 nådde ut till 
103 länder, kan utgöra ett gott exempel och en utmärkt katalysator för 
ett utvecklat samarbete mellan universitetsvärlden, det politiska etablis-
semanget och FN (Unesco).

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
Institutionen för lantbrukets byggnadsteknik
Box 86
230 53 Alnarp
Tfn: 040-41 50 00
www.slu.se

HUVUDSAKLIG VERKSAMHET: Forskning, utbildning och information om 
möjligheter och risker med olika sätt att använda skog, landskap, mark 
och djur. SLU är sektorsuniversitet för jord-, skogs- och trädgårdsbruk, 
veterinärmedicin, naturresurser och miljö samt landsbygdsutveckling 
och landskapsarkitektur. Forskningen spänner från det stora till det lilla; 
från klimatförändringar och landsbygdsutveckling till funktionsgeno-
mik och bioteknik. Djurs och människors hälsa, biologisk mångfald och 
livsmedelsproduktion är några viktiga områden. Vi har en stark bas av 
grundforskning kombinerad med en problemorienterad, tillämpad forsk-
ning inom ansvarsområdena mat, djur, skog, land och stad.
Samarbetet sker inom ramen för det internationella nätverket ”Forum 
UNESCO – University and Heritage”. Ett nätverk (Rural Vernacular Heri-
tage) mellan olika universitet och institut har etablerats och koordineras 
av ”Agricultural Engineering Institute” vid Milano universitet. Arbetet är 
inriktat på att studera byggnadstraditioner och den lokala identiteten på 
landsbygden samt metoder att beskriva och bevara dessa för framtiden. 

SAMARBETE MED UNESCO: Genom samarbetet får vi kontakt med forsk-
ning, motsvarande den vi bedriver, i de deltagande länderna. Personliga 
kontakter har etablerats och gemensamma projekt formulerats. Samar-
betet berikar den forskning och utbildning som vi bedriver.

FRAMTIDA SAMARBETE: Nätverket är under uppbyggnad och vi hoppas 
på att samarbetet kan fördjupas genom att medel beviljas till de ansök-
ningar om bidrag som vi planerar.
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Sveriges Lantbruksuniversitet
Institutionen för skoglig resurshushållning
SLU, Institutionen för skoglig resurshushållning, 
Håkan Olsson
901 83 Umeå
Tfn: 090-786 81 00
www.srh.slu.se

HUVUDSAKLIGT VERKSAMHETSOMRÅDE: SLU arbetar med forskning, un-
dervisning och fortlöpande miljöanalys relaterad till de areella näring-
arna och den terrestra naturmiljön. Inom fj ärranalysavdelningen vid 
institutionen för skoglig resurshushållning arbetar vi med att uppskatta 
tillstånd och förändringar för skog och vegetation, med hjälp av fj ärrana-
lysinstrument ombord på satelliter och fl ygplan.

SAMARBETE MED UNESCO: Fjärranalysavdelningen vid SLU har fått en 
förfrågan från Unescos fj ärranalysenhet (Dr Mario Hernandez, e-post: 
m.hernandez@unesco.org) om att bistå med analyser av förändringar i 
de tropiska skogar som ingår i Unescos världsarvsområden. Se http://
whc.unesco.org/en/list/ för en lista över samtliga världsarvsområden, 
ca 90 stycken är tropiska skogar. Analyser av förändrade områden kom-
mer att göras genom att studera satellitbilder från olika år, se exempel 
i bifogade bilder. Även möjligheten att göra automatiserade analyser av 
förändringarna kommer att undersökas. Finansiering har erhållits från 
Rymdstyrelsen för att forskningsingenjör Mikael Egberth ska kunna 
arbeta deltid med projektet under 2008 och 2009, medel för en första 
pilotstudie erhölls från Rymdstyrelsen 2007. Även Professor Håkan Ols-
son, samt examensarbetande studenter kommer att deltaga i projektet. 
Projektet kommer lämpligt i tiden eftersom bl.a. USA från och med det 
kommande årsskiftet kommer att släppa stora mängder satellitdata för fri 
distribution över Internet. 

FÖRDELAR MED UNESCOSAMARBETET: Sverige har god kompetens inom 
såväl skog som fj ärranalys. Övervakning av Världsarvsskogar är en kon-

kret och avgränsad uppgift som vår grupp kan bistå med samtidigt som 
det bygger upp vår egen kompetens kring arbete med satellitbildsbaserad 
förändringsanalys i skogar utanför Sverige. Vår kontaktperson på Unesco 
har också ett stort internationellt nätverk, som bl.a. inbegriper kontakter 
med många distributörer av satellitdata.

FRAMTIDA SAMARBETE: Beroende på utfallet av det nu pågående pro-
jektet, och personalsituationen i vår grupp, kan vi tänka oss att söka 
medel för att fortsätta projektet och arbeta med fl er liknande projekt 
kring övervakning av tropiska skogar. Det fi nns också en möjlighet att 
utvidga projektet mot att svenska företag levererar tekniska lösningar 
för övervakning av världsarvsområden med stöd av satellitdata. Vår roll i 
ett sådant samarbete skulle då kunna vara att tillföra kompetensen kring 
analysmetoder. Ett exempel på ett företag med lämplig tekniskt kompe-
tens för sådant samarbete är Space Metric i Sollentuna.

Frivilligorganisationer och institutioner som har samarbete med Unesco

KBH
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Akademiska sjukhuset, ing 95/96
751 85 Uppsala
Tfn.: 018-611 59 90, Mobil: 070-775 05 60
mehari.gebre-medhin@kbh.uu.se,

Jag representerar Uppsala universitet i Svenska Unescorådet på två sätt:
1.  Som professor i internationell barnhäsovård vid Medicinska fakulte-

ten
2.  Som styrelseordförande för Svenska institutet för missionsforskning 

vid Teologiska fakulteten (Svenska institutet för missionsforskning, 
Linnégatan 1, 751 45, Uppsala. Tel.: 018-13 00 65, Epost: sim@teol.uu.se)

Ledamot av Svenska Unescorådet. Samarbete kring HIV/Aids, deltagande 
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i samband med möten om avskaff ande av slaveriet med fokus på barnens 
och kvinnornas situation.

HUVUDSAKLIG VERKSAMHET: Medicinska fakulteten: Högre utbildning, 
forskning och information kring internationell barn- och kvinnohälso-
vård med fokus på fattigdomsbekämpning, infektionssjukdomar (inkl 
HIV/Aids), undernäring, mänskliga rättigheter, vetenskapliga publika-
tioner, information och kommunikation. Den grupp som jag leder har 
formaliserat samarbete med en rad länder i Afrika och med Kina.

Svenska institutet för missionsforskning: Institutet vill verka som en 
mötesplats mellan svensk missionsforskning och missionsarbete inom 
kyrkor, samfund och organisationer och universitet och högskolor. Verk-
samheten bedrivs genom styrelse, vetenskapligt råd, redaktion för Svensk 
Missionstidskrift, kansli, bibliotek, publicering av skrifter, rapporter och 
monografi er samt genom seminarier, konferenser och kurser av olika slag. 
Institutet har tre huvudmän: Uppsala universitet, Lunds missionssällskap 
och Svenska missionsrådet.

SAMARBETE MED UNESCO: 
a.  Religionsdialog: uppskattat besök av Svenska Unescorådet till moskén 

i Uppsala med efterföljande diskussion.

b.  Arkivarbete: Svenska Unescorådet har vid två tillfällen gett ekonomiskt 
bidrag till Uppsala universitet och Svenska institutet för missionsforsk-
ning för planering och utförande av välbesökta och mycket uppskat-
tade symposia – Arkivbildning, hotade kulturer, sanning och försoning 
– under 2006 och i april 2008. Ett stort antal organisationer deltog vid 
detta senare symposium som hölls på Etnologiska museet i Stockholm.

FÖRDELAR MED UNESCOSAMARBETET: Samarbete med Unesco ger en bred 
kontaktyta: Regering och myndigheter, rådsmedlemmar och deras orga-
nisationer, det civila samhället, Unesco i Paris, Unescos internationella 
arbete inte minst genom rådets besök till utvecklingsländer (Mozambi-
que, Uganda).

FRAMTIDA SAMARBETE: Det är uppenbart att det fi nns några strategiskt 
viktiga och potentiellt produktiva områden kring vilka Svenska Unes-
corådet och dessa organisationer kan samarbeta i framtiden. Hit hör ar-
kivbildningsfrågor. Rådet har redan stimulerat stort intresse och livliga 
aktiviteter hos svenska kyrkors och det civila samhällets samverkanspart-
ners i tredje världen.

Svenska Institutet för Missionsforskning (SIM)
Box 1526
751 45 Uppsala
Tfn: 018-13 00 65, 60 23 78

HUVUDSAKLIG VERKSAMHET: Svenska Institutet för Missionsforsknings 
huvudsakliga uppgift är utgivning av tre vetenskapliga serier, utgivning 
av en kvartalstidskrift, anordnande av tvärvetenskapliga seminarier om 
missionsforskning, att sprida information om pågående missionsforsk-
ning.

SAMARBETE MED UNESCO: SIM har samarbetat med Svenska Unescorådet 
i anordnandet av tre större seminarier, ett vardera under 2006, 2007 och 
2008 om kulturbefrämjande åtgärder och arkiv i Afrika, Asien och Latin-
amerika.

FÖRDELAR MED UNESCOSAMARBETET: SIM tillförs genom kontakten med 
Svenska Unescorådet ett omfattande kontaktnät av organisationer och 
personer med omfattande kompetens inom humaniora och kulturfrågor. 
SIM har fått ekonomiskt bidrag till anordnande av seminarieverksamhet 
och utskick av rapport om seminarier.

FRAMTIDA SAMARBETE: SIM avser att fortsätta samarbetet med Svenska 
Unescorådet inom arbetsområden som är gemensamma för bägge orga-
nisationer.
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”UNESCO Chairs”

Chalmers tekniska högskola
UNESCO Chair in Education for Sustainable Development, ESD
Johan Holmberg
412 96 Göteborg
Tfn: 031-772 11 15 
www.chalmers.se/gmv/SV/projekt/esd_chalmers

HUVUDSAKLIG VERKSAMHET: Högre utbildning, forskning och samverkan

SAMARBETE MED UNESCO: Vi har en Unesco-professur i ESD, innehas av 
John Holmberg. Han sitter i Unescos expertgrupp för årtiondet för ut-
bildning för hållbar utveckling. Chalmers har i samarbete med Göteborgs 
universitet genomfört en serie internationella workshops om ESD. Dessa 
kommer att knytas samman i en workshop i höst som syftar till att ge 
rekommendationer till Unescos världskonferens om ESD i Bonn i mars 
2009, samt eventuellt även till en Unesco-deklaration hösten 2009. 
 Inom ramen för Unesco-professuren bedriver vi ett förändringspro-
jekt på Chalmers, för att utveckla och kvalitetssäkra vår egen undervis-
ning för hållbar utveckling. Samtidigt har vi mycket kontakter och er-
farenhetsutbyte nationellt och internationellt, till exempel hade vi en 
SIDA ITP med deltagare från nästan tjugo afrikanska länder i våras. Som 
en följd av detta kommer John Holmberg att tala vid en stor konferens 
om ESD i Nairobi i höst, som arrangeras av UNEP(United Nations Envi-
ronment Programme) och MESA. Vår förändringsstrategi riktar sig till 
alla nivåer inom Chalmers och strävar efter att alla aktörer ska dela ange-
lägenheten att undervisningen ska genomsyras av ESD. 

FÖRDELAR MED UNESCOSAMARBETET: Det ger legitimitet och kontakter i 
internationella och nationella samarbeten. Det ger också styrka inåt, för 
ESD-området i vår egen organisation.

FRAMTIDA SAMARBETE: Positivt! Det ska exempelvis bli intressant vad ett 
framtida samarbete med SWEDESD-centret på Gotland kan innebära.

Göteborgs universitet
Early Childhood Education and Sustainable Development & Världsord-
förande för OMEP (Organisation Mondiale pour L’éducation Prescolaire).
Ingrid Pramling Samuelsson, 
Institutionen för pedagogik och didaktik,
Göteborgs universitet
Box 300
405 30 Göteborg.
www.omep-ong.net
www.ipd.gu.se/personal/ingrid.pramling/

HUVUDSAKLIG VERKSAMHET: För mig är Unesco-professuren och ordfö-
randeskapet i OMEP sammanlänkat och utgör en helhet i mitt arbete. 
OMEP arbetar för att: barn i hela världen skall ges möjligheter att ut-
vecklas och må bra i sina familjer, institutioner och samhällen, arbetar 
med policy, forskning och utvecklingsarbeten, arbetar för att utveckla 
och förbättra barnomsorg och förskola, publicerar böcker och driver en 
professionell tidskrift. Barnkonventionen utgör en grund för allt arbe-
te. Såväl personer som organisationer kan vara medlemmar i varje land. 
Medlemmarna är professionella från olika fält där man intresserar sig för 
barns omsorg och utbildning. 

SAMARBETE MED UNESCO: OMEP är en internationell NGO grundad 1948 
för att arbeta för små barns (0 till 8 år) omsorg och utbildning i hela värl-
den. OMEP är för närvarande etablerad i 65 länder och har konsultativ 
status i Unesco, Unicef, Council of Europe och andra liknande organisa-
tioner.

FÖRDELAR MED UNESCOSAMARBETET OCH FRAMTIDA SAMERBETE: Jag har 
för OMEPs vidkommande skrivit en handlingsplan (se OMEPs hemsida) 
som fokuserar just på de frågor som Unesco-professuren gör, vilket inne-
bär att dessa båda uppdrag bildar en helhet. Hur samverkan med Unesco 
kommer att se ut är svårt att veta idag, men jag hoppas att vi i samverkan 
skall kunna få igång olika projekt och utvecklingsarbeten. 
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KULTUR

Regeringskansliet

Kulturdepartementet
103 33 Stockholm
Tfn: 08-405 10 00
www.regeringen.se

Kulturdepartementet ansvarar för beredningen inom Regeringskansliet 
av Unescofrågor inom områdena kultur, medier och idrott. 

Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kul-
turyttringar trädde i kraft den 19 mars 2007. Arbetet med konkretisering-
en av konventionens olika föreskrifter och bestämmelser har påbörjats. 
I sammanhanget kan noteras att, ur ett övergripande perspektiv, inter-
kulturell dialog och kulturell mångfald prioriteras allt högre inom EU-
samarbetet, vilket står i samklang med Unescos konvention.

Unescos konvention om skydd för det immateriella arvet trädde ikraft 
2006. Sverige har ännu inte ratifi cerat konventionen. I regeringen pågår 
ett beredningsarbete inför en svensk ratifi cering av konventionen. Som 
ett led i detta görs en genomgång av vilka konsekvenser en ratifi cering 
skulle ha för den nationella hanteringen av frågorna. Vidare ingår att göra 
en översyn av ansvarsfördelningen mellan olika myndigheter när det gäl-
ler det immateriella kulturarvet.

Sverige invaldes under hösten 2007 för första gången som ledamot i 
Unescos världsarvskommitté för mandatperioden 2008–2011. Det första 
årsmötet under mandatperioden ägde rum i Quebec i juni 2008. Några av 
det viktigaste frågorna i kommittéarbetet är att stödja den globala stra-
tegin för ett balanserat och representativt världsarv, att verka för en inte-
grerad natur- och kultursyn och en hållbar utveckling. Vidare prioriteras 
insatser för att avvärja hot mot världsarv i fara och att verka för att få fl er 
barn och ungdomar i världen att bli medvetna om natur-och kulturar-
vet. Riksantikvarieämbetet har i samarbete med Naturvårdsverket sedan 

länge medverkat aktivt i arbetet med Unescos världsarvskonvention. 
Vad gäller medieområdet deltog Sverige i Kommunikations- och infor-
mationskommissionen vid senaste generalkonferensen 2007. Inför sex-
årsstrategin och programmet för 2008–2009 har Unesco genomfört ett 
mer genomgripande förändringsarbete vad gäller såväl strategiska mål-
formuleringar som aktiviteter och resultatuppföljning inom området. 
Unesco söker fokusera på insatser i syfte att nå ett kunskapssamhälle för 
alla utifrån övergripande principer om yttrandefrihet, fri tillgång till in-
formation, pluralism och oberoende medier samt kulturell mångfald

Den av Unescos generalkonferens antagna globala konventionen mot 
dopning inom idrotten som trädde ikraft den 1 februari utgör ett viktigt 
steg i det utökade internationella arbetet mot dopning inom idrotten. 
Ett stort antal stater, varav Sverige var först, har på kort tid anslutit sig 
till konventionen. Regeringen har under 2007 vid två tillfällen beslutat 
am bidrag till den av Unesco inrättade fonden för eliminering av dop-
ning inom idrotten. En viktig uppgift under 2009 är att i samarbete med 
Riksidrottsförbundet utveckla det internationella samarbetet mot dop-
ning inom idrotten, bl.a. inom ramen för Unesco.

Myndigheter

Riksantikvarieämbetet
Box 5405
114 84 Stockholm
Tfn: 08-51 91 80 00
www.raa.se 

MEDLEMSKAP I INTERNATIONELL NGO: Kulturarv utan gränser, Icomos, 
Icon, EAA (European Association of Archaeologists), TICCHI

HUVUDSAKLIG VERKSAMHET: Riksantikvarieämbetet är en statlig myndig-
het med ansvar för frågor som rör kulturmiljö och kulturarv. Vår uppgift 
är att vara pådrivande och samlande i kulturarvsarbetet och att verka 
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för att kulturmiljön bevaras och brukas på bästa sätt. Riksantikvarieäm-
betet är den centrala förvaltningsmyndigheten för frågor som rör kul-
turmiljö och kulturarv. Myndigheten lyder under Kulturdepartementet 
och vårt uppdrag fastställs av regeringen. Viktiga mål för verksamheten 
inom kulturmiljöområdet är ett bevarat och försvarat kulturarv, respekt 
för olika gruppers kulturarv samt allas förståelse för, delaktighet i och 
ansvarstagande för den egna kulturmiljön.

SAMARBETE MED UNESCO: Sverige är sedan oktober 2007 invalt i Unescos 
världsarvskommitté och representerat av riksantikvarien Inger Liliequist 
och Rolf Löfgren från Naturvårdsverket. Arbetet inom världsarvskom-
mittén är centralt och här fi nns följande viktiga frågor att driva:
– En jämn fördelning av världsarv över världen. Världsarvsnomineringar 

från västvärlden bör bli färre till förmån för platser i de länder som 
idag är mindre väl representerade.

– Bättre balans mellan natur och kulturarv. 
– En integrerad kultur- och naturvård som en viktig aspekt vid nomine-

ring och förvaltning av världsarv.
– Få fl er barn och ungdomar att bli medvetna om kultur- och naturar-

vet. 

FÖRDELAR MED UNESCOSAMARBETET: Det globala perspektivet i kultur-
arvsarbetet. Solidaritet över nationsgränserna och ett globalt ansvarstagan-
de som medför att kulturarvet skyddas genom internationellt samarbete

FRAMTIDA SAMARBETE: Viktigt med de globala perspektiven både natio-
nellt och internationellt.

Statens kulturråd 
Box 27215
102 53 Stockholm
Tfn: 08-519 26 400
www.kulturradet.se

HUVUDSAKLIG VERKSAMHET: Statens kulturråd, i dagligt tal Kulturrådet, 
är en central förvaltningsmyndighet inom kulturområdet. Kulturrådets 
övergripande uppdrag är att förverkliga de nationella kulturpolitiska mål 
som regering och riksdag beslutar om. Kulturrådet fördelar statligt stöd 
inom kulturområdet, ger regeringen underlag för kulturpolitiska beslut 
och informerar om kultur och kulturpolitik. 

Kulturrådet har det samlade ansvaret för att tillgängligheten för funk-
tionshindrade ökar inom kultursektorn och är sektorsansvarig myndig-
het för den offi  ciella statistiken inom kulturområdet. Kulturrådet är även 
samverkanspart i de regionala tillväxtprogrammen. 

Kulturrådet har ett brett uppdrag inom det kulturpolitiska området, 
som omfattar samtliga konstområden utom fi lmen. I uppdraget ingår 
också att verka för att kulturpolitiska aspekter beaktas inom andra sam-
hällsområden. Kulturrådet fördelar ca 1,8 miljarder kronor till kultur-
verksamhet i hela landet. Cirka 80 personer är anställda på Kulturrådets 
kansli som ligger på Gärdet i Stockholm.

SAMARBETE MED UNESCO: En av ledamöterna i det Svenska Unescorådet 
representerar Statens kulturråd. Kulturrådet ser Unesco som en mycket 
viktig samarbetspartner, bl.a. i arbetet för ökad kulturell mångfald. Unes-
cos konventioner inom kulturområdet är också normgivande för många 
verksamheter som Kulturrådet ansvarar för eller ger bidrag till. 

FRAMTIDA SAMARBETE: De insatser för kulturområdet som prioriteras inom 
Unescos strategi 2008–2013 sammanfaller till stor del med Kulturrådets verk-
samhet och uppdrag. Det gäller inte minst att förstärka och utveckla arbetet 
avseende kulturpolitik och att bidra till barns och ungdomars tillgång till 
kultur. Kulturrådet ser fram emot ett fortsatt givande samarbete. 
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Konstnärsnämnden 
Maria skolgata 83
118 53 Stockholm 
Tfn: 08-50 65 50 00 
www.konstnarsnamnden.se 

HUVUDSAKLIG VERKSAMHET: Konstnärsnämnden stödjer professionella 
konstnärers arbete, utveckling och internationella kontakter och håller 
sig underrättad om konstnärernas ekonomiska och sociala villkor.

SAMARBETE MED UNESCO: Inget organiserat samarbete

FÖRDELAR MED UNESCOSAMARBETET: Det skulle kunna ge värdefulla kon-
takter och inspirerande utbyte med andra organisationer/myndig heter 
som arbetar inom samma områden som nämnden.

FÖRDELAR MED UNESCOSAMARBETET: Vi skulle välkomna en fördjupad 
kontakt med det arbete som Unesco bedriver.

Statens historiska museer
Box 5428
114 84 Stockholm, 
Tfn: 08-519 556 00
www.shmm.se

HUVUDSAKLIG VERKSAMHET: Museiverksamhet

SAMARBETE MED UNESCO: Vi följer och försöker arbeta i berörda kon-
ventioners anda. Vi deltar också på konferenser och seminarier. Personal 
inom myndigheten är aktiva inom ICOM.

FÖRDELAR MED UNESCOSAMARBETET: Som statlig myndighet regleras vår 
verksamhet av svenska lagar, förordningar och instruktioner. Samarbetet 

med Unesco ger dock möjlighet till att träff a andra museer och vidga per-
spektiven på vår verksamhet.

FRAMTIDA SAMARBETE: Vi kommer i dagsläget inte att fördjupa samar-
betet.

Frivilligorganisationer och institutioner som har samarbete med Unesco

ICOMOS Sverige
c/o Riksantikvarieämbetet
Box 5405
114 84 Stockholm  
info@icomos.se, www.icomos.se

MEDLEMSKAP I INTERNATIONELL NGO: ICOMOS International Council 
on Monuments and Sites
E-mail: secretariat@icomos.org, www.icomos.org

HUVUDSAKLIG VERKSAMHET: ICOMOS är en sammanslutning för yrkes-
verksamma kulturmiljövårdare över hela världen – den enda globala, 
obundna organisationen i sitt slag. Dess uppgift är att verka för att his-
toriska byggnader, fornlämningar, miljöer och kulturlandskap bevaras åt 
eftervärlden.
Internationellt och nationellt verkar ICOMOS som:
– ett expertnätverk som defi nierar, utvecklar och har en pådrivande roll 

om principer och normer i bevarandearbetet, liksom i utbildning och 
forskning,

– forum för diskussion om kulturmiljövård genom hemsida, medlems-
tidning (internationellt), nyhetsbrev, seminarier och konferenser samt 
genom en generalkonferens vart tredje år,

– kunskapskälla genom expertkommittéer och eget dokumentations-
center- UNESCO- ICOMOS Dokumentation Centre på ICOMOS in-
ternationella center i Paris
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– rådgivare och samarbetspartner till olika myndigheter och organisa-
tioner,

– förespråkare för att internationella konventioner, charters och andra 
dokument inom kulturmiljövården efterlevs, många av dem utarbe-
tade av ICOMOS
ICOMOS Sverige deltar i 15 olika internationella kommittéer

SAMARBETE MED UNESCO: ICOMOS är Unescos expertorgan för kultur-
miljöfrågor och för Världsarvskonventionen. ICOMOS värderar nomi-
neringar till världsarvslistan och deltar aktivt i Världsarvskommittéen 
och bevakningen av kulturarvet. ICOMOS arbetar också med jämfö-
rande studier, tekniskt bistånd, utbildningsinsatser och den fortlöpande 
granskningen av världsarvsplatsernas vård och förvaltning.

FÖRDELAR MED UNESCOSAMARBETET: Ett tydligt defi nierat ansvarsom-
råde av universell betydelse. Att kulturmiljöfrågorna blir en del i kedjan 
av olika mänskliga sammanhang på kulturområdet. Markering av arbets-
områdets betydelse

FRAMTIDA SAMARBETE: Vi vill fördjupa samarbetet på det nationella pla-
net

Svenska ICOM
c/o Helene Larsson tf ordförande
Historiska museet
Box 5428
11484 Stockholm
Tfn: 08-51 95 56 81
www.sweden.icom.org  

MEDLEMSKAP I INTERNATIONELL NGO: ICOM – International Council of 
Museums, www.icom.museum
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HUVUDSAKLIG VERKSAMHET: Vi bedriver frågor om professionell utveck-
ling genom internationalisering och internationella samarbeten för med-
lemmar som består av museer och museianställda i Sverige. Arbetet inom 
Svenska ICOM sker i huvudsak inom ramen för den större organisation 
och de många underkommittéer som utgör International Council of Mu-
seums.

SAMARBETE MED UNESCO: ICOM har en stark koppling till Unesco och 
har länge haft sitt huvudkontor i Unescos sekretariat i Paris. ICOM delar 
många musei- och kulturarvsrelaterade frågor med Unesco och är den 
part som aktivt driver många Unescofrågor som är specifi ka för museer. 
ICOM relaterar regelbundet till olika Unescokonventioner av vikt för 
professionaliseringen av yrkeskåren och utvecklingen av museerna som 
samhällsaktörer. Det gäller i synnerhet arbetet med ICOM:s yrkesetiska 
regler för museer samt arbetet mot den illegala handeln med kulturföre-
mål.

FÖRDELAR MED UNESCOSAMARBETET: Svenska ICOM har mycket att 
vinna på samverkan med Unesco/Svenska Unescorådet i gemensamma 
frågor.

FRAMTIDA SAMARBETE: Vi utvecklar gärna samarbetet i framtiden, vil-
ket ligger inom ramen för vår verksamhetsidé och utvecklingsplan för de 
kommande åren. Svenska ICOM önskar bland annat vidga möjligheterna 
till professionell utveckling inom Sverige genom olika former av fortbild-
ningar. Det är en möjlig väg till samverkan.
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Svensk Teaterunion – Svenska ITI 
Kaplansbacken 2
112 24 Stockholm
Tfn: 08-462 25 30
www.teaterunionen.se

HUVUDSAKLIG VERKSAMHET: Svensk Teaterunion är en ideell förening 
för samarbete inom svensk teater, musikteater och dans. Vårt ändamål 
att främja olika grenar av den svenska scenkonsten genom att verka för 
ökat samarbete, skapa plattformar för möten och idéutbyten samt sprida 
kunskap och information. 

MEDLEMSKAP I INTERNATIONELL NGO: Svensk Teaterunion utgör svenskt 
centrum av International Theatre Institute som är en intresseorganisation 
för teater i hela världen. ITI:s består av ett 90-tal nationella ITI-centra 
och är associerat till Unesco. Dess uppgift är att förmedla internationellt 
utbyte av kunskap och praktik på teaterområdet och att fördjupa för-
ståelsen och öka det skapande samarbetet mellan teaterfolk i alla länder. 
ITI:s generalsekretariat ligger i Unescos sekretariat i Paris och organisa-
tionen har fl era samarbetsavtal med Unesco.

SAMARBETE MED UNESCO: Unesco har i fl era sammanhang uttryckt stor 
uppskattning av ITI:s verksamhet och skriver i sin utvärdering av det 
förra avtalet:

”The Theatrical Performing Arts – drama, dance and the music theatre – re-
main today a unique form of artistic expression, accessible to all, which reveal the 
diversity and unity of human experience. The role of theatre as a tool for promoting 
creativity, imagination and personal thinking that has a positive eff ect has to be 
underlined. But theatre can also be a source of empowerment for poverty allevia-
tion, combating HIV/AIDS, promoting social integration and sustainable deve-
lopment, and creating conditions for peace through intercultural dialogue. Thanks 
to ITI’s broad geographical extension and its eff orts to promote theatre practices 
in the developing countries, cooperation with this NGO has contributed to the ad-
vancement towards the United Nations Millennium Development Goals”.
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FÖRDELAR MED UNESCOSAMARBETET: Från Unescos kultursektor har man 
uttryckt intresse för ITI:s medverkan i ”The Second UNESCO Confe-
rence on Artistic Education” som hålls i Korea 2010. 

Trots många uppskattande omdömen, har det ekonomiska bidraget 
inom Framework Agreement 2008-09 minskats med 55% jämfört med 
2002–07 (vilket gäller alla NGO:s med ramavtal med Unesco).

ITI har också fått bidrag genom Participation Programme, haft samar-
bete kring International Theatre Day och International Dance Day samt 
medverkat i många Unescomöten. ITI har aktivt deltagit i arbetet med 
“The Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of 
the Cultural Expressions”. 

Till Svensk Teaterunions uppgifter hör att inom scenkonstområdet 
främja internationellt utbyte av personer och kunskap. Vi arrangerar 
nationella och internationella seminarier och festivaler och har fl era in-
ternationella kommittéer och arbetsgrupper. Med fi nansiering från Sida 
driver vi två stora projekt kring barn och teater i Sydasien och Sydost-
asien, ”Barnens röst”, i nära samarbete med ett antal lokala teatergrupper 
i fattiga områden. Målet för dessa projekt ligger helt i linje med Unescos 
målsättningar och innebär ett nära samarbete mellan skola och teater. 

Svenska Unescorådet har en adjungerad representant i svensk Teater-
unions råd och vi har deltagit i årliga möten med det Svenska Unesco rådet. 

KLYS 
Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares samarbetsnämnd
Industrigatan 2 A
112 46 Stockholm
Tfn: 08-667 88 90
www.klys.se

MEDLEMSKAP I INTERNATIONELL NGO: KLYS är medlem i ECA – Europe-
an Council of Artists – och i INCD – International Network for Cultural 
Diversity.
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HUVUDSAKLIG VERKSAMHET: KLYS är en samarbetsorganisation för yr-
kesverksamma inom olika konstarter såsom författare, bildkonstnärer, 
tonsättare, musiker, skådespelare, regissörer m fl . KLYS huvudsakliga 
syfte är att förbättra de sociala och ekonomiska villkoren för dessa yr-
kesgrupper, t. ex. när det gäller upphovs rätt, arbetsmarknad, skatteregler 
och yttrandefrihet.

SAMARBETE MED UNESCO: KLYS har under en lång rad år haft ett gott 
samarbete med Unesco, i första hand genom Svenska Unescorådet, dit 
vi regelmässigt blivit kallade till möten och blivit ombedda att yttra oss 
över förslag till prioriteringar och planeringar för Unesco. Vi har alltid 
försökt delta och yttra oss i dessa sammanhang. KLYS har också samar-
betat med Unesco via våra internationella nätverk, som ECA och INCD. 
ECA har haft fl era konferenser med uttalat Unesco-perspektiv/tema, se-
nast vid ECAs årsmöte i Berlin hösten 2006, då huvudfrågan var imple-
menteringen av Unescos konvention till skydd för kulturell mångfald. 
INCD har alltsedan det bildades i slutet av 90-talet drivit frågan om ett 
internationellt regelverk för skydd för kulturell mångfald och i dessa frå-
gor arbetat nära Unesco både före och efter konventionen antogs av FN:s 
generalförsamling 2005.

FÖRDELAR MED UNESCOSAMARBETET: Det har tillfört KLYS mycket att 
samarbeta med Unesco. (Se ovan.) För KLYS är det viktigt att få insyn i de 
viktiga processer som pågår inom FN och Unesco och vi ser det som po-
sitivt att våra synpunkter efterfrågas och att det faktiskt går att påverka i 
dessa stora, internationella skeenden.

FRAMTIDA SAMARBETE: KLYS ser fram emot att fortsätta ett tätt samarbe-
te med Unesco, i första hand via Svenska Unescorådet. Vi är positiva till 
de samverkansgrupper som tillsatts och kommer att fortsätta att delta i 
dessa. Vi är intresserade av och vill vara med och påverka den nya svenska 
Unescostrategin.
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Sveriges Musik- och kulturskoleråd (SMOK)
Box 16344
103 26 Stockholm
Tfn: 0708-31 74 98
www.smok.se
e-post hakan.sandh@smok.se

MEDLEMSKAP I INTERNATIONELL NGO: Vi är medlemmar i EMU, Euro-
pean Music School Union, som inte har någon koppling till Unesco. Via 
medlemskap i Svenska Musikrådet är vi även indirekt anslutna till EMC, 
European Music Council och IMC, Internationell Music Council som 
båda är knutna till Unesco. 

HUVUDSAKLIG VERKSAMHET: Vi är en intresseorganisation för de svenska 
musik- och kulturskolorna. Medlemmar är musik- och kulturskolorna i 
kommunerna, i juridisk mening är kommunen medlem. Vi arbetar med 
utvecklingsfrågor, fortbildning, opinionsbildning mm för musik- och 
kulturskolorna specifi kt men även för ett mer allmänt behov av kultur-
verksamhet för barn och ungdom. 

SAMARBETE MED UNESCO: Vi har idag ett begränsat samarbete. Som en 
av våra utgångspunkter för hela vårt arbete fi nns dock konventionen för 
barns rättigheter. Vi ser oss som en viktig kraft för att förverkliga att 
Sverige som nation lever upp till konventionens målsättningar. Ett annat 
dokument som vi försöker implementera i Sverige är Road Map for Arts 
Education (versie 30/03/06) Building Creative Capacities for the 21st 
Century . Den har antagits av EMU (se ovan), men i vårt tycke, i övrigt 
fört en mycket undanskymd roll. I anslutning till denna har även interna-
tionella jämförelser mellan kulturundervisning i olika länder gjorts. En 
bok har publicerats, The Wow Factor av Anne Bamford. Vi diskuterar för 
närvarande i samverkan med övriga nordiska länder att göra en liknande 
uppföljning för Norge, Färöarna, Island och Sverige. 
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FÖRDELAR MED UNESCOSAMARBETET: Naturligtvis får vårt opinionsar-
bete en större tyngd om det inte bara har bärighet på nationell nivå utan 
pågår som en del av en global rörelse för bättre uppväxtförhållande för 
alla barn. 

FRAMTIDA SAMARBETE: Vi är engagerade i de frågor som drivs genom 
Unesco, naturligtvis framförallt barns rätt till kulturverksamhet. Om vi 
kan bidra till att stärka det arbetet så är vi naturligtvis beredda att göra vad 
vi kan. Vi hoppas också att det kan betyda att vi får en plattform för vårt 
nationella och internationella arbete inom området. Vi är idag en kommu-
nal verksamhet utan förankring i vare sig nationell skol- eller kulturpolitik. 
Vi hamnar lätt mellan stolarna som kommunal frivillig kulturverksamhet, 
blir lätt marginaliserade trots att vår verksamhet når 400 000 barn och ung-
domar varje vecka! 

Svenska sektionen av CIOFF
Box 34056
100 26 Stockholm
Tfn: 08-695 00 15
www.folkdansringen.se, rikskansliet@folkdansringen.se  

Svenska sektionen av CIOFF är sex organisationer med ca 70 000 med-
lemmar och de har verksamhet i hela Sverige över generationsgränserna. 
Medlemsorganisationer: Nordöstra Skånes Folkdanskrets, Riksförbundet 
för Folkmusik och Dans, Svenska Folkdansringen, Sverigefi nska Riksför-
bundet Rättviks Folklorefestival, Åselebygdens Folkdanslag.

MEDLEMSKAP I INTERNATIONELL NGO: Vi är medlemmar i EMU, EuroS-
venska sektionen av CIOFF är en aktiv del av världsorganisationen CIOFF 
(Conseil International des Organisations des Festivals de Folklore et des Arts 
Traditionnels) som arrangerar festivaler och har nätverk över hela världen.
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HUVUDSAKLIG VERKSAMHET: Vår organisation deltar i festivaler och gästar 
föreningar utomlands samt är värdar för utländska lag som gästar Sverige. 
Genom vårt arbete inom Svenska sektionen av CIOFF ges vi möjlighet 
till ett kontaktnät och förmedlingsverksamhet för resor till festivaler 
och föreningar utomlands. Vår organisation har och har haft stor bety-
delse för kontaktskapande och fredsbevarande aktiviteter i världen. Våra 
medlemsorganisationer har bred verksamhet inom amatörkulturen. Vi 
levandegör svensk folklig kultur. I vår regelbundna verksamhet erbjuder 
vi mötesplatser där vi ger kunskap om bl. a. danser och folkmusik, i sam-
tal och debatt och pröva-på aktiviteter. Vår verksamhet ger kultur och 
mångfald och bidrar till att den folkliga kulturen fi nns i vardagen och 
därmed bevarar och stödjer vi utvecklingen av den folkliga kulturen.

SAMARBETE MED UNESCO: Vi deltar i arbetet med Unescostrategin och vi 
arbetar i den arbetsgrupp som bildades för att lyfta fram kulturfrågorna 
inom Svenska Unescorådet.

FÖRDELAR MED UNESCOSAMARBETET: Vi får information om utveckling-
en inom Unesco samt möjlighet att framföra våra synpunkter på bl. a 
arbetet med det immateriella kulturarvet som är en stor angelägenhet 
för vår organisation. Vi får kunskap och kompetens inom kulturarvsom-
rådet.

FRAMTIDA SAMARBETE: Fortsatt dialog om amatörkulturorganisationernas 
förutsättningar att skapa möten med folkmusik, dans och annat kultur-
arv som grundläggande betydelse för att stärka demokratin. För Svenska 
Sektionen av CIOFF är arbetet med det immateriella kulturarvet av stor 
betydelse. Vi värnar om de musik- och danstraditioner som många bär 
med sig sedan generationer tillbaka. Vi vill också arbeta med konven-
tionen om skydd för främjande av mångfalden av kulturyttringar för att 
därmed bidra till att mångfalden av internationella kulturyttringar inom 
Sverige stärks.
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Svenska Folkdansringen
Svenska sektionen av CIOFF
Box 34056
100 26 Stockholm
Tfn: 08-695 00 15
www.folkdansringen.se, rikskansliet@folkdansringen.se  

Svenska Folkdansringen med cirka 20 000 medlemmar är aktiv medlem i 
Svenska sektionen av CIOFF. Vi är aktiva medlemmar av Nordlek, som är 
en samarbetsorganisation mellan de nordiska länderna och som gemen-
samt arrangerar folkdans och folkmusikstämmor i Norden.

I en av våra viktigare verksamheter VI KAN stärker vi, genom dans 
och musik, människor med funktionshinder. Den är en viktig del också i 
ett nystartat projekt Folklig dans i skolan, där vi för in dansen i den ordi-
narie undervisningen. Genom ett utvecklingsarbete har vi anpassat musi-
ken så att den skall bli mera tillgänglig för unga musikanter och vi startar 
nu under hösten ett forskningsarbete omkring den folkliga dansen. I ett 
samarbete med SSR och Rfod och Kulturens bildningsverksamhet ge-
nomför vi projektet Världens musik och dans i Västra Götalandsregionen 
och Skåneregionen.

Svenska Folkdansringen ansvarar för Zornmärket, ett uppskattat spel-
mansmärke som utdelas till förtjänta spelmän. Genom uppspelningar för 
detta märke, som sker varje år, stimuleras spelmännen att bevara en ge-
nuin folklig tradition. Den spelman som tilldelas Zornmärket i silver får 
också rätten att kalla sig riksspelman.

Två av våra distrikt arrangerar också polskmärkesuppdansning med 
stor framgång och därmed bevaras våra unika svenska polskor till efter-
världen. Detta arrangemang är också uppskattat av besökare från andra 
länder som dansar upp för polskmärke.
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Riksförbundet för Folkmusik och Dans, RFoD
Box 16344, 103 26 Stockholm,
Tfn: 08-407 17 74
www.rfod.se, www.stallet.st 

MEDLEMSKAP I INTERNATIONELL NGO: Svenska sektionen av CIOFF, 
Nordisk folkmusikkommitté www.folknorth.org, Svenska Musikrådet 
– Svenska sektionen av IMC www.musikradet.se, European Network of 
Traditional Music and Dance www.eurotradmusic.org, NORDLEK www.
nordlek.org via Amatörkulturens samrådsgrupp, ax i Amateo – Europeisk 
samarbetsorganisation under konstruktion.

HUVUDSAKLIG VERKSAMHET: RFoD arbetar med musik och dans med röt-
ter i äldre traditioner. Målet är att främja kunskaper om och utveckling 
av traditioner så att de har en funktion och betydelse i dagens samhälle. 
RFoD främjar utövande socialt och på scener, arbetar med professionali-
sering av kulturområdet och med att främja amatörverksamhet liksom 
ideellt arbete med arrangemang. En viktig arbetsmetod är samverkan 
både inom Sverige och internationellt. RFoD arbetar aktivt för att stärka 
det mångkulturella Sverige. Exempelvis via produktion av bok och cd: 
Sikelej sa kamelen.

SAMARBETE MED UNESCO: RFoD har via Svenska sektionen av CIOFF en-
gagerat sig framförallt i arbete kring immateriella kulturarv. I samverkan 
med Svenska Unescorådet arrangerades det nordiska seminariet Amatör-
kultur – Venskap och Verklighet i Uppsala 2001. Rapporter fi nns publice-
rad i Svenska Unescorådets skriftserie nr 1/2002 del 1 och 2.

FÖRDELAR MED UNESCOSAMARBETET: Svenska Unescorådet är en unik 
mötesplats mellan aktörer på kulturområdet som annars oftast möts sek-
torsvis om alls. Här möts även amatörer och proff s och myndigheter som 
annars inte alltid är närvarande vid kulturdiskussioner. Arbetet ger oss 
alltså kontakter men också nya kunskaper. Via Unescoarbetet önskar vi 
främja ansvarstagandet för immateriella kulturarv i Sverige och i världen. 
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FRAMTIDA SAMARBETE: 
–  Vi hoppas att Svenska Unescorådet skall stärka sin roll som mötesplats 

och diskussionsforum. 
–  Regeringens beslut om att ratifi cera konventionen om immateriella 

kulturarv under innevarande mandatperiod ser vi som mycket posi-
tivt. Vår förhoppning är att arbetet med ratifi ceringen skall ske i sam-
spel med berörda NGO:er. Svenska Unescorådet kan bidra till att så 
sker och till att arrangera seminarier kring konventionens framtida 
roll i svenskt kulturliv. 

–  Via Nordisk Folkmusikkommitté arbetar RFoD för att polska – musik 
och dans, skall utses till ett immateriellt världsarv. Förslaget går ut på 
att fl era nordiska regeringar gemensamt skall ställa sig bakom försla-
get eftersom vi delar detta kulturarv i Norden. Vi hoppas att Svenska 
Unescorådet på olika sätt skall stödja detta arbete och medverka till 
samverkan i Norden kring förslaget.

–  Amatörkulturens samrådsgrupp arbetar för att öka samverkan mellan 
NGO:er på kulturområdet i Norden. Även detta arbete kan stärkas 
genom samverkan med Svenska Unescorådet.

Körsam
Box 638
751 26 UPPSALA
E-post: kansli@korsam.se

Samrådsorgan för svenskt körliv
www.korsam.se

MEDLEMSKAP I INTERNATIONELL NGO: Körsam är medlem i två interna-
tionella organisationer, Europa Cantat och IFCM (International Fede-
ration for Choral Music). Genom detta medlemskap blir vi delaktiga i 
Unescos arbete.
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HUVUDSAKLIG VERKSAMHET: Organisationen har som huvudsaklig funk-
tion att vara en övergripande paraplyorganisation för det organiserade 
körlivet i Sverige. Vi har ett kansli som kan bistå medlemsorganisatio-
nerna med medlemsservice o.dyl. Körsam inbjuder varje år till Körforum, 
ett tillfälle att presentera aktuell forskning, nya utvecklingsarbeten samt 
angelägna ärenden inom körlivet. Kulturpolitiska frågor är en viktig del 
av Körforum, därför samarbetar Körsam med kommuner o institutioner. 
Körsam delar varje år ut utmärkelsen ”Årets körledare”.

SAMARBETE MED UNESCO: Genom körsams breda kontaktnät blir sam-
rådsmötena viktiga. I dessa möts samtliga medlemsorganisationer och 
numera även representanter för det icke organiserade körlivet. Körsam 
är inne i en förnyelseprocess med särskilt fokus på att nå ut till det körliv 
som står utanför traditionella förbund och organisationer.

FÖRDELAR MED UNESCOSAMARBETET: Samarbete med internationella or-
ganisationer är en viktig förutsättning för körsam. Kulturlivet nationellt 
måste ständigt relateras till omvärlden. Det internationella samarbetet är 
särskilt tydligt i vårt ansvar för barns och ungdomars delaktighet i kör-
sång.

FRAMTIDA SAMARBETE: Vi hoppas att det förnyade Körsam i framtiden 
också kommer att få ett allt större internationellt engagemang. Vår nu-
varande organisation är ekonomiskt svag, vi förlitar oss framför allt på 
ideella insatser, men med något utökade resurser kan körsams internatio-
nella närvaro bli starkare.
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KOMMUNIKATION/MEDIER

Myndigheter

Kungliga biblioteket, Sveriges nationalbibliotek.
Box 5039
102 41 Stockholm. 
Tfn: 08-463 40 00. Fax: 08-463 40 04 
www.kb.se

HUVUDSAKLIG VERKSAMHET: Se ovan

SAMARBETE MED UNESCO: Följande är exempel på samarbete med Unesco 
eller i verksamheter med Unesco-anknytning:

 
– Astrid Lindgrens arkiv är upptaget på Unesco:s lista ”Memory of the 

World”.
– Andra goda kandidater fi nns i våra arkivsamlingar (Dag Hammar-

skjöld, Selma Lagerlöf, August Strindberg, Birgit Nilsson, Birgitta-
handskrifterna osv.).
 

Vi levererar sedan länge statistik över de svenska forskningsbibliotekens 
verksamhet och deltar i standardiseringsarbetet på detta område. Statisti-
ken går via SCB vidare till Unesco Statistical Yearbook. I ISO-arbetet sker 
samarbete med Unescos statistikkontor.

På det internationella planet är vi exempelvis också aktiva i IFLA (In-
ternational Federation of Library Institutions and Associations), som i 
sin tur har ett tämligen nära samarbete med Unesco, t.ex. angående Bib-
liotheka Alexandrina samt World Digital Library, där KB också engagerat 
sig.

Bland internationella engagemang i linje med Unesco:s arbete (skyd-
det av kulturarvet) kan nämnas biblioteksutvecklingsprojekt i Central-
amerika i SIDA:s regi. Ö h är skyddet av kulturarvet ett av de övergripande 
målen med KB:s verksamhet.
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FÖRDELAR MED UNESCOSAMARBETET: Erkänsla, kvalitetssäkring, upp-
märksamhet. 

FRAMTIDA SAMARBETE: Positivt, på alla de punkter som nämns ovan. 

NORDICOM
Göteborgs universitet
The International Clearinghouse on Children, Youth and Media 
Box 713
405 30 Göteborg
Tfn: 031-786 00 00
www. nordicom.gu.se

HUVUDSAKLIG VERKSAMHET: The International Clearinghouse on Child-
ren, Youth and Media tar sin utgångspunkt i de senaste decenniernas ge-
nomgripande förändring av medielandskapet och mediekulturen genom 
den moderna informationsteknologin – med ett ständigt ökande medie-
utbud genom många nya kanaler. Arbetet är inriktat på att klarlägga den 
kunskap som fi nns om barn, unga och medier från fl era olika perspektiv 
på skilda håll i världen. Ytterst handlar det om att stimulera till ny kun-
skap på området. Under senare år har särskild tonvikt lagts på media and 
information literacy. Vi förmedlar kunskap från forskningen och infor-
mation om olika aktiviteter och praktiker till olika brukargrupper över 
hela världen.

En viktig utgångspunkt för verksamheten är Barnkonventionens artik-
lar 14 och 17, där bl. a yttrandefrihetsfrågorna behandlas. En central tanke 
i verksamheten är ett globalt nätverk, som idag har drygt 1000 medlemmar 
från ca 150 länder. Särskild möda har lagts på att nå länderna på södra halv-
klotet. Clearinghuset kanske är mest känt för utgivningen av en årsbok där 
ledande forskare i världen inom olika specialområden som rör barn, unga 
och medier samlas. Tema för årsboken 2008 är barn och medier i Afrika.

SAMARBETE MED UNESCO: Samarbetet med Unesco regleras genom ett 
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Memorandum of Understanding som undertecknades 2005. Avtalet gör det 
möjligt att ansöka om medel för angelägna projekt och Unesco föreslår 
också specifi ka uppdrag. Under 2008 har ett kunskapsprojekt mellan 
Västvärlden och Arabvärlden genomförts. Projektet resulterade i boken 
Empowerment Through Media Education. An Intercultural Dialogue. Fors-
kare och experter från Egypten, Förenade Arabemiraten, Saudiarabien, 
Malaysia, Frankrike, Spanien, Italien, Portugal, Belgien, Sverige, Storbri-
tannien och USA deltog i arbetet som samordnades av Nordicoms inter-
nationella Clearinghouse med stöd från Unesco och EU. 

Ytterligare ett Unescosamarbete inleddes hösten 2008 rörande Teens 
Changing the World. Youth, Communication, Social Change and Media Lite-
racy. Här är ett 20-tal länder från alla kontinenter representerade. 

Andra kontakter med Unesco: Nordicom är även ett nordiskt kun-
skapscenter för medie- och kommunikationsområdet som riktar sig till 
olika brukargrupper i Norden, Europa och övriga världen. Det handlar 
bl.a. om att i internationella sammanhang hävda forskningskompetens 
och samarbetsmöjligheter – att öka utbytet mellan nordiska och forsk-
ningsmiljöer i andra delar av världen. 

När det gäller kontakter med Unesco under 2008 har Nordicom sär-
skilt deltagit i arbetet kring utvecklingen av medie- och kommunika-
tionsstatistik på den internationella arenan. Hösten 2008 fi ck Nordicom 
en förfrågan från Unescos statistiska institut i Montreal om att evalu-
era och utveckla en medie- och kommunikationsstatistik på global nivå. 
Nordicom har också deltagit i diskussionerna mellan Unesco och det in-
ternationella forskarsamhället (IAMCR) om samarbete vad gäller en för-
bättrad kunskapsutveckling rörande medie- och kommunikationsfrågor 
på såväl lokal och nationell som regional och internationell nivå. Nordi-
com har deltagit i en rad internationella möten inom de två frågeområde-
na. Nordicom stod som värd för ett internationellt möte, initierat av Sida, 
i juni 2008 om utarbetande av indikatorer för medieutveckling – i mötet 
deltog Unesco, UNDP och en rad andra internationella organisationer. 

FÖRDELAR MED UNESCOSAMARBETET: Ett globalt nätverk och ingångar 
i delar av världen som annars skulle vara svåra att nå. Unescos arbete på 
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medie- och kommunikationsområdet ger en viktig global kontext för ar-
betet vid the International Clearinghouse on Children, Youth and Me-
dia. 

Erbjuder en internationell politisk kontext som många gånger är nöd-
vändig för mångnationellt samarbete. Underlättar nätverksbyggande med 
vissa delar av världen på södra halvklotet

Trots de många hinder som fi nns i en internationell organisation som 
Unesco,  t. ex. omfattande byråkrati, revirtänkande, snirkliga kommuni-
kationslinjer och ’kulturkrockar’, gives möjligheter att påverka den inter-
nationella medie- och kommunikationspolitiken.

FRAMTIDA SAMARBETE: Det är vår förhoppning att ett nytt Memorandum 
of Understanding kan komma till stånd inför 2010. Det är viktigt att säker-
ställa kontinuiteten i det arbete där Nordicom deltar. Idag fattas många 
kortsiktiga beslut som motverkar långsiktighet och kontinuitet. Även 
Unesco är ’trendkänsligt’ trots sin rigida organisation. 

Riksarkivet och landsarkiven
Box 12541
102 29 Stockholm
Tfn: 08-737 63 50, 
www.statensarkiv.se 

HUVUDSAKLIG VERKSAMHET: Statens arkiv är det gemensamma namnet 
för Riksarkivet och landsarkiven, vilka har ansvar för den statliga arkiv-
verksamheten, men också i uppgift att ge stöd till kommunal och privat 
verksamhet. Landsarkiven fi nns i Lund, Göteborg, Vadstena, Visby, Upp-
sala, Härnösand och Östersund och har ansvar för områden av varierande 
storlek. Värmlandsarkiv och Stockholms stadsarkiv har landsarkivansvar 
inom sina län. De övergripande och generella målen för Statens arkiv är 
att tillgodose vars och ens rätt att ta del av allmänna handlingar, de infor-
mationsbehov som rättskipning och förvaltning har samt forskningens 
behov. 
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En huvuduppgift idag – av grundläggande betydelse för all verksamhet 
i informations- och kommunikationssamhället – är att utveckla metoder 
för arkivbildning, långsiktigt bevarande av och tillgänglighet till digitalt 
lagrad information. Statens arkiv arbetar också aktivt inom kretsen av 
arkiv, bibliotek, museer och kulturmiljöinstitutioner – ABM- samarbetet 
– med att skapa gemensamma informationssystem men också med andra 
former för samverkan inom samhällets kollektiva minnesapparat. 

INTERNATIONELL VERKSAMHET: Statens arkiv bedriver ett omfattande in-
ternationellt samarbete där tyngdpunkten primärt ligger på utvecklings-
projekt med inriktning mot den digitala informationshanteringens många 
aspekter. Det handlar om för Unesco relevanta sakfrågor framför allt inom 
kommunikationsprogrammet och här fi nns både tematisk kongruens och 
konvergens mellan olika nivåer i det internationella samarbetet; huvud-
delen av projektarbetet genomförs dock i EU-sammanhang.

Riksarkivet är en aktiv medlem av International Council on Archives 
(ICA), som är arkivens NGO. Riksarkivarien ingår i ICA:s förvaltningsled-
ning och medarbetare inom statens arkiv ingår i fl era av ICA:s kommittéer 
och arbetsgrupper. Flera sådana innebär nära samarbete mellan ICA och 
Unesco. Som exempel kan nämnas arbetsgruppen för arkiv och mänskliga 
rättigheter, som senast i september 2008 bidrog med en workshop under 
den årliga UNDPI/NGOs Conference. Arbetsgruppen får eventuellt inom 
kort en svensk ordförande. Ett annat exempel på medverkan av Riksarkivet 
är arbetet med Face of Aids Archive Project i samarbete med UNAIDS.

En direktkoppling till Unesco fi nns genom Memory of the World-pro-
grammet. En av programmets tre permanenta kommittéer, den tekniska 
kommittén, leds av chefen för riksarkivets bevarandeavdelning. Den 
svenska nationalkommittén leds av riksarkivarien och under de senaste 
åren har fyra svenska objekt förts upp på Memory-listan; arkiven röran-
de Emanuel Swedenborg, Nobel-familjen, Astrid Lindgren och Ingmar 
Bergman. Unescos konvention om det immateriella kulturarvet gränsar 
till Memory of the World-programmet och är därför av intresse för Riks-
arkivet. Se artikeln ”Att fånga det fl yktiga – arkiven och det immateriella 
kulturarvet” i Svenska Unescorådets skriftserie nr 1/2005.
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Landsarkivarien i Lund ingår i det Svenska Unescorådet. Information 
om aktuella Unescofrågor lämnas regelmässigt vid arkiv- och museikon-
ferenser. Avslutningsvis beklagar Riksarkivet att ICA inte fått gehör hos 
Unesco för en International Archives Day.

Frivilligorganisationer och institutioner som samarbetar med Unesco

Svensk Biblioteksförening
World Trade Center, D5
Box 70380
107 24 Stockholm
Tfn: 08-545 132 30, Fax: 08-545 132 31
info@biblioteksforeningen.org, www.biblioteksforeningen.org

MEDLEMSKAP I INTERNATIONELL NGO: Svensk Biblioteksförening är med-
lemmar i ) (The International Federation of Library Associations and In-
stitutions). Föreningen är medlem i IFLA:s samtliga sektioner och lägger 
särskild vikt vid MLAS, (Management of Library Associations Section). 
För att medlemmar ska kunna delta i IFLA:s arbete delade föreningen ut 
stipendier om 150 000 kronor under 2007.

En viktig del av IFLA:s arbete är dess kärnprogram ALP, (Action for 
Development through Libraries Programme). ALP-kontoret i Uppsala 
verkar för biblioteksutveckling i Afrika, Asien och Latinamerika med 
stöd till bl.a. vidareutbildning av bibliotekspersonal, bildandet av bib-
lioteksföreningar samt för bibliotekens arbete med läskunnighet, infor-
mationskompetens och livslångt lärande. Svensk Biblioteksförening är 
också medlem i: EBLIDA (European Bureau of Library, Information and 
Documentaion Associations) och LIBER (Ligue des Bibliothèques Euro-
péennes de Recherche)

HUVUDSAKLIG VERKSAMHET: Svensk Biblioteksförening är en ideell, par-
tipolitiskt obunden bibliotekspolitisk organisation som verkar för ett 
bibliotekssystem av hög standard, för att den svenska bibliotekslagen til-
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lämpas och utvecklas samt för biblioteken som ett värn för demokrati 
och yttrandefrihet. Svensk Biblioteksförening ska bilda opinion, bedriva 
lobbning, främja medlemmarna, samverka med andra närliggande aktö-
rer och samordna föreningens system för katalogisering, klassifi cering 
och indexering.

SAMARBETE MED UNESCO: Internationellt kanaliserar vi vårt samarbete 
med Unesco primärt genom IFLA. Nationellt samarbetar vi med myndig-
heter som berörs av bl. a Unescos Folk- och skolbiblioteksmanifest. Vi ser 
det som självklart att delta i Svenska Unescorådets samverkansgrupp.

FÖRDELAR MED UNESCOSAMARBETET: Samarbetet tillför ett internatio-
nellt perspektiv men också en breddad diskussion om bibliotekens roll 
för kunskap, bildning, forskning och kultur – både nationellt och inter-
nationellt.

FRAMTIDA SAMARBETE: Vi ser fram emot att delta i arbetet med att för-
verkliga den svenska Unescostrategin. Av särskild vikt för oss är den del 
av strategin där rådet vill ta fram kartläggningar och rapporter om hur 
Sverige förhåller sig till olika Unescodokument. Vi vill se att Unescos 
Folk- och skolbiblioteksmanifest får större aktualitet i Sverige. Svensk 
Biblioteksförening arbetar för att nationellt uppmärksamma Unescos 
Folk- och skolbiblioteksmanifest. bl. a har vi på olika sätt agerat för att 
allas rätt till skolbibliotek arbetas in i det kommande förslaget till skollag. 
Vi har också agerat för att kulturutredningen ska uppmärksamma biblio-
teksfrågan i sitt arbete. Vi har också uppvaktat kulturministern mm med 
krav på att Sverige, som anges i folkbiblioteksmanifestet, ska utarbeta en 
nationell bibliotekspolitik. Utöver det vill vi som medlem av IFLA se att 
Sverige vid den 35:e session av Unescos Generalkonferens stödjer det av 
IFLA utarbetade Multicultural Library Manifesto.
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Frivilligorganisationer som arbetar med övergripande teman

UNGDOM

LSU – Sveriges ungdomsorganisationer
Gammelgårdsvägen 38
112 97 Stockholm
Tfn: 08-672 66 70
www.lsu.se

MEDLEMSKAP I INTERNATIONELL NGO: European Youth Forum, samt att 
vi har ECOSOC-status vid FN

HUVUDSAKLIG VERKSAMHET: Organisations- och ledarskapsutveckling 
samt ungdomspolitik och påverkan. Vi ordnar kurser och utbildningar för 
våra medlemsorganisationer samt bedriver påverkansarbete i Sverige och 
tillsammans med syskonorganisationer i Europa och världen i frågor kopp-
lade till ungas organisering, icke-formell utbildning och ungas infl ytande.

SAMARBETE MED UNESCO: Unesco har framförallt varit en arena för på-
verkan, där vi samarbetat nära Svenska Unescorådet samt våra kollegor 
i Norden och Baltikum för att stärka ungas deltagande i Unescos beslu-
tandeprocesser. Vi har också haft gemensamma förberedelsemöten med 
andra länder inför generalkonferensen med stöd från Unesco, för att stär-
ka ungas röst på plats i Unesco.

FÖRDELAR MED UNESCOSAMARBETET: Samarbetet tillför oss kunskap och 
påverkansmöjligheter i frågor som ligger nära vår och våra medlemsorga-
nisationers verksamhet, såsom utbildning för hållbar utveckling, uppvär-
dering av icke-formell utbildning, mänskliga rättigheter, kultur. Vi bidrar 
med ett ungdomsperspektiv i Unesco och till att synliggöra Unescos ar-
bete för våra målgrupper, det vill säga unga och engagerade människor i 
Sverige och i andra delar av världen. Vi nominerar delegater till Unescos 
generalkonferens Youth Summit.
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FRAMTIDA SAMARBETE: LSU ser Unesco som en arena för kunskap och 
påverkan. Vi ser också att vår kunskap och vårt nätverk kan komplettera 
och stärka Unesco och Svenska Unescorådets arbete. Det kan ta sig ut-
tryck i samarbeten kring ungas deltagande i Unescos generalkonferens, 
förberedelsemöten i samband med det, eventuella gemensamma skrifter 
eller publikationer som vi kan sprida i vårt nätverk. 

CISV Sweden (Children’s International Summer Villages)
Högalidsgatan 36A
117 30 Stockholm
Tfn: 08-751 55 44
E-post: secretary@se.cisv.org, 
www.cisv.se, Blogg: http://cisvordforande.blogspot.com

MEDLEMSKAP I INTERNATIONELL NGO: CISV International, (CISV har 
”operational relations”-samarbete med Unesco)

HUVUDSAKLIG VERKSAMHET: Vi är världsmedborgare för en öppen och 
rättvis värld, en gräsrotsorganisation på 200 platser världen över. Vi ska-
par läger och projekt, lokala som globala, av och för unga.

CISV är en global, demokratisk, ideell, partipolitiskt och religiöst obun-
den ungdomsorganisation. Sedan starten 1951 har vi genomfört mer än 5 100 
internationella läger och projekt. CISV Sweden har ca 10 000 medlemmar.

Vårt mål är att de barn och ungdomar som deltar i våra läger och pro-
jekt ska få ökat självförtroende, ökad självkänsla och många nya vänner, 
samtidigt som de utvecklar en interkulturell kompetens av attityder, 
kunskap och färdigheter för ett aktivt medborgarskap i ett mångkultu-
rellt samhälle, globalt som lokalt.

SAMARBETE MED UNESCO: CISV Sweden’s samarbete med Svenska Unes-
corådet består idag främst av 1) deltagande i samverkansgruppen för kul-
turfrågor, 2) deltagande som representanter vid två olika ungdomsevent 
samt 3) lite påverkan genom LSU. 

KARTLÄGGNING AV SVENSKA UNESCOAKTÖRER | 1/2009

Det har varit CISVs ambition, i sina relationer med Svenska Unesco-
rådet, att utöver detta även samarbeta inom den faktiska verksamheten, 
lokalt som nationellt och internationellt (denna ambition är även kom-
municerad till Svenska Unescorådet i ett öppet brev). CISV Sweden har 
även deltagit (som deltagare och föreläsare) på Unescoarrangemang för 
samarbetspartners (NGO:s) i Paris.

FÖRDELAR MED UNESCOSAMARBETET: För CISV generellt tillför vår ack-
reditering hos Unesco en stämpel av godkännande från en respekterad or-
ganisation. Denna ackreditering leder till CISV:s deltagande i olika event 
och bygger på så sätt vårt internationella nätverk. Inom Sverige, för CISV 
Sweden, ser vi samarbetet som fortfarande i sin linda med en stor poten-
tial för både CISV Sweden och för Svenska Unescorådet. Vi är klart redo 
att vara ett aktivt verktyg för Svenska Unescorådet (inom området freds-
utbildning för barn och unga), i utbyte mot ett ömsesidigt samarbete.

FRAMTIDA SAMARBETE: Som nämnt ovan skulle CISV Sweden vilja se ett 
tätare samarbete som framförallt fokuserar på lokal och nationell imple-
mentering (med målgrupp unga människor) av de policys som utarbetats 
inom Unesco, exempelvis inom området fredsutbildning.
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Bilaga 1 Svarande i kartläggning av svenska 

Unescoaktörer

Myndigheter som samarbetar med Unesco inom utbildningsområdet

Utbildningsdepartementet
Svenska Unescorådet
Sida      
Internationella Programkontoret, bland annat med projekten Den Globala 
Skolan och som samordnare av alla svenska skolor som deltar i Unescos 
särskilda skolnätverk Associated Schools Network
SPSM (SIT; Specialpedagogiska Skolmyndigheten) 
Folkbildningsrådet  
Skolverket      

Frivilligorganisationer och institutioner som samarbetar med Unesco inom 

utbildningsområdet

WWF 
Centrum för fl exibelt lärande i Söderhamn, CFL
Folkuniversitetet     
Folkbildningsförbundet
Svenska Unescorådets representant vid möten om utbildning för hållbar 
utveckling, förre biträdande statssekreteraren Carl G. Lindberg 

Myndigheter som samarbetar med Unesco inom vetenskapsområdet

Vetenskapsrådet, VR    
SMHI       
Internationella Miljöinstitutet, Lunds Universitet, 
Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, Institutionen för skoglig resurshus-
hållning

Frivilligorganisationer och institutioner som samarbetar med Unesco inom 

vetenskapsområdet

Institutionen för Kvinnors o barns hälsa, Uppsala Universitet, 
Teologiska institutionen, Uppsala Universitet 

UNESCO Chairs inom utbildningsområdet

John Holmberg, Chalmers    
Ingrid Pramling, Pedagogiska institutionen, Göteborgs Universitet
Tomas B Johansson, Internationella miljöinstitutet, Lunds Universitet

Myndigheter som samarbetar med Unesco inom kulturområdet

Statens Kulturråd 
Konstnärsnämnden  
Statens Historiska Museer, SHMM  

Frivilligorganisationer och institutioner som samarbetar med Unesco inom 

kulturområdet

International Council of Monuments and Sites, ICOMOS Sverige
Svenska ICOM, International Council of Museums
Teaterunionen
Kulturella och Litterära Yrkesutövares samorganisation, KLYS  
Sveriges Musik- o kulturskoleråd, SMOK, 
Conseil International des Organisations des Festivals de Folklore et des 
Arts Traditionnels, CIOFF och genom CIOFF även Folkdansringen och 
Riksförbundet Folkmusik och Dans, RFOD
Körsam      

Myndigheter som samarbetar med Unesco inom kommuni ka tions området

Kungliga Biblioteket, KB      
Nordicom, Göteborgs universitet     
Riksarkivet och landsarkivet i Lund
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Frivilligorganisationer och institutioner som samarbetar med Unesco inom 

kommunikationsområdet

Svensk Biblioteksförening     
Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer, LSU
CISV
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