
CIVILSAMHÄLLET FÖR AGENDA 2030 
En gemensam avsiktsförklaring

Agenda 2030 med sina 17 Globala mål för hållbar utveckling ger oss hopp i en tid med stora utmaningar. 
Agendan visar på vikten av att uppnå hållbarhet i alla samhällsområden och under stryker hur samman
länkade de sociala, ekonomiska och miljömässiga samhällsutmaningarna är. Vi alla uppmanas till hand ling, 
samarbete och samverkan eftersom arbetet för att uppnå ett håll bart samhälle är allas vårt ansvar.

Agenda 2030 är ett politiskt löfte om en ambitionshöjning där ingen ska lämnas utanför i arbetet med 
hållbar utveckling. Det är ett förhållningssätt där det som görs nationellt och internationellt hör samman 
och förstärker varandra. Det lokala påverkar det globala, positivt men också negativt. På många sätt är 
Agenda 2030 en styrningsfråga där vi som ledare för organisationer har ett ansvar att låta den genomsyra 
våra verksamheter.

Civilsamhällets roll och ansvar
Ett starkt, engagerat och fungerande civilsamhälle är en viktig förutsättning för att vi ska kunna uppnå 
Globala målen för hållbar utveckling. Vi är innovatörer, förmedlar kunskap, utkräver ansvar av makthavare, 
utbildar, ger röst åt de som inte hörs och utför en stor bredd av verksamheter. Tillsammans utgör vi en 
hörnsten i samhället och har en viktig funktion i att bidra till samhällsnyttan på såväl lokal, nationell som 
global nivå. 

Ansvaret för att skapa och bidra till ett aktivt civilsamhälle vilar på oss alla, inte minst där det demo  kratiska 
utrymmet för civilsamhällesorganisationer krymper eller där utrymmet är helt stängt. Med denna avsikts
förklaring, och med respekt för alla organisationers olika roll, uppdrag och verksamheter, tar vi organisa
tioner i det svenska civilsamhället ett avstamp för höjd ambition i genomförandet av Agenda 2030. 

Vi åtar oss därför att utifrån våra egna förmågor och förutsättningar:
•	 Föregå med gott exempel och arbeta långsiktigt för att alla dimensioner av hållbarhet och   

åtagandet om att ingen ska lämnas utanför blir en naturlig del i all vår verksamhet.
•	 Hålla oss informerade om hur arbetet med hållbar utveckling fortskrider inom våra respektive 

fokus områden.
•	 Vara folkbildande aktörer, sprida kunskap och skapa engagemang kring Globala målen   

och vår roll i uppfyllandet av dem.
•	 Arbeta inkluderande, ta tillvara och synliggöra olika generationers och människors unika  

kunskap och förmågor i vår verksamhet.
•	 Bygga vidare på de samverkans- och dialogformer som redan pågår på olika samhällsnivåer  och 

mellan olika aktörer för att tillsammans utveckla ömsesidigt och konstruktivt samarbete, erfarenhets
utbyte och kunskapsutveckling.

•	 Granska och utkräva ansvar av näringsliv och beslutsfattare i myndigheter, stat, kommuner   
och landsting. 

•	 Bidra till att agendan genomförs globalt genom de internationella nätverk som många av oss  
är del av.

•	 Vara innovatörer, våga testa nya metoder och i de fall det är nödvändigt eller möjligt sätta upp  
högre uppsatta mål än Globala målen för hållbar utveckling.

Tillsammans och var för sig arbetar vi för mänskliga rättigheter, rättvisa, jämställdhet, jämlikhet demo
krati och folkhälsa i en värld fri från våld. Detta med siktet inställt på en hållbar värld nu och efter 2030.


