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Mål för hållbar utveckling 
 

Syfte:  

 Att informera styrelsen om aktiviteter inom mål för hållbar utveckling/FfD sedan EB-147, 2015, 
och; 

 Att informera styrelsen om föreslagna aktiviteter inom mål för hållbar utveckling/FfD 2016. 

Avser:  
 PSI:s handlingsprogram, kapitel 10: Vårt bidrag till en hållbar utveckling; 
 Sammanfattning till EB-147. 

Bakgrund: Ett av de viktigaste resultaten från Rio+20-konferensen var medlemsstaternas 
överenskommelse om att inleda ett förfarande för att utveckla en uppsättning mål för hållbar 
utveckling (SDG:er – Sustainable Development Goals) som ska bygga på FN:s utvecklingsmål och 
överensstämma med FN:s nya utvecklingsagenda, Agenda 2030, som även innefattar 
utvecklingsfinansiering och klimatförändringar. Målen för hållbar utveckling antogs i New York den 
25-27 september 2015 under Generalförsamlingens specialsession. Fortsatta förhandlingar om 
indikatorer kommer att föras under 2016.  

Diskussion:  
Mål för hållbar utveckling: Utöver de aktioner som redan rapporteras deltog PSI i mellanstatliga 
förhandlingar i maj och juni 2015 och organiserade en serie framgångsrika officiella 
sidoevenemang inom FN den 18 mars, 23 april och 20 maj 2015 med stor uppslutning från civila 
organisationer och även inflytelserika förhandlare från EU, G77 och representanter för 
medordförandena för förhandlingen, FN-organ och andra organisationer för uteslutandet av 
oumbärlig samhällsservice från främjandet av offentlig-privata partnerskap. Under 
förhandlingarna i juli slutfördes det slutliga utkastet som skulle antas under FN:s generalförsamling 
den 24 september 2015. PSI deltog i en serie evenemang under 2030-mötet i september 2015. I 
november 2015 organiserade ÚNDESA regionala workshoppar för Latinamerika, Karibien och den 
afrikanska regionen. PSI:s medlemsförbund föreslogs och valdes ut för workshopparna.  
 
PSI:s och fackrörelsens övergripande målsättningar i denna process är att arbeta för full och 
produktiv sysselsättning, anständigt arbete för alla, universellt socialt skydd, alla människors rätt 
till vatten och sanitet, universell gratis utbildning av god kvalitet, hälsa och sjukvård för alla, 
jämställdhet och minskade inkomstskillnader återspeglas i stort sett i deklarationen och i målen 
för hållbar utveckling. PSI välkomnar i synnerhet målet om socialt skydd (1.3) för att säkra 
högkvalitativ utbildning (SDG 4) och alla motsvarande mål; att nå jämställdhet mellan könen (SDG 
5) och i synnerhet målen som rör gratis vård och hushållsarbete genom tillhandahållandet av 
offentliga tjänster, infrastruktur och policyer för socialt skydd (5.4) och kvinnors ledarskap (5.5); 
att främja anständigt arbete för alla (SDG 8) och alla motsvarande mål; minskning av ojämlikhet 
(SDG 10) med särskilt fokus på målet om policyer som rör skatter, löner och socialt skydd (10.4); 
och säkerställandet av tillgång till rättvisa och lagstyre (SDG 16), särskilt målet om skydd av 
grundläggande rättigheter (16.10). PSI är fortsatt mycket kritiska mot hållbarhetsmålens ramverk 
som ska användas för att implementera och effektivt övervaka dem. Under förhandlingarna om 
målen och FfD3har PSI varit av åsikten att denna agenda skulle kunna användas för att främja 
privatisering och upprätthålla status quo. Villkorslösa kriterier behövs för att säkra att den privata 
sektorns ingripanden är i linje med allmänhetens intresse, särskilt där offentliga resurser används 
för att stödja den privata sektorn.  



Utvecklingsfinansiering (FfD): Addis Ababa Action Agenda (AAAA) antogs vid den tredje 
internationella konferensen om utvecklingsfinansiering (FfD3) i Addis Abeba den 13-16 juli 2015. I 
april 2015 deltog PSI i en dialog om hållbarhetsmål/FfD för civilsamhället med regeringar om 
skuldsättning och reform av ekonomiska strukturer och bidrog även med kommentarer till utkastet 
till resultatdokument under den sex månader långa förhandlingsperioden innan konferensen. Över 
600 civila organisationer och nätverk världen över har varit engagerade i processen som lett fram 
till FfD3 samt även i själva konferensen. Inför FN:s FfD-möte lanserade PSI ett upprop för att 
utesluta vatten och sanitet och vård och utbildning från diskussioner om privat finansiering och 
finansiering från privat sektor inom ramarna för utvecklingsfinansiering som skrivits på av 150 
organisationer.http://www.world-psi.org/en/post-2015-development-agenda-statement  
 
En PSI-delegation ledd av Rosa Pavanelli deltog i många sidoevenemang och runda bord-
diskussioner på FfD3-konferensen, inbegripet CSO-forumet som hölls 11-12 Juli innan FfD3-
konferensen. Tvådagarsforumet producerade ett gemensamt uttalande där man krävde ett 
mellanstatligt skatteorgan inom FN-systemet och uttryckte allvarlig oro över det förbehållslösa 
stödet för offentlig-privata partnerskap (PPP:er). PSI deltog också i ICRICT:s sidoevenemang och 
organiserade ett sidoevenemang om PPP:er: ”Mission Impossible: Development without Public 
Services” – samt ett sidoevenemang om PPP:er i samarbete med partners från civilsamhället och 
ett sidoevenemang för Tax Justice Coalition (Koalitionen för rättvisa skatter).  
 
PSI:s reaktion på slutdokumentet: http://www.world-psi.org/en/reaction-agreed-addis-ababa-
action-agenda-financing-development-psi.  
Mer om PSI:s aktiviteter under FfD3: http://www.world-psi.org/en/financing-development-0 

Budgetkonsekvenser: enligt föreslagen budget för 2016. 

Nästa steg: PSI kommer att fortsätta med aktioner i koalition med andra fackförbund och civila 
organisationer där vi kräver en strategi som sätter människan och mänskliga rättigheter i centrum, 
och som verkligen kan leverera en omskapande agenda inom FN-systemet. UNDESA Division for 
Sustainable Development (DSD) meddelade att de i samarbete med UNDG, UNITAR och utvalda 
FN-landsteam ska tillhandahålla utbildning i upp till nio länder (Belize, Colombia, Costa Rica, 
Etiopien, Honduras, Jordanien, Togo, Uganda och Vietnam) under de kommande månaderna om 
övergången till Agenda 2030 som en del av projektet ”Strengthening the Capacity of Select 
Developing Countries to Mainstream Sustainable Development into National Development 
Strategies”. Dessa aktiviteter har redan påbörjats i Jordanien och Togo, där PSI:s medlemsförbund 
har bjudits in att delta i övningen. Fler workshoppar är redan planerade i Marocko och Belize i april 
2016.  
 
Under 2016 måste PSI säkerställa att granskningsprocessen på nationell nivå är genuint 
inkluderande och innefattar instrument för att hålla affärsvärlden ansvarig på alla nivåer, 
inbegripet genom efterlevnaden av internationella miljö- och arbetsnormer. PSI kommer att delta 
i ECOSOC:s FfD-forum (18-20 april), FN-organet PGA:s ”High-level Thematic Debate on Achieving 
the SDGs” (21 april) samt ECOSOC:s politiska forum på hög nivå om hållbar utveckling (11-15 juli 
2016) och ECOSOC:s högnivåsegment ”Implementing the post-2015 development agenda: moving 
from commitments to results” (18-22 juli 2016). Under 2016 kommer PSI även att förbereda en 
verktygslåda för medlemsförbund som de kan använda för att engagera sina regeringar i Agenda 
2030.  

STYRELSEN EB-148 REKOMMENDERAS ATT: 
1. STÖDJA DE ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS AV PSI; 
2. STÖDJA DEN FÖRESLAGNA BUDGETEN. 

 
JA / NEJ 
JA / NEJ 

Relaterade dokument:  

http://www.world-psi.org/en/signatories-statement-private-sector-participation-implementation-post-2015-sustainable-development
http://www.world-psi.org/en/signatories-statement-private-sector-participation-implementation-post-2015-sustainable-development
http://www.world-psi.org/en/post-2015-development-agenda-statement
https://csoforffd.wordpress.com/
http://www.world-psi.org/en/cso-ffd-forum-joint-statement
http://www.world-psi.org/en/reaction-agreed-addis-ababa-action-agenda-financing-development-psi
http://www.world-psi.org/en/reaction-agreed-addis-ababa-action-agenda-financing-development-psi
http://www.world-psi.org/en/financing-development-0


 PSI:s webbsida om Agenda 2030: http://www.world-psi.org/en/issue/post-2015-
development-agenda 

 FN:s webbsida om Agenda 2030: 
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld 

 Läs slutdokumentet för FfD3: 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CONF.227/L.1 

 Fackförbundens reaktion på Addis Ababa Action Agenda (AAAA) om utvecklingsfinansiering:  

 http://www.ituc- csi.org/IMG/pdf/trade_unions_reaction_to_ffd3_action_agenda_final.pdf 

 De civila organisationerna svar på the Addis Ababa Action Agenda (AAAA) om 
utvecklingsfinansiering: https://csoforffd.files.wordpress.com/2015/07/cso-response-to-ffd-
addis-ababa-action-agenda-16-july-2015.pdf 

 Kampanjen ”Stop the Bleeding” för att motverka olagliga finansiella flöden från Afrika – skriv 
under här 

 Limadeklarationen om rättvisa skatter och mänskliga rättigheter – för organisationer – skriv 
under här 
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