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Generalkonferensens syfte och mandat
Generalkonferensen är högsta beslutande organ i Unesco. Vartannat år samlas 
delegationer från de 193 medlemsländerna vid sekretariatet i Paris för att besluta om 
organisationens program och budget för kommande två år. Det innebär att Unesco 
under ca tre veckor tjänar som mötesplats för ministrar, diplomater och tjänstemän, 
totalt nära 3000 personer från hela världen. Många andra möten hålls därför som 
ministermöten, överläggningar och specialistmöten.

Den budget medlemsländerna beslutar om är blygsam: för 2008-2009 drygt 631 
miljoner USD.
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1 Inledning

Varje konferens i FN är en gigantisk mötesplats för så gott som 
alla världens länder, så också Unescos generalkonferens. Den är en 
smältdegel där skilda kulturer, konstitutioner, kunskaper och attityder 
ställs mot varandra. Den är ett beslutsforum för alla världens länder, ett 
beslutsforum som i sina inledande faser förväntas påverka företrädare för 
länder, där inte alla barn får utbildning, där ingen eller ringa demokrati 
råder, där inte alla religioner tillåts, där inga fria media får finnas och 
inte heller fri forskning. Målet är fred på jorden. 

Med det som utgångspunkt ska kraven ställas på Unescos sekretariat. 
Tyvärr går reformarbetet långsamt och sekretariatet följer inte alltid 
fattade beslut. I kommissionsarbetet under generalkonferensen är det 
medlemsländerna som ska tala och påverka de förslag som sekretariatet 
lagt fram. Vid flera tillfällen under höstens generalkonferens blandade 
sig sekretariatets representanter i diskussionen och talade av allt att 
döma i egen sak, vilket enligt vår uppfattning givetvis är odemokratiskt 
och ohållbart för en organisation med Unescos mandat. Genom att 
kritiken blir mer och mer uttalad, med fler och fler som ställer sig 
bakom den, så kan generaldirektören och hans sekretariat inte i länden 
negligera kritiken, utan måste ta itu med problemen. 

Det kändes högtidligt för oss, som representerade Sverige, att i plenum 
lyssna till ett bra tal av kungen som handlade om klimatfrågan och 
behovet av en fri debatt och en fri press.  Sveriges utbildningsminister 
Lars Leijonborg återkom till frågan om fri press i sitt plenaranförande 
men lyfte framför allt fram nödvändigheten av utbildning för hållbar 
utveckling och forskarnas roll i det sammanhanget. Han tog även upp 
situationen i Burma.

En höjdpunkt var en rapport från ett särskilt anordnat Ungdomsforum 
som går av stapeln dagarna före generalkonferensen. En ung kvinna 
från Bolivia och en ung man från Sverige, Daniel Frelén, representerade 
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ungdomarna.  Tyvärr visade många länder ringa intresse för deras inlägg, 
som var både engagerande och målinriktade. Sverige har redan från 
början varit en motor för detta Ungdomsforum. Ungdomars möjligheter 
att påverka generalkonferensen måste utvecklas. 

Sverige hade anledning att glädjas åt att Sverige, genom riksantikvarie 
Inger Liliequist, valdes till en plats i Unescos prestigefyllda 
världsarvskommitté.  I kommittén finns nu två europeiska länder 
representerade. På samma sätt som vi behöver kvinnor på ledande 
positioner i Sverige, så behövs kvinnor på topp internationellt i ännu 
högre grad. Intrycket av presidiet vid generalkonferensen var ett antal 
äldre gentlemän strikt uppradade på podiet.  

Unescos sekretariat hade ordnat ett seminarium om jämställdhetsfrågor 
och det var informativt och bra. En bok har tagits fram med anledning 
av att Unesco fyllt 60 år, där 60 kvinnor bidrar till tankar om Unesco 
som fredsorganisation. En av författarna är professor Ulla Carlsson, 
tillika rådsledamot. 

Chefen för ”Section for women and Gender Equality “ är Gulser Corat. 
Hon berättade att de håller på att ta fram två handlingsplaner, en för det 
interna arbetet och en för det externa. För första gången finns en liten, 
men dock, budget för jämställdhetsarbetet. Efterfrågan på utbildning i 
dessa frågor är stor och Sverige bör fortsatt ge stöd till en större budget. 
Särskilt efter att ha lyssnat till de höga potentaterna på podiet är det 
angeläget att stora resurser läggs på det interna jämställdhetsarbetet. 
Uttryck som att kvinnan är vår moder, vår vårdgivare och den som står 
vid sidan och tröstar alla, retade upp många kvinnor i plenisalen. En 
sådan attityd borde vara tabu inom Unescos egen organisation  år  2007.

Sveriges delegation följde arbetet och agerade i programkommissionerna 
för utbildning, vetenskaperna, kultur och kommunikation, liksom i 
administrativa kommissionen och kommissionen för övergripande 
frågor. Delegationen var väl förberedd och deltog mycket aktivt, vilket 
påverkade resultatet.



Rapport från Unescos Generalkonferens 2007 7

Stora förväntningar ställs på varje generalkonferens och vi, som 
företräder länder som strävar efter snabbare konkreta resultat, åker 
ibland hem besvikna, men i bagaget finns alltid något positivt. Visst går 
det att påverka. Visst sker förändringar om än i små steg. Det vi aldrig 
får göra är att ge upp. Vi måste tro på möjligheten att förändra.

Görel Thurdin

Ordförande, Svenska Unescorådet
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2 Generalkonferensens struktur

Generalkonferensen, som pågår under ca tre veckor, följer ett mönster 
som med små variationer är detsamma varje gång:

Inledande plenum, där medlemsländernas utbildnings-, utrikes- eller 
kulturministrar avlöser varandra i talarstolen och håller ett anförande 
som speglar det egna landets uppfattning i Unescofrågor, ofta med fokus 
på något för det egna landet särskilt aktuellt. Varje generalkonferens 
gästas av statöverhuvuden vilka håller anföranden i plenum.

Programkommissioner, där det egentliga arbetet äger rum med att 
fastställa ändringar och tillägg i Unesco-sekretariatets förslag 
till program och budget för de kommande två åren. Vid årets 
generalkonferens diskuterades även förslag till en något mindre 
detaljerad plan för 2010 – 2011 och en strategi för de kommande sex åren.

Avslutande plenum, där kommissionerna redovisar sitt arbete − varefter 
program och budget för de kommande två åren antas. 

Generalkonferensen väljer ledamöter till olika kommittéer och till 
Unescos styrelse, samt i förekommande fall generaldirektör. 

Ett Ungdomsforum hålls sedan fem år dagarna före generalkonferensen 
öppnas officiellt. Forum börjar finna sin form och deltagarna ställer allt 
tydligare krav på att få sina synpunkter beaktade i Unescos program och 
att forum ska hållas under den ordinarie generalkonferensen.

Vid varje generalkonferens förekommer kringaktivteter som 
ministermöten, rundabordskonferenser och seminarier.

Under flera år har medlemsländerna framfört en önskan att arbetet i 
de olika programkommissionerna ska ske på ett interdisciplinärt sätt. 
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Som en nyhet för året arrangerade sekretariatet ett särskilt möte för 
att få igång ett konkret samarbete. En annan nyhet för året var ett 
”International Forum for Civil Society” för att fördjupa kontakterna 
mellan Unesco och frivilligorganisationer. Intresset var stort och mötet 
samlade drygt 500 deltagare.

Sverige kandiderade vid årets generalkonferens till en av de åtråvärda 
platserna i World Heritage Committee och efter intensivt lobbyarbete 
och tre mycket spännande röstningsomgångar valdes Sverige in. Sverige 
representeras i styrelsen av riksantikvarie Inger Liliequist.

3 Rapport från plenum 

Kung Carl XVI Gustaf talade i plenum första dagen

Unescos generalkonferens äger rum vartannat år på Unescos sekretariat 
i Paris, denna gång 16 oktober till 2 november. Delegationer från alla 
medlemsländer deltar, vilket innebär att ca 3 000 människor från hela 
världen rör sig i Unescos lokaler, under de tre veckor generalkonferensen 
pågår. Vid årets generalkonferens återinträdde Singapore som 
medlemsland och Montenegro blev ny medlem: Unesco har nu 193 
medlemsländer. Varje generalkonferens väljer en ordförande för själva 
generalkonferensen. Ordföranden deltar under de kommande två åren i 
styrelsens arbete och lämnar över till sin efterträdare vid nästkommande 
generalkonferens. 

Generalkonferensen inleds i plenum under högtidliga former då såväl 
den avgående som tillträdande ordföranden talar liksom Unescos 
generaldirektör.
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Varje generalkonferens gästas av statsöverhuvuden. Denna gång bl.a. 
från Grekland, Tanzania och Bulgarien och för första gången talade 
en svensk monark i Unesco. Kungen framförde sitt tal engagerat och 
personligt och ägnade största delen av talartiden åt Sveriges och sitt 
eget engagemang i frågan hur miljöpåverkan från klimatförändringar 
påverkar alla, oavsett var vi bor. Läs talet på www.unesco-sweden.org 
eller i bilaga 1.

Talet togs väl emot, citerades senare i plenum och efterfrågades i tryckt 
form av många delegationer. Kungen hänvisade till Världsnaturfondens 
påminnelse om att dagen då världen har levt upp sina tillgångar för året 
infaller allt tidigare, i år den 6 oktober, alltså 10 dagar före det datum 
Kungen talade i plenum. Unescos sekretariat kommer med ett årligt 
manifest att bygga vidare på detta memorandum från Kungens tal om 
den dag då jorden ”goes on credit”. 

196 talare varav 101 ministrar talade i plenum 

Efter första dagens plenum börjar programkommissionerna sitt arbete 
och löper därefter parallellt med plenum. Medan de sju kommissionerna 
för respektive utbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap, kultur, 
kommunikation, administration och övergripande frågor drar igång 
talar medlemsländernas utbildnings- kultur- eller utrikesministrar i 
plenum. En del av Unescos charm är att alla ministrar, oavsett om de 
kommer från små eller stora nationer, har samma talartid, åtta minuter. 
Överskrider någon minister de åtta minuterna avbryts talet av allt 
starkare musik. Även representanter för frivilligorganisationer och andra 
observatörer får tala, dock endast fyra minuter. 

En svensk åhörare upplever det eviga tackande och gratulerandet till 
avgående och tillträdande ordföranden och till generaldirektören som 
slöseri med den utmätta talartiden, men ingår i den internationella 
uppförandekoden. 
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Hållbar utveckling, jämställdhet och pressfrihet

Talen i plenum präglas av de dagsaktuella frågorna. Vid 
generalkonferenserna 2001 − i skuggan av 11 september − och 2003 
dominerade kommentarer om ”the clash of cultures” och utbildningens 
roll i att dämpa och överbygga motsättningar. Vid generalkonferensen 
2005 var det viljan att driva igenom den nya konventionen om kulturell 
mångfald. I år var det främst tre återkommande teman; utbildning och 
forskning för hållbar utveckling, jämställdhet mellan könen samt press- 
och yttrandefrihet. 

Dessa teman tog också Lars Leijonborg upp i sitt anförande, med stark 
betoning på press- och yttrandefrihet. Lars Leijonborg inledde sitt tal 
med att berätta att han deltog i Unescos generalkonferens redan 1976, 
den gången i Nairobi, och kunde konstatera att världen trots många 
problem och bakslag blivit bättre, även om mycket återstår att göra. Läs 
talet på www.unesco-sweden.org eller i bilaga 1.

Teman med variationer

Årets teman speglades givetvis olika beroende på vem som talade. 
USA ägnade sitt anförande åt utbildningens roll för tolerans och att 
forskningen redan kommit långt på när det gäller att lösa klimatfrågorna 
– ett klart optimistisk anförande. Många länder, däribland Samoa, 
Brasilien och Norge framhöll klimatförändringarna som det stora 
hotet och att lösningen finns i att förändra sättet att leva, tillverka 
och transportera varor. Indien, Cuba, Danmark och Sverige framhöll 
att Unesco måste stärka sitt arbete för att finna metoder att skydda 
utövande journalister. Burma, eller Myanmar, framhöll att landets 
kvinnor har exakt samma villkor som männen (dock inte hur dåliga 
eller bra dessa är). Heliga stolen, Vatikanen, som har observatörsstatus 
i Unesco, kom med ett något gammaldags inlägg, där man påpekade 
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att även kvinnor nu får allt mer ekonomiskt inflytande, och att deras 
största uppgift är att hålla samman familjen. Tongas utbildningsminister 
talade om sina kläder, som han sa kom från den globala by vi alla tillhör; 
kostymen från Australien, skorna från Spanien, skjortan från Indien och 
bältet från Italien. Han nämnde också att han var glad över att få tala 
och bli lyssnad till på samma villkor som stora länder ”trots att vårt land 
ser ut som små prickar på kartan”.

4 Rapport från « Unesco’s �th Youth Forum »

Unescos femte ungdomsforum, ”Youth Forum”, hölls i anslutning till 
Unescos generalkonferens. Numera är ungdomsforum en del av Unescos 
generalkonferens och har tydligare länkar till Unescos teman och arbete 
än det hade de första tre gångerna. Ett mål som kvarstår att arbeta för 
är att ytterligare integrera ungdomsforum i generalkonferensen så att 
det löper parallellt med övriga delar av generalkonferensen. I år hölls 
mötet tre dagar före generalkonferensens öppnande och många delegater 
kunde därför inte stanna kvar.

Ungdomsforum hade två teman, samma som de två ministermöten som 
hölls under generalkonferensen: ”Utbildning och ekonomisk utveckling” 
samt ”Vetenskap och teknik för hållbar utveckling”. Därtill summerades 
under mötet de fem regionala ungdomsfora som hållits (sedan 2005) i de 
fem världsdelarna på temat interkulturell dialog. 

Ungdomsforum hade totalt 355 deltagare, varav 233 var delegater 
nominerade av 143 länder och 122 var observatörer utan rösträtt från 
internationella ungdomsorganisationer, ungdomsnätverk eller statliga 
ungdomsstrukturer. Fördelningen mellan länder bland delegaterna var 
jämn mellan kontinenterna, med något färre från afrikanska stater. 
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Unescorådet gav ekonomiskt bistånd till två delegater från Moçambique. 
Litauen var den enda av de nordiska/baltiska staterna som inte deltog. 
Observatörerna kom övervägande från Europa och var bland annat 
statsanställda med ansvar för ungdomsfrågor, från scoutrörelsen och från 
organisationer inriktade på utbildning och vetenskap.

Unescos generaldirektör Matsuura och ordföranden för 
generalkonferensen inledningstalade liksom styrelsens ordförande 
och biträdande generaldirektören för samhällsvetenskap. Unescos 
femte ungdomsforum hade fyra mål: 1) främja kulturell mångfald och 
förståelse, 2) producera en rapport som reflekterar ungas åsikter och 
konkreta förslag till utbildningsministrarnas och vetenskapsministrarnas 
möten, 3) presentera rapporten för generalkonferensen, 4) skapa ett 
nätverk av unga människor från hela världen, kopplat till Unesco, 
nationalkommissionerna och ungdomsorganisationer. 

Regionala ”Youth Forum” på temat interkulturell dialog

Fem regionala forum hölls under 2006 och 2007. Syftet var att 
förbereda ”Unesco 5th Youth Forum” i Paris. Dessa regionala forum 
var uppskattade av många deltagare för att de utgjorde en plattform 
för diskussion mellan ungdomsorganisationer. En klarare koppling 
till generalkonferensen och ”Youth Forum” efterlystes dock. Detta 
kan uppnås genom att forum i stället syftar till att vara plattformar 
för att driva på implementeringen av de beslut som tagits på 
generalkonferensen och ”Youth Forum”, eller genom att de regionala 
forumen har samma huvudtema som kommande ungdomsforum vid 
generalkonferensen.
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Utbildning och ekonomisk utveckling

Temat innehöll fyra huvudpunkter för diskussion vilka var de samma 
som vid utbildningsministrarnas möten:

•  Rätten till utbildning och rätten till utveckling

•  Utbildningens direkta och indirekta bidrag till ekonomisk tillväxt

•  Utbildning och hållbar utveckling

•  Partnerskap för utbildning och ekonomisk utveckling

”Youth Forum” utgick från en holistisk syn på utbildning, innefattandes 
en individs hela kompetens och därmed även informellt och icke-
formellt lärandet. Vidare ansågs att kostnadsfri kvalitetsutbildning är en 
starkt bidragande orsak för ekonomisk utveckling och att kopplingen 
mellan utbildning och arbetsmarknad bör stärkas. Vikten av ett 
uppvärderande av det informella och icke-formella lärandet, som unga 
får genom sitt engagemang i ungdomsledda organisationer, betonades 
då det främjar kreativitet, egna initiativ, självständigt ansvar och 
samarbetsförmåga. För att främja entreprenörskap uppmuntras därför 
partnerskap mellan ungdomsledda organisationer, privat sektor och 
regeringar. 

Vetenskap och teknik för hållbar utveckling och Unescos roll

De huvudpunkter för diskussion som överensstämde med 
utbildningsministrarnas möten var:

•  Vetenskap och teknik för utveckling, framtida och « ärvda «    
    utmaningar



Rapport från Unescos Generalkonferens 2007 1�

•  Internationellt samarbete för innovativa policies 

•  Riktlinjer för Unescos agerande inom vetenskap och teknik 2008-2013

”Youth Forum” underströk vikten av att överbrygga den digitala och 
teknologiska klyftan samt hade fokus på miljö och klimatområdet. 
För en hållbar utveckling är ett tvärvetenskapligt förhållningssätt i 
vetenskapen och teknikutvecklingen avgörande och unga ska kunna vara 
delaktiga i identifieringen av relevanta forskningsområden samt delta 
i forsknings- och utbytesprogram. Det är angeläget att göra vetenskap 
och teknik tillgänglig för unga människor så väl som för människor med 
olika kulturell bakgrund.

Nordisk-baltiskt samarbete

De nordiska och baltiska landsråden för ungdomsorganisationer höll två 
förberedelsemöten, ett i Sverige och ett i Norge, finansierat av Svenska 
Unescorådet. Under förberedelsemötena enades delegaterna från Norden 
och Baltikum om att gemensamt driva frågan om uppvärderandet av det 
informella och icke-formella lärandet som ett viktigt komplement till 
formell utbildning för ungas deltagande i ekonomisk utveckling. Under 
själva ungdomsforum hölls vidare ett nordisk-baltiskt förberedelsemöte 
liksom ett gemensamt utvärderingsmöte. De gemensamma 
förberedelserna ledde till genomslag både innehållsmässigt i sakfrågorna 
och i valen till arbetsgruppernas ordförande och rapportörer.

De nordiska och baltiska länderna la fram Sveriges kandidatur genom 
Daniel Frelén, CISV, Sverige, till uppdraget som ungdomsforums 
huvudrapportör och Daniel valdes. Den 19 oktober presenterade Daniel, 
tillsammans med ungdomsforums ordförande, slutrapporten från ”Youth 
Forum” för de 193 medlemsstaterna vid Unescos generalkonferens. Läs 
talet och rapporten på www.unesco-sweden.org eller i bilaga 1.
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� Rapport från administrativa kommissionen

Alla kommissioner tar upp och diskuterar generaldirektörens förslag 
till sexårsstrategin, Medium Term Strategy, förslaget till kommande 
tvåårsprogram och budget och riktlinjerna för arbetet för åren 2010 
– 2011. Medlemsländerna skickar in förslag till förändringar i dessa, så 
kallade Draft Resolutions, DR., som också diskuteras i kommissionerna.

Den administrativa kommissionen behandlar frågor av teknisk och 
administrativ art, t.ex. frågor om medlemsländernas inbetalning av 
medlemsavgifter, personalfrågor och frågor om hur nästa budget ska 
beräknas. Kommissionen fattar också beslut om fördelningen mellan de 
olika delarna i program och budget för kommande två år. 

För första gången hade visst samarbete ägt rum i det nordiska 
förberedelsearbetet om eventuella gemensamma nordiska ståndpunkter 
etc. också i den administrativa kommissionen.

Rösträtt

I Unesco antas de flesta beslut enhälligt, men rösträtten har 
stor symbolisk betydelse och används mycket påtagligt vid val 
till kommittéer och till val av generaldirektör när sådana sker. 
Medlemsländer som har misskött sina betalningar av medlemsavgifter 
ska enligt reglerna inte ha rätt att rösta vid generalkonferensen. Arton 
medlemsstater ingick i den gruppen och 10 hade hänvisat till särskilda 
omständigheter och därför skriftligen begärt att ändå få rösträtt. För 
att bedöma dessa ansökningar tillsatte kommissionen en arbetsgrupp, 
där Sverige valdes till ordförande. Cap Verde, Centralafrikanska 
republiken, Gambia och Somalia föreslogs inte få något undantag från 
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reglerna. Rapporten presenterades av kommissionens ordförande som 
då föreslog att även Cap Verde borde få rösta, med hänsyn till att landet 
då hade betalat sin avgift. Generalkonferensen beslutade i enlighet med 
ordförandens förslag.

Arbetsprogram och budget för 2008-2009

Kommissionen hade en intressant diskussion om framtida inriktning 
och struktur av arbetsprogram och budget. Genomgående fanns en stark 
uppslutning för ökad resultatorientering och mindre av detaljstyrning av 
organisationen. Många medlemsländer uttryckte att man måste visa tillit 
till generaldirektören som måste få styra organisationen med strategiska 
och övergripande mål. 

Efter diskussion godkändes en budget av 631 miljoner USD för 2008-
2009. Under diskussionen sade flera delegater att man tyckte att de 
administrativa kostnaderna var allt för höga (34 %) och att mer pengar 
borde gå till programverksamheten. 

Sverige hade lämnat ett ändringsförslag som innebar överföring av 
budgetmedel bl.a. från kostnader i samband med styrelsens arbete och 
från några enheter vid sekretariatet, till utbildningsinstitut i Afrika, 
se kapitel 12. Det presenterades, men avfärdades med att det inte var 
en fråga för den administrativa kommissionen att bedöma, om det var 
nödvändigt att öka budgeten för de program som avsågs i resolutionen. 
Kommissionen begränsade därför sina insatser till att bedöma, om det 
var möjligt att minska anslagen för vissa budgetposter, så att man kunde 
göra de föreslagna ökningarna i resolutionen. Efter diskussion fann 
kommissionen att en sådan minskning i storleksordningen 0,5 milj. USD 
borde vara möjlig. Detta ändringsförslag behandlas också i de övriga 
kommissionsrapporterna.
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”Kategori 2-institut”

På senare tid har många så kallade kategori 2-institut tillkommit inom 
Unescos alla verksamhetsområden. Tanken är att de ska genomföra 
en del av Unescos program och bistå med expertis i Unescos arbete. 
Många länder uttryckte rädsla för att den snabba ökningen av dessa 
institut kommer att medföra en okontrollerad utgiftsökning för 
Unesco. Även om instituten i princip finansieras av det medlemsland 
på vars territorium det ligger, så krävs i realiteten ändå stöd från 
Unescosekretariatet. Många talare underströk vikten av utvärderingar av 
institutens arbete. Kommissionen föreslog att generaldirektören skulle 
ges i uppdrag att utarbeta en klar och tydlig strategi för instituten och 
att styrelsen skulle få i uppdrag att genomföra denna. 

 

Reformprocessen

Sekretariatet påminde om att förändringen av arbetsorganisation i stora 
organisationer, som FN, inte kunde ske snabbt eftersom förändring 
kräver ett förändrat tänkesätt i organisationen. Det fanns ett starkt 
stöd för fortsatt reformarbete. Betydelsen av rotation bland personalen 
betonades. Den ansågs av flera delegater som särskilt betydelsefull för 
decentraliseringsprocessen

Extrabudgetära medel

Detta var första gången som extrabudgetära medel diskuterades som en 
egen fråga vid en generalkonferens. Ett stort antal inlägg gjordes, varav 
de flesta talarna betonade att det var ett problem, att de extrabudgetära 
medlen faktiskt var större än den ordinarie budgeten. Sekretariatet 
noterade problemet och anmodades göra sitt yttersta för att få dessa 
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medel att samverka så tydligt som möjligt med organisationens 
övergripande mål.

Revisorsrapport

Kanadas riksrevisor avlämnade tre rapporter; extrabudgetära medel, 
organisationens svar på tidigare rapporter och en revisionsrapport för 
2004 - 2005. Hon var nöjd både med den ekonomiska förvaltningen och 
med organisationens svar på tidigare rapporter. Uppdraget som extern 
revisor innehas nu av Frankrike.

Skalor för medlemsavgift och betalningsvilja, geografisk fördelning av 
den fast anställda personalen, personalens fond för sjukersättningar, 
bidrag till FN:s gemensamma fond för personalens pensioner

Dessa dagordningspunkter är exempel på sådant som Sverige föreslagit 
inte ska diskuteras i Administrativa kommissionen, utan bör kunna 
beslutas av Unescos styrelse. Generaldirektören har beslutat tillämpa 
FN-skalan när medlemsavgifterna bestäms. Bidragen betalas till 43 % i 
USD och 57 % i Euro. Betalningsviljan har försämrats, det utestående 
beloppet uppgår f.n. till 155,3 milj.kr vilket är 50 % högre än motsvarande 
belopp för två år sedan.

Rapport från generaldirektören om renoveringen av sekretariatets hus i Paris

Renoveringarna har blivit avsevärt dyrare än budgeten för detta ändamål 
och budgeten behövde således förstärkas. Kommissionen godkände detta 
med beklagande. Det ska uppfattas  som en engångsföreteelse.
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Effektivisering av beslutsfattande

Sverige la under kommissionen fram ett förslag för att effektivisera 
beslutsfattandet i organisationen, med innebörd att vissa administrativa 
beslut som har fattats av styrelsen, inte ska behöva diskuteras av 
administrativa kommissionen och generalkonferensens plenum en gång 
till. Därigenom skulle större utrymme finnas för mer strategiska och 
framtidsinriktade diskussioner under generalkonferensen. Svaret från 
generalkonferensens styrelse var att denna fråga inte kunde tas upp på 
dagordningen, eftersom den inte hade beslutats av styrelsen som en 
punkt för kommissionen att diskutera. Det var många medlemsländer 
som tyckte detta var ett intressant exempel på hur organisationen inte 
är det strategiska och framtidsinriktade organ som den skulle kunna 
vara. Punkten kom däremot med i den rapport, som kommissionens 
ordförande överlämnade till plenum. 

Rapporten som antogs i plenum finns på engelska på Unescos hemsida, 
www.portal.unesco.org, under rubriken General Conference, dokument 
34 C/77. 

� Rapport från kommissionen för övergripande frågor, PRX

Alla kommissioner tar upp och diskuterar generaldirektörens förslag 
till sexårsstrategin, Medium Term Strategy, förslaget till kommande 
tvåårsprogram och budget och riktlinjerna för arbetet för åren 2010 
– 2011. Medlemsländerna skickar in förslag till förändringar i dessa, så 
kallade Draft Resolutions, DR., som också diskuteras i kommissionerna.

I denna kommission diskuteras frågor av övergripande karaktär.
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Det svenska ändringsförslaget (DR18) var föremål för de mest 
omfattande diskussionerna i kommissionen. Behandlingen av förslaget 
finns under en särskild rubrik eftersom det togs upp till diskussion i flera 
kommissioner. Se kapitel 12.

Finlands ändringsförslag om ökat stöd till ”UNESCO Institute for Statistics” 
(UIS)

Finland hade skrivit ett förslag till ändring så att mer stöd kunde ges till 
Unescos statistikinstitut. Sverige stödde naturligtvis förslaget och yrkade 
på att kommunikationsprogrammet också ska vara ett arbetsområde 
för institutet, så att vi kan få statistiskt säkerställda uppgifter om 
yttrandefrihet och pressfrihet. Sekretariats ledning motsatte sig 
detta med hänvisning till bristande resurser och tekniska svårigheter. 
Intressant att notera var att USA i ett inlägg sa sig vara en varm 
anhängare av yttrande- och pressfrihet, men motsatte sig förslaget med 
hänvisning till att uppgiften skulle vara tekniskt komplicerad att lösa.

Frankrikes ändringsförslag om översyn och revision av the International 
Standard Classification of Education (ISCED)

I enlighet med instruktionen från utbildningsdepartementet uttalade 
Sverige stöd för förslaget samt anmälde intresse för att ingå i en 
eventuell arbetsgrupp. Intresset hos deltagarna var måttligt, men det 
verkade som många skulle vara beredda att påbörja en studie i frågan, 
om än inte en fullskalig översyn/revision

I diskussionen om frågan om Unescos ”födelsedagar” påpekade 
delegationen att Sverige anser det principiellt fel att utlysa en så stor 
mängd bemärkelsedagar (drygt 60-talet) med Unescoförtecken i ett 
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centraliserat förfarande. De nya reglerna för beslut, om vem som får 
använda organisationens logotyp, ger nationalkommissionerna den 
rätten och därför kan varje land besluta vilka firanden man själv anser 
ska ske i Unescos namn.

Implementering av förslag från förra generalkonferensen om relation och 
arbetsfördelning mellan generalkonferens, sekretariat och styrelse

Sverige har under många år drivit behovet av reformering av Unesco och 
vid generalkonferensen 2005 presenterades en rad förslag till reformer 
från en arbetsgrupp, där Sverige deltog som viceordförande. Resultat av 
hur förslagen genomförts presenterades vid denna generalkonferens. 
Sverige höll ett anförande på de nordiska ländernas vägnar och lyfte 
fram de positiva resultat som nåtts i implementeringen av förslagen 
och särskilt rapporten från Unescos styrelse. Sverige framförde dock 
sin besvikelse över att en rad förslag inte genomförts med tillräckligt 
långtgående verkan.

Kommissionen beslutade uppdra åt Unescos generaldirektör att 
rapportera till styrelsen om den fortsatta implementeringen och att till 
nästa generalkonferens presentera en rapport.

 Åminnelse av förintelsen och av holodomor

USA, med flera länder, hade presenterat ett förslag (som Sverige 
stött) rörande åminnelse av förintelsen. I diskussionerna framförde 
Egypten att alla brott mot mänskligheten borde omfattas och för 
att lösa diskussionen tillsattes en arbetsgrupp som presenterade en 
konsensuslösning som antogs av kommissionen. I beslutet uppmanades 
generaldirektören att kontakta FN:s generalsekreterare för att finna 
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metoder att öka medvetenheten om förintelsen. Generaldirektören ska 
presentera resultatet av konsultationen vid styrelsemötet hösten 2008.

En liknande resolution föreslagen av Ukraina angående holodomor 
(en svältkatastrof åren 1932-33 förorsakad av en medveten politik 
från Stalins sida) diskuterades och även här tillsattes en arbetsgrupp 
med bl. a Ryssland där man nådde en konsensuslösning som antogs av 
kommissionen.

Rapporten som antogs i plenum finns på engelska på Unescos hemsida 
www.portal.unesco.org, under rubriken General Conference, dokument 
34 C/78. 

7 Rapport från utbildningskommissionen

Alla programkommissioner tar upp och diskuterar generaldirektörens 
förslag till sexårsstrategin, Medium Term Strategy, förslaget till 
kommande tvåårsprogram och budget och riktlinjerna för arbetet för 
åren 2010 – 2011. Medlemsländerna skickar in förslag till förändringar 
i dessa, så kallade Draft Resolutions, DR., som också diskuteras i 
kommissionerna.

Till kommissionens ansvarsområde hör utbildningsprogrammen 
och verksamheten vid de olika « Unesco-instituten » för utbildning. 
Mötet inleddes med en presentation av den kommuniké som 
utbildningsministrarna antog den 22 oktober som följdes av 
presentationer om utbildningsinstitutens verksamhet. Därefter 
arrangerades fem debatter, varav en godkändes utan diskussion. Sverige 
gjorde inlägg i alla debatter där diskussion förekom. 
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Långtidsstrategin (6-årsstrategin)

Flera delegationer inledde med att utryckta sin uppskattning över att 
strategin endast hade två huvudprioriteringar, vilket tolkades som ett 
steg mot en tydligare fokusering av Unescos verksamhet. Stor enighet 
rådde om den fortsatt starka betoningen på Education for all, EFA, 
(Utbildning för alla) och Education för sustainable development ESD, 
(Utbildning för hållbar utveckling) lyftes fram. Gällande ESD påpekade 
flera delegationer att Unesco kunde göra ytterligare insatser på detta 
område, särskilt mot bakgrund av Unescos ansvar under årtiondet för 
utbildning för hållbar utveckling 2005-2014. Det rådde även stor enighet 
om den fortsatta prioriteringarna av Afrika och jämställdhet, för vilka 
även Sverige utryckte stöd. Många hjärtefrågor togs också upp som 
utbildning för fred, utbildning i naturvetenskap, mänskliga rättigheter, 
konstnärlig/kreativ utbildning och utbildning i konst, flerspråkighet 
och modersmålsutbildning. Ett stort antal delegationer, inklusive den 
svenska, efterfrågade ökade insatser på områdena yrkesutbildning och 
högre utbildning. Sammanfattningsvis innehöll generellt alla inlägg ett 
stöd för presenterad strategi, men många delegationer framförde att 
det är centralt att göra ytterligare prioriteringar, att fortsatta utveckla 
indikatorer samt utvärdera i vilken utsträckning målen uppnås.

Arbetsprogram och budget för 2008-2009

Sekretariatet inledde med att konstatera att man befinner sig halvvägs 
i arbetet med FN :s Millenniemål och att man har kommit långt inom 
vissa områden, men att det fortfarande finns stora utmaningar att lösa 
som t.ex. utbildning för alla, särskilt för flickor, och ökad läskunnighet. 
Oron för att ej uppnå målen delades av ett flertal delegationer som 
poängterade att budgeten är begränsad och att Unesco således måste 
koncentrera sitt arbeta och t.ex. göra ytterligare prioriteringar, 
konkretisera målen, att använda sig mer av utbildningsinstituten och att 
samarbeta med andra organisationer för att uppnå synergieffekter.
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Debatten innehöll över 60 inlägg, där delegationerna återigen 
uttryckte sitt stöd för endast två huvudprioriteringar, vikten 
av EFA och betoningen på utbildning för hållbar utveckling. 
Inläggen kompletterades dock med en stark uppslutning kring 
föreslagna prioriteringar läskunnighet, utbildning om hiv/aids samt 
lärarutbildning. Dessa områden ansågs vara nyckelområden i arbetet 
med EFA och många länder lyfte särskilt fram vikten av lärarutbildning.

Vidare berördes utbildning av hög kvalitet, ”capacity building” och 
att stärka nätverk där Unescos skolnätverk Associated Schools Project 
Network fick starkt stöd. Ytterligare samarbeten relevanta för många 
länder för att uppnå målen var samarbeten syd-syd och syd-nord. Några 
länder, främst de nordiska, refererade till ungdomsforumet där Sverige 
även argumenterade för inkludering av forumet i generalkonferensen. 
Utbildningsinstitutionerna sades vara viktiga verktyg för att uppnå 
målen och måste tilldelas tillräckliga resurser för att kunna bli effektiva 
som t.ex. att genomföra konferensen om vuxenutbildning, Confintea. 
Sveriges resolution om att stärka utbildningsinstituten gick inte 
igenom och överlämnades för diskussion i den gemensamma session 
där kommissionernas ordföranden möts, vilken ägde rum i slutet av 
generalkonferensen.

När det gällde « Implementering av förslag om utbildnings- och 
kulturinstitutioner på de ockuperade arabiska territorierna », resultat 
av « implementering gällande Konventionen och Rekommendationen 
mot diskriminering i utbildning (1960) » och tillägg för « the Regional 
Education projekt for Latin America and the Caribien (PRELAC) » så 
hade alla tre punkterna redan diskuterats av styrelsen och ordföranden 
föreslog därför att de skulle godkännas utan diskussion, vilket 
accepterades med några mindre tillägg. 

Flera delegationer underströk behovet av att länderna skulle få 
diskutera pågående arbete och uppnådda resultat för att kunna uppnå 
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utbildningsmålen på punkterna där generaldirektören rapporterade 
om arbetet med EFA (Utbildning för alla), Intensifier Teacher Training 
Initiativ in Sub-Sahara (TTISSA) och hur Unesco arbetar med FN :
s årtionde för utbildning för hållbar utveckling. När det gäller EFA-
processen ansågs den årliga « The Global Monotoring Report » var ett bra 
underlag för en sådan diskussion och länderna önskade att den skulle 
komma ut tidigare för att kunna använda slutsatserna i samband med 
generalkonferensen. Norge fick gehör för sitt förslag att lyfta fram EFA-
arbetet tydligare och att bl.a. stärka uppföljningen, främja ökad dialog på 
alla nivåer, förstärka Unescos samordnande roll samt att utveckla en mer 
analytisk och resultatbaserad rapport. 

Det rådde stor enighet om förslaget att förstärka och följa upp TTISSA 
som bl.a. syftar till att stärka lärarutbildningarna och på så sätt höja 
utbildningskvalitén i Afrika. Det blev stor uppslutning för den 
resolution som Tyskland och Japan lagt fram och Sverige stött om att 
stärka Unescos roll som ledande i arbetet med årtiondet för utbildning 
för hållbar utveckling. 

Utkast till program och budget 2010-2011

Sexårsstrategin ansågs vara en naturlig utgångspunkt för kommande 
program och budget. Flera länder gav stöd för fortsatt prioritering av 
Afrika och jämställdhet, men man föreslog även att mer resurser ska 
läggas på unga. Ett flertal delegater, inklusive Sverige, poängterade 
samtidigt behovet av ett resultatbaserat arbete, tydligare uppföljning 
och utvärdering samt att ”sunset clauses” ska formuleras i nästa program 
och budget, dvs. att det för varje påbörjad aktivitet tydligt ska anges när 
aktiviteten ska avslutas.

Många delegationer efterlyste mer reflektion kring FN:s reformarbete 
och ökad samstämmighet mellan global, regional och lokal nivå. 
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Länderna var överens när det gäller EFA om att det var en fortsatt 
självklar huvudinriktning, men att fokus bör övergå från tillgång till 
utbildning till utbildning av hög kvalité. I debatten lyftes även Unescos 
globala samordningsroll för EFA fram och att fokusera på de minst 
utvecklade länderna och de mest marginaliserade grupperna. Ett flertal 
länder ville även se en förstärkning av TTISSA och ökat stöd för « 
Literacy initiative for Empowerment », LIFE, (läskunnighetens roll för 
att stärka individens ställning), och för yrkesutbildning.

Rapporten antogs i plenum och finns på engelska på Unescos hemsida 
www.portal.unesco.org, under General Conference, dokument 34 C/79.

Lunchmöte om inkluderande utbildning

På initiativ av Sverige och Finland  anordnades en lunch med temat 
inkluderande utbildning den 19 oktober. Syftet var att diskutera rätten 
till likvärdig utbildning för alla. Drygt 60 personer från ett tjugotal 
länder deltog. Deltagarna var ministrar, delegater i generalkonferensen 
och ambassadörer. Lars Leijonborg, svensk minister med ansvar för 
forskning och högre utbildning, och Finlands utbildningsminister Sari 
Sarkoma var värdar för lunchen och inledde diskussionen med att betona 
vikten av utbildning för alla och utmaningen att uppnå Milleniemålen. 
Därefter hölls gruppdiskussioner om bl. a. flickors rätt till utbildning, 
mångfald, icke- diskriminering och funktionshindrades möjligheter 
till utbildning. Från diskussionerna kunde man konstatera att alla 
länder berördes av temat, men att det var stora skillnader i problem och 
utmaningar mellan länderna.
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� Rapport från naturvetenskapliga kommissionen

Alla programkommissioner tar upp och diskuterar generaldirektörens 
förslag till sexårsstrategin, Medium Term Strategy, förslaget till 
kommande tvåårsprogram och budget och riktlinjerna för arbetet för 
åren 2010 – 2011. Medlemsländerna skickar in förslag till förändringar 
i dessa, så kallade Draft Resolutions, DR., som också diskuteras i 
kommissionerna.

Sexårsstrategin

Norge yttrade sig mycket negativt om förslaget, medan andra var mer 
positiva. Många yttrade sig positivt om att Unesco borde arbeta mer med 
rådgivning och stöd inom ”science policy”. Även det svenska inlägget 
förordade detta. 

Ordförandena för de sex vetenskapliga programmen yttrade sig 
gemensamt och framförde bl.a. att de ville ta en större roll som 
rådgivare inom vetenskapliga frågor. Det kan jämföras med förslaget 
om en Science Advisory Committee i översynen av de vetenskapliga 
programmen, vilket de nordiska ländernas tillstyrkte.

Arbetsprogram och budget för 2008-2009  och  utkast till program för 2010-
2011 

Samtliga förslag från styrelsen antogs av kommissionen. Ett antal 
ändringsförslag (Draft Resolutions) diskuterades, däribland den nordiska 
DR 19 där vi föreslog att ändra prioritetsordningen inom huvudprogram 
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II så att arbete med ”policies” m.m. skulle ha högsta prioritet. Sverige 
gjorde inlägg för att understryka stöd för detta. Beslutet bordlades dock 
till det gemensamma mötet med samhällsvetenskapliga kommissionen, 
där resolutionen till slut återtogs i sin helhet.

Ett ändringsförslag från Brasilien, som innebär ökat stöd till IOC 
(Intergovernmental Oceanographic Commission) på bekostnad av 
administrativa utgifter inom en annan kommission, diskuterades 
länge. Beslut om att allokera medel från denna andra kommission 
måste tas i annan ordning. Den naturvetenskapliga kommissionen 
enades om att göra ett starkt uttalande om allmänt ökad budget till det 
naturvetenskapliga programmet. 

Sekretariatets representant betonade att det föreslagna 
tvåårsprogrammet var en förbättring, men representerade ett första steg 
som svar på översynen av de vetenskapliga programmen. Han pekade 
på att IOC fick ökat stöd, och även IHP (International Hydrological 
Programme) och MAB (Man and Biosphere). Han menade att 
jämställdheten nu var betonad, ”mainstreamed”, och pekade på Unescos 
samarbete med L’Oreal som sponsrar L’Oreal-Unesco Awards for 
Women in Science. 

Han försäkrade också att sekretariatet skulle ta hänsyn till 
medlemsstaternas rekommendationer vid utformandet av nästa 
tvåårsprogram och budget för 2010-11.

”Kategori 2 – institut”

Överenskommelsen mellan Unesco och Nederländerna om Unesco-
IHE Institute for Water Education förnyades. Nio Kategori 2-institut 
etablerades. De nordiska delegationerna diskuterade frågan och var i 
princip negativa till sådana åtaganden, men bedömde det som utsiktslöst 
och kontraproduktivt att invända mot besluten.
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Program för förnyelsebar energi i Centralasien

Denna programpunkt, ett förslag från Kazakstan, tog mycket lång tid. 
Många länder, särskilt ”väst-länder” var tveksamma till att på detta sätt 
införa ett program vid sidan av den gängse vägen via tvåårsprogrammet. 
Östländer och utvecklingsländer var tvärtemot positiva och pekade 
på det stora behovet av insatser för förnyelsebar energi, särskilt i 
Central-Asien. Efter mycket lång debatt blev kommissionen enig om 
ordalydelsen av rekommendationen till generalkonferensens beslut.

Översynen av vetenskapsprogrammen

Denna punkt behandlades i det gemensamma mötet mellan 
de två vetenskapskommissionerna, se rapporten från den 
samhällsvetenskapliga kommissionen.

Rapporten som antogs i plenum finns på engelska på Unescos hemsida 
www.portal.unesco.org,  under rubriken General Conference, dokument 
34 C/80.

� Rapport från kommissionen för samhällsvetenskap

Alla programkommissioner tar upp och diskuterar generaldirektörens 
förslag till sexårsstrategin, Medium Term Strategy, förslaget till 
kommande tvåårsprogram och budget och riktlinjerna för arbetet för 
åren 2010 – 2011. Medlemsländerna skickar in förslag till förändringar 
i dessa, så kallade Draft Resolutions, DR., som också diskuteras i 
kommissionerna.
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Sex-årsstrategin

I debatten yttrade sig många delegater i positiva termer om bioetik, 
etik, MOST-programmet, Unescos arbete med mänskliga rättigheter, 
fred och fattigdomsbekämpning. Mest nöjda var delegater från Brasilien, 
Mexiko, Argentina och Chile. Mest kritisk var den norske delegaten, 
som tyckte att ambitionen var för stor och efterfrågade löpande revision. 
Finland instämde och ansåg strategin var fragmenterad och orealistisk, 
och det gjorde även Sverige. Tyskland ansåg strategin för detaljerad och 
dåligt sammanhållen. Flera medlemsstater efterfrågade uppgifter om 
uppnådda mål och resultat. Libyen ansåg att migrationsperspektivet 
var kolonialt och eurocentriskt medan Zimbabwe och Kina stödde 
etiksatsningar. Nya Zeeland ansåg att länderna i Stilla Havet och 
de inhemska folkens eller ursprungsfolkens rättigheter (indigenous 
rights) samt kunskapsläget i Afrika kommit i skymundan. Japan 
förordade att både natur- och samhällsvetenskap skulle satsa på 
globala klimatförändringar. Flera delegater förordade utbildning i 
naturvetenskap, medan Frankrike och Österrike önskade utbildning 
i mänskliga rättigheter, och Polen och Korea undervisning i historia. 
Korea efterlyste vidare mer Nord-Syd samarbete.

Strategin revideras enligt sekretariatet vartannat år, med hjälp av 
experter för att möta globala utmaningar.

Arbetsprogram och budget för 2008-2009

Generalkonferensen diskuterade det samhällsvetenskapliga 
programmet uppdelat i tre sessioner: stöd till vetenskapsetik, stöd 
till forskningspolicy och programmet MOST (Management of Social 
Transformations) samt fred, filosofi, mänskliga rättigheter och 
verksamhet mot dopning.
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Sekretariatet framhöll de övergripande satsningarna på Afrika, 
COMEST (vetenskapsetik), jämställdhet och våldsbekämpning och var 
speciellt nöjt med satsningen på forum för socialministrar, sport och 
filosofins dag. 

Sammanfattningsvis hade inget medlemsland invändningar mot stöd 
till vetenskapsetik och bioetik. USA ville se ett samarbete mellan IBS 
(International Bioethics Committee) och IGBS (Intergovernmental 
Bioethics Committee). Medlemsstaterna tog tillfället i akt att ge sina 
generella synpunkter på hela det samhällsvetenskapliga programmet. 
Sydafrika hade funderingar kring programmets effektivitet. Brasilien 
efterlyste resultatinriktade indikatorer. Nederländerna framhöll behovet 
av att fastställda normer (standards) utvecklades av Unesco, vilket 
USA inte vill ha. Finland förordade mer interdisciplinär/intersektoriell 
inriktning för Samhällsvetenskap (SHS) och efterlyste konkretisering 
och implementering och Sverige instämde i detta. Australien uttryckte 
bekymmer över reducerad budget för SHS. Tjeckien, Nederländerna, 
Storbritannien och Belgien ville få en sammanfattning av vad man hittills 
uppnått inom SHS och hänvisade till den förtjänstfulla och värdefulla 
presentationen av resultaten av programmet om oceanografi (IOC). 

Ansvarig för den samhällsvetenskapliga sektorn, bemötte synpunkterna 
från de nordiska och de andra europeiska länderna med ett visst mått av 
upprördhet, delvis specifikt riktat mot de svenska inläggen, som förordar 
en sammanslagning av de båda vetenskapliga programmen och som en 
rad länder ville stödja. Han ansåg sig samtidigt kunna luta sig mot stödet 
från en del latinamerikanska och afrikanska delegater. Han anförde 
att ett närmare operativt samarbete eller en hopslagning av natur- och 
samhällsvetenskap skulle leda till att samhällsvetenskap försvann. Han 
argumenterade för att etik hör till samhällsvetenskap, därför att det 
alltid hört hemma inom samhällsvetenskap och därför inte kan vara 
övergripande. Etik, enligt honom, handlar om värden, principer, moral, 
mänskliga rättigheter, politik och ansvar. Det går, enligt honom, inte att 
förorda ett holistiskt perspektiv, utan att ta in hela strukturen. Slutligen 
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hänvisade han till ett beslut som ska ha tagits under Kofi Annans tid 
beträffande, behovet att hålla de två programmen åtskilda.

MOST-programmet anses av de flesta delegater, speciellt de 
latinamerikanska, vara ett angeläget program, inte minst genom 
satsningen på ett forum för socialministrar. Ett stort antal delegater 
ansåg att programmet var underbudgeterat. Pakistan, med stöd 
av Storbritannien och andra länder och med hänvisning till 
Sveriges inlägg, menade att det behövs bra forskning med fokus på 
fattigdomsbekämpning och förordade extern vetenskaplig granskning 
(peer review) av allt vetenskapligt arbete inom Unesco. Finland 
ville stärka MOST och uppdatera tidigare utvärderingar och lyfta ut 
sport ur samhällsvetenskapsprogrammet. Sverige instämde i detta. 
Nederländerna efterlyste mer konkretion av MOST-programmet, medan 
Ryssland försvarade programmet mot dopning inom sport. Kuba menade 
att sport är en del av utveckling för fred.

Sekretariatets representant kommenterade att Unesco måste utgå 
från den budget man har och sedan fördela och inte börja med 
vad organisationen vill göra. Han menade att Unesco inte är en 
anslagsgivande organisation, utan får ta till sig den forskning som finns 
i världen. Han beskrev Unesco som en unik organisation som kunnat 
samla alla socialministrar för första gången i historien. 

Debatten under den tredje sessionen visade mycket utbrett stöd för 
filosofi, filosofins dag och lärostolar i filosofi. Denna fråga flöt delvis ihop 
med stöd till firandet av deklarationen om de mänskliga rättigheterna, 
som fyller 60 år 2008, de har båda fostrande/upplysande humanistiska 
intentioner och är freds- och solidaritetsprojekt. Även projektet ”Cities 
Against Racism” framhölls. Storbritannien undrade över de höga 
personalkostnaderna för 60 års-jubiléet och Finland var kritiskt till att 
inte naturvetenskap ingår i dialogen.
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Etablerandet av ett « UNESCO Observatory on Women, Sports and 
Physical Education » mötte inte några protester eftersom programmet 
inte innebär kostnader för Unesco.

Översynen av de vetenskapliga programmen 

Under tre olika möten behandlades översynen i en gemensam session 
för de två vetenskapskommissionerna. Norge, Finland och Schweiz hade 
lämnat in textförslag. Detta inslag drog helt oväntat till sig det största 
intresset, de flesta inläggen, den längsta diskussionen och en betydande 
diplomati. Flera ambassadörer var inkallade till dessa möten. Den 
amerikanska ambassadören gjorde tillsammans med den kanadensiska 
och schweiziska stora insatser för att medla. Den brasilianske delegaten 
bidrog också till att konferensen kunde fatta beslut. Det framfördes goda 
argument och gjordes stora ansträngningar från de nordiska och andra 
europeiska delegaterna i syfte att förstärka vetenskapssektorerna genom 
att inrätta en « External Science Advisory Board ». Ett annat alternativ 
var att återkommande anlita externa experter för uppföljningar och 
utvärderingar. Diskussionen resulterade i en tämligen urvattnad text, 
där det i princip var upp till sekretariatet att sköta det hela och anlita 
experter när och om de så önskades.

Det generella intrycket man fick under diskussionerna var, att 
sekretariatet i en rad kontroversiella frågor ganska ofta fick stöd från 
delegater från Afrika och Latinamerika. Det föreföll som om det fanns 
i huvudsak två sätt på vilket vissa medlemmar visade sitt stöd till 
sekretariatet och avvisade kritik från andra medlemsstater; antingen 
genom att åberopa ”micro management” eller att referera till att man ska 
lita på sekretariatet och deras förmåga att göra de bästa bedömningarna 
utan inblandning av medlemsstaterna.

Rapporten som antogs i plenum finns på engelska på Unescos hemsida 
www.portal.unesco.org, under rubriken General Conference, dokument 
34 C/81.
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Bildtext till omslagets insidor:

1.  Lars Leijonborg på plats bakom Sveriges skylt.

2.  HMK håller sitt anförande.

3.  Det gick vägen! Sverige har just blivit invalt i Världsarvskommittén. Rolf Löfgren, Naturvårdsverket,  
 Inger Liliequist, Riksantikvarieämbetet, ambassadör Mats Ringborg och Helene Nilsson,  
 kulturdepartementet gläder sig åt resultatet.

4. Förberedande samtal hemma hos ambassadören inför Kungens framträdande i Unesco; Vid sidan om  
 Kungen står Johan Lindell, ambassadörsparet Mats och Christina Ringborg, Eva Hermanson och  
 Hans-Åke Öström. På den nedersta bilden syns även Nina Eldh, hovets informationschef.

Bildtext till föregående uppslag:

1. Högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg och Unescos biträdande generaldirektör Marcio  
 Barbosa vid ett seminarium om biosfärsområden. 

2. Ambassadör Mats Ringborg, Unescorådets ordförande Görel Thurdin och rådsledamoten Olle Thorell.

3. Åsa Finnström, Kulturdepartementet, och rådsledamoten Jan Dahlin i    
 Kommunikationskommissionen.

4. Statssekreterare Peter Honeth och Susanne Moberg, forskningspolitiska enheten, deltog i mötet för  
 forskningsministrar. Hans-Åke Öström är undervisningsråd på svenska Unescodelegationen.

5. Birgitta Lövander, Vetenskapsrådet, och rådsledamoten Mehari Gebre-Medhin i  
 Samhällsvetenskapliga kommissionen.

6. Rådsledamöterna Barbro Eriksson och Cecilia Wikström tar en kaffepause.

7. Birgitta Löwander, Vetenskapsrådet, rådsledamoten Thérese Reitan, Kulturkommissionen och Åsa  
 Finnström, Kommunikationskommissionen på svenskt morgonmöte på delegationen.

8. Rådsledamoten Ulla Carlsson i Kommunikationskommissionen.

9. Daniel Frelén rapporterar från Youth Forum.

10. Unescorådets ordförande Görel Thurdin.

11. Lars Leijonborg och Eva Hermanson på nordiskt morgonmöte.

12. Margareta Wennlund, rådsledamoten Jan-Sture Karlsson, Johan Lindell och Kerstin Lundman  
 kopplar av efter en lång dag.

13. Unescos generaldirektör och Kungen vid invigningen av utställningen Year of the Planeth Earth.

14. Berit Olsson från Sida-SAREC som var en av inledningstalarna vid mötet för forskningsministrar fick  
 många kontakter efter sitt anförande.

15. Rådsledamoten Barbro Eriksson och Kristina Cunningham i Utbildningskommissionen.

16. Unescorådets ordförande Görel Thurdin och generalsekreterare Johan Lindell har alltid mycket att  
 tala om.
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10 Rapport från kulturkommissionen

Alla programkommissioner tar upp och diskuterar generaldirektörens 
förslag till sexårsstrategin, Medium Term Strategy, förslaget till 
kommande tvåårsprogram och budget och riktlinjerna för arbetet för 
åren 2010 – 2011. Medlemsländerna skickar in förslag till förändringar 
i dessa, så kallade Draft Resolutions, DR., som också diskuteras i 
kommissionerna.

Efter det omfattande arbetet med att ta fram och besluta om « 
Konventionen om skydd för och främjande av mångfalden i kulturella 
uttryck » vid förra generalkonferensen var årets förhandlingar under 
kulturkommissionen relativt odramatiska. Dagordningen präglades 
av konsolidering och uppföljning av de beslut som tidigare har fattats 
och diskussioner kring särskilt komplexa frågor. En sådan fråga gäller 
museiföremål som har stulits eller på annat sätt förts till museer i andra 
länder än ursprungsländerna och hur dessa eventuellt kan återföras. 
Många talare underströk betydelsen av att hitta lösningar på denna 
komplexa och mycket angelägna fråga och att digitalisering och 
tillgängliggörande av museiföremål måste fortsätta, men att detta på 
inget vis kan ersätta det faktiska, fysiska ägandet av föremålen i fråga. 

Långtidsstrategin

I Sveriges inlägg framhölls att det är positivt att kulturprogrammet 
präglas av en önskan om konsolidering och uppföljning av tidigare 
beslut och insatser. Inte minst gäller detta uppföljning och bevakning 
av « Konventionen om mångfald i kulturella uttryck ». Samtidigt vill 
Sverige se en tydligare koppling mellan de olika programmen, särskilt 
till utbildningsprogrammet. Det samma gäller önskan om en tydligare 
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anknytning och uppföljning mellan kulturprogrammet och andra 
viktiga dokument och insatser – t ex Stockholmskonferensen om 
kulturpolitik för utveckling, Dakarkonferensen, FN :s millenniemål 
och betydelsen av hållbar utveckling i stort. Sverige framhöll även att 
ett jämställdhets- och ungdomsperspektiv bör genomsyra programmet 
på ett ännu tydligare sätt. Slutligen nämndes också betydelsen av 
yttrandefrihet i sammanhanget – att kulturell mångfald bygger på 
yttrandefrihet i bred mening. 

Arbetsprogram och budget för 2008-2009

En av de frågor som föranledde en mycket lång debatt var ett 
ändringsförslag från Indien, med stöd från Albanien, Benin, Etiopien, 
Grekland, Italien, Irak och Libyen. Ett förslag till ny gemensam 
skrivning lämnades vid mötets början och förslagsställarna manade till 
återhållsamhet när det gällde förslag till ytterligare ändringar. En del 
företrädare påpekade dock att alla måste få komma med synpunkter på 
det som sedan blir gemensamma texter. Förutom en del mindre språkliga 
justeringar framkom en mer substantiell diskussion kring Unescos roll 
vad gäller implementeringen av de normativa instrumenten. Det blev 
till slut en diskussion om det borde stå att Unescos generaldirektör ska 
”promote” eller ”encourage” ratificeringen av Unescos konventioner 
– särskilt « Konventionen om kulturarvet under vatten » från 2001. 
Även här var det många som ville ha förtydligat att digitalisering inom 
museivärlden inte kan ersätta den fysiska tillgången till föremål i andra 
länder. Efter förhandlingar utanför mötet och debatten under mötet togs 
ett nytt förslag till skrivning fram, vilket sedan antogs av kommissionen. 

Förutom nämnda förslag dryftades ytterligare sex förslag under samma 
punkt på dagordningen. Med undantag av nämnda förslag antogs 
generaldirektörens förslag till åtgärder. De ekonomiska äskanden 
som fanns i vissa ändringsförslag avslogs, så det blev inga budgetära 
implikationer av de ändringar som kommissionen föreslog. 
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Ordföranden utförde sitt uppdrag på ett mycket kompetent och 
skickligt sätt. Förberedda inlägg anmäldes på en särskilt lista och bara 
i undantagsfall öppnades debatten för nya inlägg – och då efter att ha 
församlingen tillfrågats om detta var acceptabelt. Ordföranden var 
också mycket skicklig på att sammanfatta och återge ”salens” åsikter i 
de olika frågorna. Även kommentarerna från sekretariatets representant 
sammanfattade väl de synpunkter som kom fram under diskussionerna, 
men det var svårt att få någon uppfattning om hur mycket av detta 
som kommer att ge avtryck i Unescos vidare arbete. Det framfördes 
t. ex. synpunkter på att anslagen till aktiviteterna minskar, medan 
personalutgifterna står fast, och det gavs inga signaler om en ändrat 
prioritering i de kommentarer som den assisterande generaldirektören gav. 

Rapporten som antogs i plenum finns på engelska på Unescos hemsida 
www.portal.unesco.org, under rubriken General Conference, dokument 
34 C/82.

11 Rapport från kommunikations- och informationskommissionen 

Alla programkommissioner tar upp och diskuterar generaldirektörens 
förslag till sexårsstrategin, Medium Term Strategy, förslaget till 
kommande tvåårsprogram och budget och riktlinjerna för åren 2010 
– 2011. Medlemsländerna skickar in förslag till förändringar i dessa, så 
kallade Draft Resolutions, DR., som också diskuteras i kommissionerna.

Förutom tvåårsprogram, sexårsstrategi och riktlinjerna för 2010 
- 2011 behandlades den första rapporten om implementeringen av 
rekommendationen « Promotion and Use of Multilingualism and 
Universal Access to Cyberspace » och inrättandet av ett « kategori-2-
institut » i Bahrain om informations- och kommunikationsteknologi 
samt en rad ändringsförslag  från medlemsländerna. 
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I huvudsak fungerade debatterna väl, men ordföranden hade ibland 
problem att på ett konsekvent sätt öppna och stänga talarlistorna. 
Förvirring uppstod särskilt vid den sena avslutande debatten om 
programmet 2010-2011, då endast ett fåtal länder kom till tals. Underlag 
för debatten redovisades dessutom först vid mötets öppnande, 
vilket är allvarligt, liksom att Unescos styrelses rekommendationer 
avseende program och budget presenterades först under pågående 
generalkonferens.

Sverige gjorde inlägg i debatterna om sexårsstrategin och program 
och budget för 2008-2009 samt i debatten rörande rapporten om 
flerspråkighet i « cyberspace ». 

Debatterna om kommande program 

Unesco har under de senaste generalkonferensernas debatter i 
kommissionen kritiserats för att inte i tillräcklig utsträckning arbeta 
med klara strategiska mål inom sitt kompetensområde. Krav på 
samarbete mellan olika sektorer inom Unesco och med andra aktörer 
samt behovet av förändringar i budgetarbetet har framförts – inte minst 
av Sverige och övriga nordiska länder.

Inför sexårsstrategin och programmet för 2008-2009 har Unesco 
genomfört ett mer genomgripande förändringsarbete vad gäller såväl 
strategiska målformuleringar som aktiviteter och resultatuppföljning. 
Unesco söker fokusera på insatser i syfte att nå ett kunskapssamhälle 
för alla utifrån övergripande principer om yttrandefrihet, pressfrihet, 
fri tillgång till information, pluralism och oberoende medier samt 
kulturell mångfald. Stöd till medier i länder som befinner sig i krigs-, 
postkonflikt- och katastrofsituationer uppmärksammas under egen 
rubrik och i det sammanhanget kan nämnas att detta är ett resultat av 
Sveriges arbete vid generalkonferensen 2005. Afrika och jämställdhet 
mellan könen ges särskild prioritet i sexårsprogrammet, vilket 
välkomnades av många vid årets generalkonferens.
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Flertalet länder i kommissionen gav både sexårsstrategin och 
tvåårsprogrammet ovanligt starkt stöd och stort beröm uttalades 
direkt till kommunikations- och informationssektorns direktör, för 
den energi han lagt ned i arbetet att få till stånd mer disciplinerade 
program. Men särskilt de nordeuropeiska länderna, samt länder som 
Nya Zeeland, Australien och Kanada, påtalade en kvarstående brist på 
realism i målsättningarna och nödvändigheten av en betydligt högre 
grad av intersektoriellt samarbete - med tanke på det pågående arbetet 
att uppnå Milleniemålen och ett hållbart samhälle. Uppföljnings - och 
utvärderingsmodeller efterlystes. 

Även Sverige framhöll att Unesco på ett förtjänstfullt sätt har igångsatt 
ett mer målinriktat arbete, men att ett framgångsrikt resultat kräver 
ökad koncentration vad gäller prioriteringar och realistiska mål – med 
fokus på « policy advice and capacity building » samt samarbete med 
andra aktörer och resursallokering. 

Sverige lade stor vikt vid yttrandefrihetsfrågor och särskilt journalisters 
säkerhet med krav om ytterligare satsningar på « monitoring networks 
» i samarbete med andra viktiga aktörer inom området. Vidare 
betonades sambandet mellan oberoende medier, « good governance » och 
fattigdomsbekämpning med en uppmaning till Unesco att bl.a. upprätta 
« advisory services on media governance » i fattiga och konfliktdrabbade 
länder. 

Unescos nyckelroll i processen rörande « World Summit on the 
Information Society » (WSIS) underströks med kraft. ICT-uppbyggnad 
i utvecklingsländerna med tonvikt på innehåll utifrån lokala och 
etiska perspektiv och särskilda satsningar på marginaliserade grupper 
betonades – inte minst vad gäller kvinnors och ungas situation. 
Nödvändigheten av ”media and information literacy” påvisades. 
Arkivens och bibliotekens roll i arbetet för ett hållbart samhälle 
poängterades också i Sveriges inlägg.
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Vid förra generalkonferensen bidrog Sverige aktivt till att 
deklarationerna från « World Press Freedom Day » i Belgrad 2004 
och Dakar 2005 om stöd till medier i krigs- och katastrofsituationer 
respektive « good governance » implementerades. Stor förvåning 
uttalades över att motsvarande deklarationer från 2006 – « Media, 
Development and Poverty Eradication » och 2007 « Press Freedom and 
Safety of Journalists » inte återfanns på årets dagordning.

Vidare påtalade Sverige behovet av kunskapsutveckling inom 
kommunikationsområdet och närmare utbyte med forskarsamhället 
föreslogs. Unesco behöver också, både för sina egna uppföljningar och 
medlemsländernas ställningstaganden, en utveckling av indikatorer och 
andra mått inom kommunikationsområdet. Ett utvecklat samarbete 
mellan Kommunikations- och informationssektorn och « Unesco 
Institute for Statistics » respektive UNDP :s « Human Development 
Report » efterfrågades.

De nordiska inläggen liknade i hög grad varandra och var i många 
stycken mer kärnfulla än inläggen från andra länder. Australien, 
Storbritannien och Uganda m. fl. hänvisade till nordiska inlägg.

I det närmaste alla västländer som uttalade sig poängterade, liksom 
Sverige, vikten av Unescos arbete vad gäller mänskliga rättigheter 
och yttrande- och pressfrihet, särskilt vad gäller journalisters 
säkerhet. Mycken kritik mot Unescos arbete rörande den pågående 
implementeringsprocessen av WSIS uttalades och en påtaglig 
rädsla finns på många håll för att Unesco inte tillräckligt bevakar 
innehållsfrågorna. En insikt om nödvändigheten av att Unesco lägger 
ökad tonvikt på « media and information literacy » kunde noteras 
i många inlägg, flera gjorde också en koppling mellan detta och 
bibliotekens roll i utvecklingsfrågor. Biblioteks- och arkivfrågor hade 
större tyngd än vanligt under denna generalkonferens.
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Klyftan mellan norra och södra halvklotet visade sig mer tydlig än 
någonsin i programdebatterna. Utvecklingsländernas inlägg var också 
tydligt konkreta och med fokus på rådande informationsklyftor. Det 
handlar inte bara om den s. k. digitala klyftan, utan i hög grad om den 
roll traditionella medier som press och radio spelar. Lokala kulturer 
gavs stort utrymme i flera inlägg med särskild tonvikt på vikten av 
lokalt innehåll. Konkreta åtgärder gällande medielagstiftning framhölls. 
Flertalet utvecklingsländer underströk behovet av stöd till infrastruktur 
och utbildningsinsatser. Däremot förekom mer sällan hänvisningar till 
yttrandefrihet och ”good governance”. Flera afrikanska länder kunde 
dock redovisa framsteg på dessa områden, men uttryckte stort behov av 
fortsatt stöd.

Tilltron till det reformerade Unescoprogrammet ”International 
Programme for the Development of Communication” (IPDC) är mycket 
stor och det finns en pro-aktiv inställning inom programmet som saknas 
i övriga program. 

Även programmet ”Information for All” (IFAP) hade starkt stöd av 
utvecklingsländerna, trots att den nyligen presenterade utvärderingen 
av IFAP visar på stora brister i organisationen och klena resultat. Frågan 
om IFAP borde ha fått betydligt större utrymme i programdebatterna, 
men under en sådan debatt skulle säkerligen frågor ställts om IFAP:
s berättigande. Detta önskade sekretariatet undvika till varje pris 
och arbetade därför aktivt för att hålla frågan på säkert avstånd och 
det lyckades man med – trots att flera länder försökte väcka frågan, t 
ex Norge och Tyskland. Även ett ändringsförslag från Egypten, som 
äskade budgetmedel för att anordna regionala möten för nationella 
IFAP-kommittéer, antogs trots aktivt motstånd från länder som Norge, 
Nederländerna och Japan. Det särskilda möte som hölls om IFAP under 
lördagen efter lunch, kan endast beskrivas som mycket förvirrande och 
avsatte inga som helst spår.
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Något färre länder än vanligt talade under debatterna, 38 medlemsländer 
begärde ordet i debatten om sexårsprogrammet: 20 av dessa kom från 
södra halvklotet – jämt fördelade över Afrika, Asien och Latinamerika, 
och 18 från norra halvklotet, flertalet från Västeuropa. Nästan lika 
många, 36 länder, deltog i debatten om program och budget för 2008-
2009. Flertalet talare kom från västländerna och Afrika. Det är av stort 
värde att höra så många afrikanska länder tala och att iaktta den klyfta 
som olika språkbruk mellan utvecklingsländerna och västvärldens länder 
uppvisar. Betydligt färre länder, åtta, deltog i debatten om utformningen 
av programmet 2010-2011. 

Särskilda frågor

Diskussionen rörande den första rapporten “on the measures taken 
by Member States for the Implementation of the Recommendation 
concerning the Promotion and Use of Multilingualism and Universal 
Access to Cyberspace” blev kort. Tolv länder, däribland Sverige, 
begärde ordet. Tyskland gjorde ett mycket skarpt uttalande om att 
det är omöjligt att dra några som helst slutsatser från ett underlag, 
som bygger på svar från 23 länder. Sverige pekade på Unescos viktiga 
koordineringsroll i standardiseringsarbetet på området och vikten av 
samarbete med ISO. 

I debatten om inrättandet av ett regionalt finansierat Unesco-institut 
i Bahrain gjorde Danmark ett inlägg med stöd från samtliga nordiska 
länder, som innehöll ett principiellt ifrågasättande av inrättande 
av ”kategori-2-institut”. Ett 20-tal andra länder, framför allt från 
arabvärlden, gjorde inlägg i debatten – flertalet till stöd för inrättandet 
av institutet.
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Slutsatser

Sammantaget kan man konstatera att årets programdebatter i 
kommissionen var relativt odramatiska – några stora konfliktfrågor kom 
aldrig i förgrunden. Många inlägg kännetecknades också av en starkare 
betoning på individnivå än systemnivå. De stora övergripande frågorna 
inom området blev aldrig centrala i programdebatterna. USA, Kina 
och Ryssland var mycket tillbakadragna under kommissionens arbete 
och Storbritannien uttalade sig mest i detaljfrågor. Det finns en stark 
känsla av att avgörande diskussioner förs idag än mer på andra arenor än 
generalkonferensen - nya maktkonstellationer gör sig gällande efter bl. a. 
USA:s återinträde i Unesco. Orsakerna kan säkerligen till stor del sökas 
i den rådande ordningen i världspolitiken. Avståndet mellan Unescos 
sekretariat och medlemsländerna synes också ha ökat.

Endast en gång uppstod en mer intensiv principiell diskussion och det 
gällde ett ändringsförslag från Kuba, som i programmet för 2008-2009 
ville lägga in en formulering om att privat ägande inom medie- och 
kommunikationsområdet kan leda till begränsningar i tillgång till 
information. Deklarationen fick starkt stöd från Bolivia, Venezuela, 
Turkiet och Kina men väckte motstånd från Polen, Slovakien, Tyskland, 
USA och Japan. Konsensus nåddes genom att stryka « private » i den 
föreslagna skrivningen.

Rapporten som antogs i plenum finns på engelska på Unescos hemsida 
www.portal.unesco.org under rubriken General Conference, dokument 
34 C/83.
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12 Ändringsförslag (DR) nummer 1�

Sverige, tillsammans med de nordiska länderna och Nederländerna, hade 
lämnat in ett ändringsförslag, DR 18, med innebörd att öka anslaget till 
de tre utbildningsinstituten, IICBA - institutet för kapacitetsutveckling i 
Afrika, IIEP - institutet för utbildningsplanering och UIL - institutet för 
livslångt lärande. Dessa ökningar skulle finansieras genom en minskning 
av anslaget till styrelsens administration och genom att anslagen till 
Unescos stipendieverksamhet och framtidsstudier avvecklades. De båda 
senare är del av programmet som s. k. centrala verksamheter och avses 
stödja den egentliga programverksamheten. Sverige bedömde att de 
var mycket dyra i förhållande till resultaten och framtidsstudierna har 
heller aldrig haft någon egentlig betydelse vid planeringen av Unescos 
program. Sverige ville därför att den framåtblickande verksamheten 
skulle knytas närmre till kärnprogrammen och också finansieras inom 
deras anslag. Stipendieverksamheten når varje år ett mycket litet antal 
individer.

Totalt innebar förslaget att ca 3,5 miljoner dollar (av budgetens 
610 miljoner) skulle flyttas. Generaldirektören yttrar sig om alla 
ändringsförslag och hade i yttrande över DR 18 uttalat sig mycket 
negativt om förslaget.

I administrativa kommissionen diskuterades frågan om minskning av 
bidraget till styrelsens administration. Sveriges förslag innebar t. ex. att 
alla dokument enbart skulle distribueras elektroniskt, och att styrelsen 
under sina möten inte skulle arbeta i två så kallade kommissioner, vilka 
diskuterar frågor som sedan diskuteras igen i den samlade styrelsen. 
Enligt Sveriges bedömning fanns stora möjligheter att ”spara” 500 000 
dollar av en budget på totalt dryga sju miljoner. 
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I denna debatt kommenterade flera talare också förslagen att dra in 
anslagen till stipendier och framtidsstudier. Efter drygt sex timmars 
debatt beslutades att man skulle minska bidragen till styrelsen (och 
till andra centrala verksamheter) med 500 000 dollar. Hur dessa medel 
skulle fördelas mellan det svenska förslaget och ett brasilianskt förslag 
om förstärkning av IOC, internationella oceanografiska kommissionen, 
skulle avgöras vid ett avslutande möte mellan alla kommissioner på 
generalkonferensens sista dag, då man även skulle besluta om hela 
budgetens omslutning.

Därefter följde debatten i kommissionen för övergripande 
programfrågor, PRX. Här handlade debatten om förslaget att avskaffa 
anslagen till stipendieverksamheten och framtidsstudier. Återigen tog 
debatten dryga sex timmar. Sekretariatet hade mycket aktivt arbetat mot 
förslaget och det hade också lyckats vinna stöd för uppfattningen att 
ingenting ska förändras. 

I debatten förekom nästan inga inlägg som behandlade förslaget 
till förstärkningar av resurserna till instituten. Motståndet mot de 
föreslagna nedskärningarna var massivt bland de delegater som yttrade 
sig. Ett antal länder uttalade sig således bl. a. starkt för bibehållande av 
stipendieprogrammet.

Det fanns dock ett starkt stöd för idén att knyta den framåtblickande 
uppgiften närmre till de programmen och resultatet blev att dessa 
verksamhetsmedel överfördes till programmen, medan lönekostnaderna 
lämnades oförändrade, som central funktion. Stipendieverksamheten 
lämnades helt oförändrad.

Vid debatten i utbildningskommissionen ställde man sig bakom 
förslaget, men kunde inte ange någon källa för finansiering, varför man 
hänsköt frågan till det gemensamma mötet med alla kommissioner.
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Vid det slutliga gemensamma mötet med alla kommissioner framförde 
Sverige mycket kritiskt att generalkonferensen i fortsättningen måste 
organiseras så, att medlemsstaterna ges en reell möjlighet att diskutera 
omfördelningar inom budgeten och även övergripande prioriteringar. 
Sverige sade sig också berett att avstå från de 500 000 dollar, 
administrativa kommissionen identifierat som möjlig ”besparing” och 
föreslog att de skulle gå till IOC.

Kompromissen blev att IOC får USD 500 000 och att generaldirektören, 
inom ramen för gällande regler, uppdras att försöka finna medel inom 
årets överskott för att förstärka IOC och utbildningsinstituten.

En slutsats av detta arbete är att generalkonferensen måste 
organiseras på ett annat sätt, så att den får möjlighet att diskutera hela 
verksamheten. 

13 Ministermöte om utbildning och ekonomisk utveckling  

Ministermötet samlade närmare 100 utbildningsministrar samt lika 
många bisittare och ett flertal representanter för Unescos ledning för två 
dagars diskussion om utbildningens betydelse för ekonomisk utveckling. 
Från svensk sida deltog statsrådet Lars Leijonborg, med David Wiking, 
enhetschef på Sidas undervisningsenhet, som bisittare.

Mötet behandlade fyra teman:  
1) Rätten till utbildning och rätten till utveckling 
2) Utbildning och ekonomisk tillväxt 
3) Utbildning för hållbar utveckling 
4) Internationellt samarbete



Rapport från Unescos Generalkonferens 2007�2

 
Sverige höll anföranden på punkterna 1 och 2, samt höll ett av 
inledningsanförandena om utbildning för hållbar utveckling. Sverige 
var tydligare än de flesta andra länder i att påpeka sambandet mellan 
demokrati – utbildning – utveckling, liksom betydelsen av jämställdhet 
mellan kvinnor och män, flickor och pojkar. 

Diskussionerna präglades av mer uppläsning av anföranden än 
diskussion och reaktion på gjorda inlägg. Delvis kan det förklaras av 
formatet: det är svårt att få till en diskussion mellan 100 ministrar, som 
alla vill säga någonting. Stämningen var emellertid god och fokus låg på 
utbildning snarare än annan utrikespolitik. Slutkommunikén från mötet 
speglar diskussionerna relativt väl.

Kommunikén finns på Unescos hemsida, www.portal.unesco.org under 
General Conference, dokument 34 C/INF. 24.

14 Ministermöte om forskning och utveckling

Ministermötet om forskning och utveckling ägde rum under två dagar 
på temat ”Science and Technology for Sustainable Development and the 
Role of UNESCO”. Statssekreterare Peter Honeth deltog och biträddes 
av Susanne Moberg, forskningspolitiska enheten. I övrigt ca en fjärdedel 
av de deltagande ministrar (bl.a. Indien och Kina), i övrigt mestadels 
”vice ministrar”. Ingen av de nordiska länderna, och få av de europeiska 
länder hade en minister närvarande.

Unesco hade skickat ut en förfrågan om vad medlemsländerna ville 
diskutera under ministermötet. Medlemsländerna hade inte haft 
möjlighet att följa hur resultatet såg ut av denna kartläggning. I den 
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slutliga dagordningen fanns emellertid möjlighet att framföra vad varje 
minister tyckte var viktigt. Mötet var uppdelat i fyra olika sessioner:

1. Forskning och utveckling för utveckling/bistånd: kommande och     
   ”ärvda” utmaningar

2. Utbyggnad av internationellt samarbete för innovativa policies för  
    forskning och ”utvecklings-management”

3. ”Highlights” och ”guidelines” för Unesco-verksamheten för 2008-2013

4. Sammanfattning och antagande av en kommuniké.

De två första sessionerna bestod till största delen av att respektive land 
läste upp sina färdiga inlägg – utan att relatera till vad de inbjudna 
talarna sagt inledningsvis. Många länder tog upp kopplingen mellan 
grundforskning och mer tillämpad forskning och att dessa måste gå 
hand i hand. I det sammanhanget diskuterades även användning och 
kommersialisering av forskningsresultat och innovationer.

Intresse för och förståelse av forskning redan från unga år togs upp 
av många länder. Frågan om ”brain-drain” verkade inte vara en lika 
brännande fråga som vid förra generalkonferensen: nu pratar man mer 
om ”brain-circulation”. Inte heller lika många inlägg om bistånd och 
behov av hjälp – mer av resonemang om vad det egna landet försöker 
åstadkomma.

Redan under de två första sessionerna efterlystes mer samverkan och 
hjälp till strategier för att föra upp forskning på den politiska arenan och 
skapa  strategier för landets forskningspolitik.

 Berit Olsson, chef för Sida/Sarec, var en av inledningstalarna under 
session två. Hon höll ett bra anförande, med Sida-perspektiv, och många 
tackade både henne och de svenska representanterna efter anförandet. 
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Session tre var den intressantaste. Medlemsländerna skulle kommentera 
och föreslå vilken roll och vilka verksamheter Unesco ska ägna sig 
åt fram till 2013. Även rapporten ”Overall Science Review”, om 
Unescos båda vetenskapliga program, som presenterades under våren 
kommenterades här. Under denna session fick alla medlemsländer, 
som ville, ingå i en drafting group för den gemensamma kommunikén 
som skulle antas. Som underlag fanns medlemsländernas inlägg. Under 
session fyra diskuterades utkastet till kommuniké. 

De största diskussionerna rörde sig kring den ”science advisory board” 
som översynen av vetenskapsprogrammen föreslagit. De nordiska 
länderna med Finland i spetsen, Storbritannien, Canada och Iran vill 
att det ska finnas en sådan rådgivande nivå. Detta vill absolut inte 
generaldirektören Matsuura – och med sig hade han Brasilien, Egypten 
och Pakistan. Generaldirektören vägrade fortsätta diskutera frågan 
– och hänvisade till att frågan skulle diskuteras senare under den 
samhällsvetenskapliga kommissionen på måndagen. Mycket underligt 
beslut – samtidigt som han inte ville ge ordet till de länder han visste var 
av motsatt uppfattning. När han blev tvungen att ge dem ordet, började 
han med att säga att man bara fick prata, om man sa något, man inte 
redan hade sagt.

I den slutliga kommunikén finns en punkt som lyder ”Acknowledge 
the value of the work of the overall Review Committee for Major 
Programmes II (Natural Sciences) and III (Social and Human Sciences)”.

Som spår efter denna översyn finns som en av de konkreta 
rekommendationerna att Unesco ska öka sitt policy-arbete med att ge 
råd och goda exempel för formulering av nationella forskningspolicies, 
kapacitetesuppbyggnad och definiera nationella innovationssystem. 
Unesco ska vidare, som en del av att öka medvetenheten kring 
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forskning och utveckling, och sin roll i den globala utvecklingsplanen, 
tänkas föreslå forskning och utveckling som ett tema för FN:s 
generalförsamling.

Kommunikén finns på engelska på Unescos hemsida, www.portal.
unesco.org under General Conference, dokument 34 C/INF 36.
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Bilaga 1

Svenska anföranden: 
1. HMK 
2. Lars Leijonborg 
3. Daniel Frélen, Ungdomsforum

1. Opening speech by His Majesty The King of Sweden, Carl XVI Gustaf, at the 

34th General Conference of UNESCO, Paris October 16, 2007  

Mr President, Mr Director General, Mr Chairman of the Executive 
Board, Excellencies, Ladies and Gentlemen,

First of all, I would like to thank you for having invited me to the 34th 
General Conference of UNESCO.

I feel honoured to be given the opportunity, at the beginning of the 
Conference, to address you on a matter of great concern to us all and 
very close to my heart, the global threat of climate change and its 
consequences.

By promoting collaboration among nations in the fields of education, 
science and culture, UNESCO contributes in an essential way to peace 
and security in the world. 

UNESCO is indeed dealing with the cornerstones of modern society 
and civilization. As representatives of your nation you all have the 
challenging task ahead of you to look into the crystal ball, in order to 
make wise decisions for the future. In this context, let me remind you of 
the fact that the first and foremost condition for a sound development of 
our world community is a sound environment.
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My interest in the environment started already when I was a young boy. 
Outdoor living was a natural ingredient for my family, in summertime 
as well as wintertime. I was not even 10 years old when I was encouraged 
to join the Scout Movement where I learnt to respect nature and other 
basic values of our time. 

In 1972 Sweden hosted the United Nations Environment Conference. 
That was the very first time the world woke up to the signals of different 
threats that our water and air are exposed to. But it has taken until now 
before these threats have become common knowledge and are placed on 
the agendas of many governments, organizations and media all around 
the globe. It has also taken until now that the Nobel Peace Prize has 
been awarded to a personality and an organization that have worked 
hard to put the limelight on climate change. 

My worries and quest for further knowledge made me start a series of 
Royal Colloquia, meetings with scientific experts from different parts of 
the world, in collaboration with the Royal Swedish Academy of Science. 
Every other year I gather a small number of scientists to discuss a specific 
environmental theme. The last couple of meetings have been dealing 
with different aspects of global warming.

This year we went to Greenland, where the theme for our Colloquium 
was ”Past Climate Change: Human Survival Strategies”. At the same 
time Mr. Barroso, President of the European Commission was there, a 
good sign of the importance the Union attaches to the matter of climate 
change.

Nowhere in the world is the result of climate change as evident as in the 
Arctic. From a global perspective the development in Greenland is the 
most threatening, best illustrated at the Akulliit glacier, north of Narsaq. 
If  the ice of Greenland were to collapse the effects on the level of the 
oceans and the low coastal areas of the world would be immense.
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It is important to learn from history. The people from the North, from 
Iceland and Norway, who emigrated to Greenland during the Viking 
period just disappeared from history. After the 15th century there are no 
traces of them. But scientists tell us that most probably it was climate 
change that erased their culture.

This is a lesson and warning to us all. Today we know that conditions for 
life on this planet are changing rapidly. Man-made global warming has 
become a major issue on the international agenda. The impact of human 
activity is multiple and complex; it ultimately endangers ecosystems 
and conditions for life. They are affected, for instance, by emission of 
greenhouse gases, by pollution and by disposal of dangerous waste.

The necessity to break the link between economic growth and the 
negative impact on the environment is the challenge we are facing today. 
I believe that it is possible that growth can be made sustainable. The 
new technology is to some extent already here, and it is being developed 
continuously by research and other studies.

Environmental degradation hampers economic growth and increases 
poverty. Sustainable use of natural resources is really a precondition 
for economic development. Consequently, there should be no conflict 
between economic growth and the reduction of poverty on one hand 
and measures to protect the environment on the other. 

The less privileged are the first to suffer from polluted water and soil, 
and they also have the least ability to adjust to a changing environment. 
Again, the rich countries must take the lead; we cannot ask the less 
privileged to make excessive sacrifices.

Climate change is dangerous not only for the natural environment but 
also for the social relations between people. Morality and ethics could 
be at stake when people start questioning whose fault it is that our 
environment is threatened. 
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When we compare what is going on now to what happened to the 
Vikings from Greenland, there is a big difference: we have really 
nowhere to go when our environment is threatened in such a global and 
total way. Glaziers are melting. Living conditions change dramatically as 
a result of the rising sea level and heavy rains. Human health is affected 
by air and water pollution, as well as by water scarcity. Land degradation 
and desertification has an impact on agriculture where it occurs. 

Moreover, our generation has managed to re-shape everything from the 
landscape to the genes. But there are alternatives to the total collapse of 
society. We can change current trends and patterns. However, we must 
act now by taking the right decisions. Action today is important for 
growth tomorrow and it is necessary for the sake of future generations 
and continued life on this planet. Lack of action means a tremendous 
loss in human as well as economic capital. 

In all of this the international business community has a role of great 
importance. The participation of companies is central in creating the 
problems but also vital in finding the solutions. 

The business community has to cooperate with the political system 
to create optimal energy methods. Governments naturally have the 
ultimate responsibility and they are already involved in a series of 
conferences, mainly within the UN framework. 

I find it encouraging that the international business community now 
seems to take a more active interest. There are several new initiatives 
and I am myself somewhat familiar with a couple of them.

One is called 3C, “Combat Climate Change – A Business Leaders’ 
Initiative” which has developed into a global business movement joined 
by 45 major enterprises from all continents.
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The message is that global warming contains enormous risks but also huge 
opportunities for companies and investors. In just a few weeks time the 
3C project will meet in Sweden House in Washington, D.C. to discuss 
further action. I am looking forward very much to attending that seminar.

There is also a unique “alternative energy” project in Northern Sweden, 
in the city of Örnsköldsvik. It is called the Ethanol Pilot. The idea behind 
the project is to verify and optimize the process of producing ethanol 
from cellulose on a large scale basis. If everything goes according to the 
planning this process will be commercialized within the next decade.

The company that has developed the Ethanol Pilot is planning for large 
scale production of bioenergy from sugar canes in southern Africa.  
The technique is to process the whole plant, sugarcane and cellulose 
bagass. Africa is considered the continent that most probably will pay 
the highest price for climate change. At the same time Africa has a 
great potential in terms of natural conditions and a surplus of land and 
water. The programmes which are already running in Tanzania and 
Mocambique are meant to serve as models. If they work 100 million 
people could be independent of fossil energy by 2030.

At a meeting in Northern Sweden in June, on the invitation of the 
Swedish Minister of Environment, he and his colleagues, representing 28 
countries, took further steps in the direction of paving the way for a new 
so called climate regime. 

After the meeting I had the pleasure of inviting the group to dinner 
at the Royal Palace in Stockholm. The certainty of these experts to 
continue their efforts for the best of our planet was very clear.

By arranging a special high level conference before this year’s UN 
General Assembly, Secretary General Ban-Ki Moon underlined the 
necessity for the world community to deal with climate change 
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collectively. Decisions taken at various international high-level meetings 
seem to demonstrate a clear will to act. Therefore, let us move on together 
to concrete action while it is still possible to attain positive results.

A pre-requisite for decisions that can save our planet is that everybody is 
really informed. Therefore you need freedom of information which in its 
turn requires guarantees of security for people in media and elsewhere.

International laws and regulations protecting those who have the task 
to inform us must be respected. It is with great distress we read and hear 
about limitations and violations of journalists in different parts of the 
world. Those are a matter of disrespect for human rights and ultimately 
a threat to our possibilities to save our planet. 

The UN has declared the period of 2005 – 2014 as the decade of 
education for sustainable development. UNESCO has been nominated 
the lead agency in this work and therefore has a most important role in 
spreading light, knowledge and awareness about our environment and 
how to save it.

UNESCO must encourage all member countries to develop programmes 
for sustainable development and include them in their educational systems. 

Kofi Annan once said that education at all levels is a key to sustainable 
development. A judgement as valid today as when he stated it. 

Mr President, Mr Director General, Mr Chairman of the Executive 
Board, Excellencies, Ladies and Gentlemen,

October 6 was ”Overshoot Day”, that is the day when the world had 
consumed this year’s ration of natural resources. From now on until the 
end of the year we are living beyond our means. The natural resources 
that we use are not regenerated any more. We have started to nibble on 
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the capital. And we are eating quickly; only twenty years ago “Overshoot 
Day” was not until the end of December.

I don’t think it could be said in a more clear way. The environment is the 
ultimate condition for human survival on earth. It is the condition for 
civilization and all human activity.

In this process UNESCO could help in spreading the  knowledge of the 
status of the environment of our planet and also assist in developing 
educational programs wherever it is necessary.

Thank you, once again, for letting me address you on these matters that 
are so vital to all of humanity and so close to my heart. Good luck with 
your important work in this field as well as in all other areas you are 
active.

Thank you!
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2. Lars Leijonborg, General Policy Debate, October 18th

Mr President of the General Conference, dear delegates and 
chairpersons.

Last time I participated in a General Conference was in 1976 in Nairobi. 
- I have already noted that since then things have changed and in many 
ways. UNESCO today is an organisation much better equipped to deal 
with a rapidly developing world.

Like all colleagues, I would like to congratulate you, Ambassador 
Anastassopoulos, to your election as President of this General 
Conference. 

Sweden fully supports the views expressed yesterday by the Portuguese 
delegation on behalf of the European Union.

I would like to take this opportunity to express our strong support 
for the people of Burma in their struggle for a democratic future. We 
strongly urge the Burmese government to initiate a peaceful dialogue, to 
resist from all violence and to respect the human rights of the Burmese 
people, not least their freedom of expression and assembly. These are 
core values of UNESCO!

Freedom of expression is at the heart of all UNESCO’s work. This is 
fundamental for the development of education, science, culture and 
communication. Very often it is seen as a freedom which is necessary 
only for journalists and media. That is far too narrow, freedom of 
expression is necessary for every single citizen and in particular for 
teachers, scientists and artists. We would like UNESCO to take up this 
challenge courageously and forcefully, especially now when we can see 
attempts to dilute the freedom of expression. 
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Mr Chairman, 

The Climate change is mankind’s largest challenge and we have to face it 
wisely and courageously in new and creative ways. 

The political will and responsible leadership for tackling the major 
challenges facing humanity can only be created by a well-informed 
and educated public opinion. The world needs public opinion which, 
in democratic elections, elects political leaders who are able to take 
responsible and long-term decisions. Hence, democracy and education 
for sustainable development walk hand in hand to this end. 

Through its mandate in the UN family UNESCO shall work with 
education at all levels, from the ever more important pre-primary 
education, through the school system to higher education and further to 
the world of research.  Higher Education Institutions also have  a special 
responsibility to make sustainable development a guiding beacon in the 
education sector from pre-school to university. 

This is why the UN resolution on a special Decade of education for 
sustainable development is so extremely important also for Higher 
Education Institutions. And UNESCO shall contribute not only through 
its programme in education, but also through the development of 
science. The link between science and education is a crucial one for 
the concept of Education for Sustainable Development – it is through 
science that schools can be made aware.

Sustainable development involves a profound transformation of 
societies. Therefore, existing knowledge must be structured in a relevant 
way and new knowledge must be developed. Knowledge must be widely 
shared in order to increase awareness and to provide a basis for decision-
making. This is all a large societal learning process. 
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Consequently, there is a need for education as well as for reshaping 
education.

While Education For All is quite straightforward Education for 
Sustainable Development is often  considered difficult. The concept 
of Sustainable development has been around for many years and 
even if there have been several attempts to make the concept more 
operational it is clear that it cannot be exactly defined - it is an ever-
evolving concept. And as such it brings many challenges to schools and 
to the universities. Universities, with their core values of scepticism, 
curiosity and freedom of speech, have a profound role to play in 
developing students’ qualities to cope with uncertainty, poorly defined 
situations, diverging norms, values, interests and reality constructions. 
Sustainability is about systemic change within our institutions that 
allow for transformative learning to take place. This means looking 
at sustainability issues from a range of disciplinary angles, cultural 
perspectives, different time perspectives and a range of spatial 
perspectives.

Mr Chairman,

We have received the findings of the over all review of UNESCO’s 
science programmes. This touches on the very fundamental question: 
what can UNESCO do, and what shall the Organisation do in these 
fields. It is our view that here, as in all other programmes, UNESCO 
should focus on its exclusive tasks and do what no other organization 
is doing. UNESCO should thus concentrate on advising Member States 
in research policy and in structures and systems on how to implement 
research policy. UNESCO should collect, analyse and distribute 
information on research policy and structures. We would have liked to 
see that these tasks were given heavier weight in the final report. We feel 
that the existing science programmes demand too much resources of the 
science programmes.
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Sweden has introduced a draft resolution, where we want to increase 
the resources for the educational institutes. We have found resources 
for this improvement, by reducing the suggested appropriations to the 
anticipation programme, the fellowships programme, which could 
be reshaped in order to improve efficiency and make results more 
applicable. We have also suggested that the distribution of documents 
to the Executive Board be done electronically in order to save paper. We 
therefore hope for your support. 

Whether we talk about Human Rights as the freedom of expression or 
the need of a sustainable development it all comes down to a single word 
– responsibility. We all have to take our responsibilities, as a citizen or as 
consumer or as ministers of a government or as member of UNESCO. 

Thank you!
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3. Daniel Frélen, General Rapporteur of the 5th UNESCO Youth Forum   

    19 October 2007

Mr President, Mr Chairperson of the Executive Board, Mr Director-
General, 

Distinguished Delegates,

I am often told that my young friends and I are the future. In one aspect 
it is true, but this logic would make all you delegates here history. I would 
say that young people today are not the future and the delegates of the 
General conference present today are not part of the past. We are here 
together regardless of age, affecting the environment and the society we 
are living together and within. To make a difference and to make progress 
we must not forget our responsibility for both the present and the future, 
otherwise our decisions will not be sustainable for the future.

The topics discussed here during the General Conference are all 
connected to Youth and contain a youth perspective. I encourage you 
to read through the report of the Youth Forum and get inspired for the 
future. To deal with UNESCO questions without a youth perspective 
would be like dealing with politics and not include democracy.

If you look around, you see that most of the delegates from the Youth 
Forum were not given the possibility to stay, which is unfortunate. 

The Convention on the rights of the Child states that the best interests of 
the child should be the main focus in decisions, affecting children. For you, 
in this room it is indeed a challenge to know the best interest of the youth 
of the world. Young people are experts on our own situation. Half of the 
world’s population is younger than 26 years, so there are many experts, but 
not in within these walls. Include youth in all decision-making processes.
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Let’s hope that the General Conference 2009 will be a meeting point for 
young and old, with the Youth Forum delegates participating in their 
national delegations – I promise you will not be disappointed.

As young citizens we wish to contribute to the development of our 
societies, here and now, with our full potential, creativity and force. For 
young people, rights are closely linked to responsibility. As the Youth 
Forum report states A sustainable society is created by individuals with 
equal rights sharing the influence and responsibility. I am proud to stand 
before you today and be able to say – There are no adequate excuses. 
Young people today are the best educated generation ever. We would like 
to thank you for that. Now we are ready to take responsibility, all you 
have to do is share it. 

In this process Youth led NGOs all over the world contribute to 
reducing the gap between where decisions are made and where they are 
implemented. I encourage UNESCO and the Member States to develop 
the cooperation with Youth led NGOs to a greater extent 

And Finally

Most of the people in politics today are between 50 and 59 years old. In 
a not too distant future, there is a risk that democracy will dry out like a 
well in the desert. This could be prevented if the youth are allowed in to 
the arenas of decision-making. 

Remember, Youth are not here to replace you, but we, as well as you, 
want to get the chance to contribute to a sustainable society. It is your 
responsibility to let new people in to the decision-making processes. 
And it is our responsibility to make the best out of it. I would like to 
hand over the Report and wish you the best of luck in bringing youth 
participation and a youth perspective into the work of UNESCO. 

Thank you very much.
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Bilaga 2

Den svenska delegationen

Namn Titel    Funktion

Lars Leijonborg  statsråd                 delegationsledare 
Peter Honeth statssekretare   ombud 
Mats Ringborg ambassadör   ombud 
Görel Thurdin    ordförande   ombud 
Anders Falk utbildningsråd    ombud 
Barbro Eriksson undervisningsråd   ersättare 
Eva Hermanson departementssekreterare ersättare 
Ingrid Johansson-Lind departementsråd                 ersättare 
Jan-Sture Karlsson vice ordförande   ersättare 
Johan Lindell generalsekreterare   ersättare 
Andreas Bergström politiskt sakkunnig   sakkunnig 
Eva-Marie Byberg pressekreterare   sakkunnig 
Ulla Carlsson professor   sakkunnig 
Kristina Cunningham departementssekreterare sakkunnig 
Jan Dahlin landsarkivarie   sakkunnig 
Åsa Finnström kansliråd   sakkunnig 
Daniel Frelén vice ordförande   sakkunnig 
Mehari Gebre-Medhin  professor   sakkunnig 
Hanna Hallin ordförande   sakkunnig 
Birgitta Hoberg rådgivare   sakkunnig 
Carl Jacobsson avdelningschef   sakkunnig 
Inger Liliequist generaldirektör   sakkunnig 
Rolf Löfgren expert   sakkunnig 
Birgitta Löwander forskningssekreterare        sakkunnig 
Kerstin Lundman  departementssekreterare sakkunnig 
Susanne Moberg kansliråd   sakkunnig 
Helene Nilsson departementssekreterare sakkunnig 
Berit Olsson avdelningschef   sakkunnig 
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Therese Reitan forskningssamordnare        sakkunnig 
Olle Thorell riksdagsledamot   sakkunnig 
Margareta Wennlund departementssekreterare sakkunnig 
David Wiking enhetschef   sakkunnig 
Cecilia Wikström riksdagsledamot   sakkunnig 
Eino Örnfeldt departementsråd   sakkunnig 
Hans-Åke Öström ämnesråd   sakkunnig
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Generalkonferensens syfte och mandat
Generalkonferensen är högsta beslutande organ i Unesco. Vartannat år samlas 
delegationer från de 193 medlemsländerna vid sekretariatet i Paris för att besluta om 
organisationens program och budget för kommande två år. Det innebär att Unesco 
under ca tre veckor tjänar som mötesplats för ministrar, diplomater och tjänstemän, 
totalt nära 3000 personer från hela världen. Många andra möten hålls därför som 
ministermöten, överläggningar och specialistmöten.

Den budget medlemsländerna beslutar om är blygsam: för 2008-2009 drygt 631 
miljoner USD.




