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Rapport från Unescos 197:e styrelsemöte 12 – 22 oktober 2015 

- Kosovo rekommenderas för medlemskap i Unesco 
- Unesco viktig plattform för Sveriges säkerhetsrådskandidatur 
- Stor massmedial uppmärksamhet kring beslut om skydd av kulturarv i konflikt 
- Bred uppslutning kring USA:s förslag om utbildning som verktyg för att bekämpa 
våldsam extremism 
- Stort intresse för Unescos framtida roll och funktion i implementeringen av Agenda 2030 
- EU-enighet kring behovet av uppföljning av situationen på Krim 
- Upptrappning av motsättningarna kring kulturarv i Israel och Palestina 
- Fortsatt kompromiss kring höjd reguljär budget 
- Strukturerade finansieringsdialoger införs på årlig basis 
- Reformfrågorna mer aktuella än någonsin  

Den 12 – 22 oktober 2015 hölls Unescos 197:e styrelsemöte. På dagordningen fanns 46 ärenden, 

vilket är långt fler än vanligt. Det stora antalet ärenden beror troligen på att detta styrelsemöte är 

det sista innan Unescos generalkonferens i november och många ser det därmed som sista chansen 

att bereda beslut i frågor av hög nationell prioritet. 

  

Ett styrelsemöte präglat av kampanjer 

Det som präglade det 197:e styrelsemötet var det faktum att kampanj pågår.  Särskilt märkbart var 

det att generaldirektören Irina Bokovas kandidatur som FN:s nästa generalsekreterare påverkade 

hennes agerande på så sätt att hon var mer försiktig än någonsin och än mer noggrann för att inte 

stöta sig åt något håll. Hennes inledningsanförande gav inte uttryck för några större visionära 

ambitioner utan var ett tydligt kampanjtal där hon räknade upp det som Unesco (läs Irina Bokova) 

har åstadkommit och de framgångar som uppnåtts.  

USA:s kandidatur till Unescos styrelse var även den en faktor som präglade stämningen under 

styrelsemötet. Valet kommer att äga rum vid generalkonferensen i november men redan nu 

uppammade USA all sin diplomatiska charm för att övertyga om värdet av att ha USA kvar som 

styrelsemedlem i Unesco. Samtidigt som det finns en irritation över att USA inte betalar sina 

medlemsavgifter sedan Palestina valdes in i Unesco, finns också en oro över att USA kommer att 

lämna organisationen om man inte får behålla sin styrelseplats. Värt att notera är att det 

amerikanska kampanjarbetet i hög grad är riktat även mot hemmaarenan och framförallt Kongressen 

som måste övertygas om Unescos relevans och om USA:s roll i organisationen för att garantera 

fortsatt medlemskap och eventuellt också framtida betalning. Charmoffensiven nådde sin kulmen då 

USA:s utrikesminister John Kerry besökte Unesco. Av de 195 delegationerna var ca 115 



representerade vid den lunch som USA:s ambassadör bjöd in till med anledning av Kerrys besök (se 

Kerrys anförande i bilaga 1).    

Ytterligare en kampanj som fick stort genomslag inför och under styrelsemötet var den för Kosovos 

ansökan om medlemskap i Unesco. Lika tydlig var Serbiens motkampanj som bedrevs mycket aktivt 

och som fortfarande pågår, både i Unesco och på huvudstadsnivå. Det är framförallt Kosovos 

bristande förmåga att ta hand om de kulturarv som finns på kosovarisk mark som lyfts fram av 

Serbien och kopplingar görs till den kulturarvsförstörelse som genomförs av IS. Trots försök från bl.a. 

Ryssland och Kuba att få bort frågan från styrelsens dagordning beslutades, efter omröstning att 

rekommendera generalkonferensen att godkänna Kosovos ansökan om medlemskap (se 

omröstningsresultaten i bilaga 2). Av Unescos 195 medlemsländer är det 111 som har erkänt Kosovo. 

Då det krävs en 2/3-majoritet kan det dock bli en spännande omröstning vid generalkonferensen i 

november.  

Även den svenska delegationens styrelsearbete präglades av kampanj – den för Sveriges plats i FN:s 

säkerhetsråd. Unesco är med sina 195 medlemsländer en viktig arena för detta ändamål. Främst 

gäller det naturligtvis hårdvalutan, röstbytena, men även i substansfrågor gjorde Sverige sig gällande 

och synliggjorde sina prioriteringar för att vinna gehör i en bredare krets av medlemsländer. Under 

detta styrelsemöte var Sverige aktivt i att stödja beslutsförslag kring implementeringen av Action 

Plan for SIDS (Small Island Developing States) med hänvisning till att havs- och klimatfrågor är 

prioriterade för Sverige. Sveriges engagemang för dessa frågor betonades även i det svenska 

nationella talet (se bilaga 3). Sverige stöttade också, som ett av få icke-afrikanska länder, ett förslag 

för stöd till fredprocessen i Mali.  

  

Unescos förändrade roll nu och i framtiden 

Föga förvånande var det flera dagordningspunkter som rörde det aktuella läget i omvärlden och de 

ökade och delvis nya krav som ställs på organisationen. Den senaste tidens terrorattacker och de 

många krissituationer som pågår har fått medlemsländerna att vilja understryka Unescos mandat och 

viktiga roll. 

Ett exempel på en sådan dagordningspunkt var Unescos arbete till skydd och bevarande av 

kulturarv i konflikt.  Redan vid det förra styrelsemötet antogs ett beslut initierat av Italien och 

Spanien som syftade till att stärka Unescos arbete för att motverka kulturförstörelse i Irak, Syrien och 

Libyen och förhindra illegal handel med kulturföremål. Vid detta styrelsemöte presenterades en 

uppföljning och en strategi för det fortsatta arbetet. Sekretariatet föreslog t.ex. att den globala 

kampanjen #Unite4Heritage ska trappas upp och på italienskt initiativ föreslogs att nationella 

experter på frivillig basis ska samarbeta genom en snabb mobiliseringsmekanism. Sverige var 

medförslagsställare vid det förra styrelsemötet och stödde även detta uppföljningsförslag som 

antogs i bred konsensus. Beslutet fick stor uppmärksamhet i media som felaktigt framställde det som 

att Unesco hade beslutat att FN skulle skicka fredsbevarande styrkor för att skydda kulturarv. Detta 

är naturligtvis inte något som Unesco har mandat att göra och det var inte heller innebörden i 

styrelsebeslutet. 



Ytterligare ett exempel var beslutsförslaget Utbildning som ett verktyg för att bekämpa våldsam 

extremism som hade tagits fram av USA som en följd av ett initiativ under högnivåveckan i UNGA. 

Syftet var att visa på Unescos ledande roll inom utbildningsområdet med särskilt fokus på det 

strategiska arbetet inom ramen för Global Citizenship Education. I beslutsförslaget presenterades ett 

antal åtgärder för att stärka detta arbete ytterligare. USA hade varit mycket aktivt för att vinna stöd i 

en bred krets, vilket ledde till att ett 70-tal länder signerade sig som medförslagsställare, däribland 

Sverige.  Beslutet antogs med acklamation men efter en del diskussion där Egypten och Pakistan 

försökte få in referenser till begreppet terrorism. 

I beslutsförslaget Unesco och COP21 som presenterades av Frankrike, betonades Unescos viktiga roll 

i arbetet med klimatfrågorna. I förslaget lyftes särskilt de aktiviteter som har genomförts med 

anledning av den förestående klimatkonferensen COP21 men även det som sker integrerat i Unescos 

ordinarie programverksamhet lyftes fram för att betona Unescos mandat. I beslutsförslaget 

efterfrågades en plan för hur resultaten från COP21 ska implementeras i en Unesco-kontext. Sverige 

var en av många medförslagsställare och beslutet antogs i konsensus. 

En av de viktigaste dagordningspunkterna var naturligtvis den om Unescos roll i implementeringen 

av Agenda 2030. Alla var överens om att antagandet av den nya hållbarhetsagendan kommer att 

ställa nya krav på Unescos arbete. Sekretariatet hade tagit fram ett diskussionspapper med 

frågeställningar rörande Unescos relevans och komparativa fördelar liksom om organisationens 

framtida roll och funktion. Sverige välkomnade frågeställningarna och var drivande för att de skulle 

föras vidare till generalkonferensen i november. Det svenska initiativet accepterades och beslutet 

innebär att diskussionen kommer att fortsätta i förberedelserna av Unesco nästa fyraåriga program 

för 2018 – 2021, 39 C/5.   

  

Utrikespolitiska repriser 

Några dagordningspunkter som upprepat behandlats vid Unescos styrelsemöte berör konflikterna 

mellan Ryssland och Ukraina och mellan Israel och Palestina. Även denna gång presenterades 

beslutsförslag med bäring på dessa konflikter.  

Vid två tidigare styrelsemöten har Ukraina lagt fram beslutsförslag där man uttryckt sin oro över 

situationen i den autonoma republiken Krim (Ukraina). I besluten har generaldirektören uppmanats 

att följa utvecklingen inom Unescos mandatområden och rapportera tillbaka vid nästa styrelsemöte. 

Någon sådan rapportering har aldrig presenterats med hänvisning till att man inte får tillgång till 

tillförlitlig statistik eller annan information. Ett informationsmöte där företrädare för internationella 

och frivilligorganisationer rapporterade om läget hölls dock den 2 juni 2015. Som en reaktion på 

generaldirektörens tämligen passiva hållning i frågan gick vid detta styrelsemöte den ukrainska 

delegationen vidare med ett beslutsförslag som innebar krav på mer regelbunden 

informationsinhämtning. I förslaget inbjöds de styrande organen för Unescos konventioner att 

utifrån sina sakområden utvärdera situationen på Krim. Likaså föreslogs generaldirektören att 

etablera en monitoring mechanism för att följa utvecklingen på Krim och i Sevastopol. Sverige hade 

varit särskilt aktiv i utarbetandet av beslutsförslaget och var den första partner att skriva under det. 

Sverige verkade också aktivt för att få ett EU-gemensamt stöd för det ukrainska förslaget. Beslutet 

antogs efter omröstning (se bilaga 4). 



Frågor gällande skydd och förvaltning av kulturarv och assistans till utbildnings- och 

kulturinstitutioner i Israel och Palestina har varit uppe på styrelsens agenda vid ett flertal tillfällen 

(13 gånger) och har även vid upprepat behandlats i Unescos världsarvskommitté (16 gånger). Beslut 

om Unescos hantering, t.ex. att skicka en expertdelegation till Jerusalem för att utvärdera tillståndet 

för olika kulturhistoriskt värdefulla platser och byggnader, har aldrig genomförts. Israel har av olika 

skäl motsatt sig besluten som inte har fattats i konsensus utan genom omröstning. Detta har skapat 

stor frustration i arabgruppen som återkommande presenterar resolutioner där man i allt skarpare 

ordalag beklagar att Israel försvårar och t.o.m. förhindrar implementeringen och där man kräver att 

de beslut som fattats också genomförs. Vid detta styrelsemöte behandlades två beslutsförslag; punkt 

32 Occupied Palestine och punkt 33 Educational and cultural institutions in the occupied Arab 

territories.  Punkt 33 var relativt okomplicerad och kunde efter vissa justeringar vinna stöd i EU-

gruppen och samtliga EU-länder i styrelsen röstade för förslaget (se bilaga 5). Detsamma gällde dock 

inte för punkt 32 som innehöll alltför många oacceptabla formuleringar, som t.ex. Affirms that Buraq 

Plaza is an integral part of the Al-Aqsa Mosque/Al-Haram Al-Sharif. Även om denna skrivning togs 

bort i sista stund kunde inte Sverige stödja förslaget. Detsamma gällde för övriga ”Palestinavänliga” 

medlemsländer i styrelsen. Beslutet antogs dock efter omröstning där Sverige och likasinnade avstod 

från att rösta medan övriga EU-länder i styrelsen röstade mot (se bilaga 6). Ryktet om att Unesco 

skulle behandla provokativa beslutsförslag gällande Israel- och Palestinakonflikten fick snabbt 

spridning i omvärlden. Generaldirektören såg sig därför föranledd att bemöta den massiva kritik som 

riktades mot Unesco från framförallt israeliskt och amerikanskt håll. Detta gjorde hon genom ett 

uttalande där hon beklagade formuleringarna som presenterats för styrelsen och där hon 

uppmanade styrelsen att ta sitt ansvar för att inte riskera att den redan så infekterade situationen i 

Jerusalems gamla stad förvärras ytterligare (se bilaga 7). Många förundrades över detta 

extraordinära agerande från generaldirektörens sida. Många var också kritiska till Palestinas 

agerande, även inom arabgruppen och bland ”vännerna”, där man menade det aggressiva språket 

inte gynnar en objektiv hantering av sakfrågan utan snarare ökar politiseringen.  

  

Reform och budget 

Som vanligt vid Unescos styrelsemöte var det flera dagordningspunkter som berörde Unescos 

verksamhetsstyrning och finansiering. Reformering och effektivisering är ledord som återkom i 

många debatter även om uttolkningen av begreppens innebörd inte är densamma för alla 

medlemsländer.  

En av de viktigaste dagordningspunkterna handlar om Unescos reguljära budget för perioden 2016 – 

2017. Unesco befinner sig i en allvarlig finansiell kris med anledning av att USA och även Israel 

upphörde att betala sina medlemsavgifter efter att Palestina blev medlem i organisationen 2011. Till 

skillnad från de flesta övriga Genèvegruppsländer är Sverige positiv till en utökning av budgeten med 

motiveringen att organisationen måste få de resurser som behövs för att kunna leverera utifrån sitt 

mandat och för att kunna svara mot de ökade krav som ställs med anledning av olika kriser och 

katastrofer. Vid det förra styrelsemötet kunde en kompromiss nås som innebär en utökad budget 

som inte finansieras genom höjda medlemsavgifter utan med hjälp av oanvända medel i bl.a. den 

Emergency Fund som inrättades av generaldirektören vid starten av den finansiella krisen. 

Kompromissen antogs och i beslutet ingick att den utökade budgeten ska användas för 



programimplementering och för nödvändiga investeringar via en nyinrättad fond Invest for Efficient 

Delivery.  Vid detta styrelsemöte var Sverige aktiv i att bevaka att kompromissen stod fast till 

generalkonferensen där det slutliga beslutet ska fattas. De svenska ansträngningarna lyckades och 

trots försök från vissa medlemsländer att få in skrivningar som garanterar att det till nästa två-

årsbudget 2018-2019 inte blir någon reell budgethöjning, enades styrelsen om att rekommendera 

generalkonferensen att besluta om en budget i enlighet med kompromissen.  

Unescos verksamhet är i hög grad beroende av extrabudgetära bidrag och Sverige är en av de största 

givarna. Sverige har därför varit pådrivande när det gäller att införa s.k. strukturerade 

finansieringsdialoger som redan genomförs inom andra delar av FN-systemet. Ett av syftena med 

finansieringsdialoger är att öka insynen och göra det lättare att få en helhetsbild av hur olika 

programområden finansieras; via den reguljära budgeten och/eller med hjälp av extrabudgetära 

medel. Ett annat är att undvika att pengar ”öronmärks” för särskilda ändamål som inte 

överensstämmer med de prioriteringar som fastställts av generalkonferensen. Ytterligare ett syfte -

kanske det viktigaste - är att säkerställa förutsägbarhet och långsiktighet i finansieringen. Sverige 

hade haft ett nära samarbete med sekretariatet som vid styrelsemötet presenterade ett förslag som 

innebar att strukturerade finansieringsdialoger införs i Unesco. Sverige stödde förslaget men 

presenterade ändringar som innebar att dialogerna ska genomföras på årlig basis och att 

utformningen av dessa ska beslutas om vid den första dialogen som ska äga rum i samband med 

vårens styrelsemöte. Vid samma tillfälle ska beslut tas om former och tidsplan för kommande 

dialoger. Sveriges ändringsförslag fick enhälligt stöd och beslutet antogs med acklamation vilket 

inneäbr att Unesco blir det andra FN-organ efter WHO som inför strukturerade finansieringsdialoger. 

Vid Unescos generalkonferens hösten 2013 beslutades att genomföra en revision av Unescos 

styrning och ledning. Beslutet innebar att styrningen inom alla styrande organ för det mellanstatliga 

samarbetet skulle bli föremål för reformering efter utvärdering och analys genomförd av den franska 

riksrevisionen. Till detta styrelsemöte presenterade den externa revisorn sin slutrapport som innehöll 

en skarp analys av de problem som finns tillsammans med ett antal, ibland tämligen radikala, 

rekommendationer för att komma tillrätta med problemen. Även om Sverige inte stödde 

genomförande av samtliga rekommendationer var delegationen ändå drivande för att den 

genomgripande analysen skulle tas omhand i det fortsatta reformarbetet och att eventuella beslut 

om förändrade styrmekanismer måste utgå från den analys som presenteras i revisionsrapporten. I 

beslutet rekommenderade styrelsen att generalkonferensen beslutar om omedelbar implementering 

av vissa rekommendationer medan andra bör bli föremål för fortsatt analys i en öppen arbetsgrupp 

som får uppdraget att leverera konkreta implementeringsförslag fram till nästa generalkonferens. 

  

Bakgrund 

Vid generalkonferensen 2013 valdes Sverige in i Unescos styrelse och sitter på nordiskt mandat under 

perioden 2014 – 2017. Styrelsens uppgift är att följa upp generalkonferensens beslut om program 

och budget. Styrelsen sammanträder två gånger per år. 

Vägledande för allt svenskt samarbete med Unesco är den svenska Unescostrategin som antogs av 

regeringen i februari 2014. Den fokuserar på de frågor inom Unescos mandat som har särskild 

relevans för Sverige och som ingår i svenska prioriteringar för det globala utvecklingssamarbetet. 



Strategin slår fast att alla svenska ställningstaganden i Unesco ska genomsyras av grundläggande 

värderingar kring demokrati, jämställdhet mellan kvinnor och män samt press- yttrandefrihet. De 

prioriterade frågor som Sverige särskilt ska driva är: 

 Utbildnings för alla 

 Utbildning för hållbar utveckling 

 Tillgång till rent vatten 

 Yttrandefrihet 

 Reformering av Unesco 
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