
År 2016 har Unescofrågor på många sätt varit mer centrala 
än på länge. Den politiska utvecklingen satte Unescos 
ansvarsområden i blixtbelysning: Agenda 2030, jämställdhet 
som globalt aktuell fråga, hoten mot pressfrihet, journalisters 
säkerhet och medveten förstörelse av kulturarv.

De globala trenderna speglas också i Unescorådets arbete. 
Utvecklingsmålen i Agenda 2030 är centrala, inte minst på ut-
bildningsområdet. Vid lanseringen av Unescos rapport Global 
Education Monitoring report synliggjordes hur utbildning är 
en grundförutsättning för hållbar utveckling på flera områden. 
Fokus på jämställdhet har varit en röd tråd i långsiktigt 
arbete för hållbar utveckling och när det gäller reformering av 
Unescos verksamhet. Snart antar Unescos medlemsländer ett 
nytt program, för 2018-2021 och inför detta gav vi inspel till 
regeringen för att föra jämställdhet högre upp på agendan i 
Sveriges engagemang i Unesco. 

Under 2016 kunde vi delta i uppmärksamheten kring den 
svenska tryckfrihetsförordningens 250 år. Detta satte nytt 
ljus på hot mot yttrandefrihet och journalisters säkerhet. 
Vi har fördjupat vårt samarbete med Medieinstitutet Fojo 
genom gemensamma aktiviteter. En höjdpunkt i arbetet var 
Unescos vice generaldirektör Getachew Engidas medverkan 
vid Bok- och biblioteksmässan vilken hade yttrandefrihet 
som övergripande tema. Även Unescos generaldirektör Irina 
Bokova besökte Sverige och deltog i flera seminarier under 
Almedalsveckan.

På kulturområdet utvecklades kontakten med bland andra 
Riksantikvarieämbetet, Statens museer för världskultur och 
svenska världsarvsförvaltare i arbetet med att belysa hot mot 
kulturarv och världsarvens globala roll. Genom gemensamma 
debattartiklar har vi fortsatt sprida kännedom om Unesco i 
Sverige och det har kompletterats med ökad aktivitet på sociala 
media och andra digitala kanaler.

Här följer ett urval med höjdpunkter från året.

Inger Davidson, ordförande
Mats Djurberg, generalsekreterare
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250-årsfirandet av den svenska tryckfrihetsförordningen gjorde 
yttrandefrihetsfrågan särskilt aktuell och Svenska Unescorådet 
deltog i flera aktiviteter för att belysa vikten av fri journalistik. 
Den 2 december, på årsdagen för tryckfrihetsförordningens 
antagande, arrangerade Svenska Unescorådet med flera 
en internationell konferens om hat och hot mot kvinnliga 
journalister. Konferensen lyfte bland annat att kvinnliga 
journalister är särskilt utsatta för hat och hot då de hotas inte 
bara på grund av vad de skriver utan också för att de är just 
kvinnor.

År 2016 tog kulturarv stor plats i media och vid upprepade 
tillfällen efterfrågades inspel och kommentarer från Svenska 
Unescorådet. Inte minst gällande medveten förstörelse av 
kulturarv, inklusive världsarv, och illegal handel med plundrade 
kulturföremål. Svenska Unescorådet spelade en aktiv roll i sam-
verkansgruppen för myndigheter där bland andra Tullverket, 
Polisen och Statens museer för världskultur ingår. Som grund 
för arbetet i gruppen finns FN:s säkerhetsråds resolution 2199 
som förbjuder handel med kulturföremål från Syrien och Irak. 
Till exempel tog Svenska Unescorådet initiativ till att koppla 
samman Unesco med Statens museer för världskultur inom 
ramen för Unescos globala kampanj #Unite4heritage. 

Är yttrandefriheten i fas?

250 år av tryckfrihet

Den nya frontlinjen? 

Parallellt med yttrandefrihet har medie- och 
informationskunnighet (MIK) varit en central fråga. Till 
följd av ett expertseminarium som Unescorådet med flera 
arrangerade bildades en arbetsgrupp för Kulturdepartementet 
och Utbildningsdepartementet med fokus på MIK, och 
flera av seminariets slutsatser fördes in i den följande 
medieutredningen.

Kulturarv i fokus

Utöver uppmärksammandet av hotat kulturarv utomlands 
gjordes insatser för att öka medvetenhet om de svenska världs-
arvens roll i ett globalt sammanhang. Under hösten skrevs flera 
debattartiklar som publicerades både nationellt och regionalt i 
samarbete med Riksantikvarieämbetet och flera av de svenska 
världsarven.
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I november lanserades Unescos rapport Global Education 
Monitoring report för den svenska publiken. Rapporten är en 
omfattande genomgång av hur utbildning på olika sätt bidrar 
till hållbar utveckling och särskilt de globala utvecklingsmålen 
i Agenda 2030. Rapporten visar bland annat hur utbildning 
bidrar till att människor lyfts ur fattigdom, minskad 
barnadödlighet och ökad medvetenhet om klimatförändring. 
Vid lanseringen talade bland andra utbildningsminister Gustav 
Fridolin som lyfte behovet av utbildning i konflikt och ökade 
resurser för utbildning i världen.

For Women in Science-priset är ett samarbete mellan Unesco 
och L’Oréal som uppmärksammar lovande kvinnliga forskare 
inom naturvetenskap, teknik och matematik i inledningen av 
deras karriärer. Målet är att verka för ökad jämställdhet inom 
vetenskap. For Women in Science finns både på internationell 
och nationell nivå, och under 2016 delades det första svenska 
priset ut med stöd av Sveriges unga akademi. Vinnare var 
Kristiina Tammimies, forskare i neuropsykiatri vid Karolinska 
institutet och Annika Black-Schaffer, docent i kondenserade 
materiens dynamik vid Uppsala universitet. Priset delades ut av 
Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och 
forskning.

I mars delades för första gången Svenska Unescopriset ut. Priset 
ges till en person eller organisation som gjort en särskilt fram-
stående insats inom Unescos verksamhetsområden. Som första 
vinnare någonsin utsågs Meg Nömgård, verksamhetsledare för 
Sagobygden, Berättarnätverket Kronoberg. Nömgård tilldelades 
priset med anledning av hennes enträgna arbete med att lyfta 
fram Unescos konvention om skydd av det immateriella kultur-
arvet. Tack vare Nömgård och Sagobygden har konventionens 
ibland abstrakta innebörd fått tydlig förankring genom att 
kopplas samman med lokal berättartradition.

Utbildning nyckel till hållbar utveckling

Meg Nömgård första vinnaren

För jämställdhet inom vetenskapen
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2017 är ett år av många avslutningar: Sveriges period i 
Unescos styrelse avslutas, och det är sista året för den svenska 
Unescostrategin 2014-2017. En halvtidsuppföljning av 
strategin har genomförts och där kunde vi se att vissa mål har 
uppnåtts medan andra kunde prioriteras ned bland annat för 
att Agenda 2030 har förändrat hur Unesco arbetar. Inför 2017 
har nya frågor aktualiserats vilka blir viktiga för det fortsatta 
arbetet. 

Agenda 2030 kommer utgöra en ännu tydligare utgångs-
punkt liksom ökat fokus på kulturutövares yttrandefrihet, 
information om illegal handel med kulturföremål, de svenska 
världsarvens globala roll. Vidare kommer större fokus läggas på 
svenskt utbildningsbistånd och insatser för jämställdhet inom 
forskning.

Vi vänder nu blad och ser fram emot ett givande 2017 och ett 
fortsatt stimulerande samarbete med Unescoaktörer inom alla 
våra verksamhetsområden. 

Inför 2017


