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Inledning

Verksamhetsåret 2018 har varit intensivt och resulterat i att Unescoarbetet
i Sverige och det svenska arbetet i Unesco i Paris tagit ytterligare steg framåt
- med bättre struktur, synlighet och genomslag.
Unesco har under 2018 fortsatt vara en viktig arena för internationellt samarbete, kontaktbyggande och genomförandet av svenska utrikespolitiska
prioriteringar.
I februari tillträdde ett nytt Unescoråd vars förordnande gäller för 2018–
2021. I mars fattade regeringen beslut om en ny strategi för Sveriges samarbete med Unesco, också den för perioden 2018–2021. Strategin ger tydliga
prioriteringar för perioden och utgör basen för periodens Unescoarbete. I juli fattade Sida beslut om att stödja flera av strategins prioriteringar genom ett samarbetsavtal med Unesco på 430 miljoner kronor för
perioden. Totalt satsar Sverige nu ca 1,3 miljarder kronor under perioden,
vilket gör Sverige till en av de största extrabudgetära givarna. Avtalet, som
beretts i nära samarbete med Svenska Unescorådets kansli, innebär en stor
möjlighet för genomslag för svenska prioriteringar och har väsentligt stärkt
Sveriges position som aktör i organisationen.
Unescorådet har under året etablerat nya och upprätthållit existerande samarbeten i Sverige med ett stort antal myndigheter och civilsamhällesorganisationer med Unesco-kopplingar.
Unescos närvaro i Sverige har under den senaste dryga tioårsperioden
stärkts markant och som ett svar på denna utveckling tog Unescorådet fram
en strategi för verksamheten i Sverige för perioden 2018–2021. Syftet med
strategin är att komplettera regeringens strategi för samarbete med Unesco
och tydliggöra rollerna mot andra aktörer med Unescorelaterad verksamhet. Strategin, med mål och tydliga prioriteringar, utgör också i praktiken
en fyraårig verksamhetsplan.
Den 31 december 2018 lämnade USA och Israel organisationen, vilket medfört att Unesco nu har totalt 193 medlemsstater. Unescorådet beklagar utträdet, särskilt i en tid när mer av multilateralt samarbete behövs och fler,
inte färre, röster behövs för att stå upp för mänskliga rättigheter.
Svenska Unescorådets verksamhet under 2018

Svenska Unescorådet ska enligt sitt uppdrag (se bilaga) vara Sveriges nationalkommission till Unesco. I uppdraget ingår att bidra till att genomföra
Sveriges strategi för samarbete med Unesco. Detta har gjorts genom ett
stort antal insatser och aktiviteter inom områdena utbildning, vetenskap,
kultur och kommunikation, vilket redovisas nedan.
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Utbildning

Inom utbildning har Svenska Unescorådet samarbetat med Utbildningsdepartementet med att stärka arbetet med genomförandet av mål 4 i Agenda
2030.
Unescorådet har deltagit i den arbetsgrupp för utbildning för hållbar utveckling som leds av SWEDESD vid Uppsala universitet. I gruppen ingår
också representanter från Skolverket, Universitets- och högskolerådet
(Den Globala Skolan), Konsumentverket, Svenska Naturskyddsföreningen
och WWF Sverige.
I maj arrangerade Unescorådet ett rundabordssamtal om Sveriges bistånd
till utbildning. Samtalet utgick från den rapport som Unescorådets särskilda
rådgivare, Anders Johnson, har skrivit om inriktning och nivå på Sveriges
utbildningsbistånd.1
Vetenskap

Arbetet inom vetenskapsområdet har under året fokuserat på hållbarhet,
inkludering och akademisk frihet.
Den 7 mars delade ministern för högre utbildning och forskning, Helene
Hellmark Knutsson, ut årets L'Oréal-Unesco For Women in Science-pris
till forskarna Marianne Liebi, Chalmers tekniska högskola och Ruth Pöttgen. Lunds universitet. I samband med prisutdelningen hölls ett seminarium för att lyfta frågor som rör jämställdhet inom forskning och den
akademiska världen. Priset är ett samarbete mellan Svenska Unescorådet,
L’Oréal Sverige och Sveriges unga akademi.
Unescorådet arrangerade i samband med Världsvetenskapsdagen ett seminarium den 9 november tillsammans med Sveriges unga akademi. Syftet
med seminariet var att uppmärksamma utsatta forskares situation samt att
sprida information om Unescos rekommendation om forskning och forskare (2017).
Kultur

I mars anordnade Svenska Unescorådet och Institutet för språk och folkminnen (ISOF) ett möte om Sveriges första periodiska rapport om genomförandet av Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet. Rapportförfattaren Annika Nordström och generaldirektör Martin
Sundin (ISOF) samt statssekreterare Per Olsson Fridh (Kulturdepartementet) medverkade.

Utbildning i utvecklingssamarbete – En kartläggning och sammanställning av biståndet till utbildning i ett svenskt och internationellt perspektiv
1
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Unescorådet ingår sedan våren 2018 i ISOF:s samrådsgrupp för arbetet med
Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet. Gruppen, som består av ansvariga myndigheter och institutioner som ingår i
arbetet med konventionen, ska träffas årligen. Samrådsgruppen är viktig för
övergripande frågor samt för konventionsarbetets idémässiga utveckling.
Unescorådet har också genomfört en rad aktiviteter för att motverka kulturarvsbrott. Under hösten kallade Unescorådet och Riksantikvarieämbetet
samman bland annat Polisen, Tullverket, Statens Museer för Världskultur
och Riksarkivet för att uppdatera varandra om pågående arbete och informationskampanjer om illegal handel med kulturföremål från Syrien och Irak
med anledning av FN:s säkerhetsrådsresolution 2199. Mats Djurberg, Unescorådets generalsekreterare, talade också på ett samverkansseminarium
som Åklagarmyndighetens riksenhet mot internationell och organiserad
brottslighet arrangerade för att belysa att kulturarvsbrott begångna i Syrien
och Irak under den väpnade konflikten kan dömas för krigsförbrytelse i
Sverige.
På FN:s dag för kulturell mångfald den 21 maj uppmärksammade Unescorådet och Statens Kulturråd tjugoårsjubiléet av Unescos Stockholmskonferens The Power of Culture som lade grunden till Unescos konvention
om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar (2005), den
s.k. mångfaldskonventionen. Vid evenemanget lanserades också Unescos
globala rapport om kulturpolitik och kreativitet Reshaping Cultural Policies
i Sverige.
I november anordnades i Norrköping ett möte mellan Unescorådet och
Sveriges två kreativa städer, Norrköping och Östersund, för att diskutera
städernas roll i Unescos nätverk, hur de kan samarbeta inom Sverige och
Norden, samt rollfördelning mellan de kreativa städerna och Unescorådet.
Unescorådet har påbörjat arbetet med att ta fram nationella riktlinjer som
förtydligar nätverkets syfte, ansvarsfördelningen och det arbete som de kreativa städerna ska bidra till nationellt och internationellt.
Kommunikation

Den 30 maj arrangerade Svenska Unescorådet och Ulla Carlsson, Unescoprofessor i yttrandefrihet och medieutveckling, en konferens om medieoch informationskunnighet (MIK). I programmet medverkade förutom
statsråden Peter Eriksson, Morgon Johansson, Anna Ekström och Alice
Bah Kuhnke, även representanter från medieföretagen och civila samhället
m.fl. Konferensen har fått stort genomslag och bidrog bland annat till att
regeringens nya demokratistrategi, Strategi för en stark demokrati – främja,
förankra, försvara, innehåller en nationell satsning på MIK med syfte att öka
människors motståndskraft mot desinformation, propaganda och näthat,
samt att Statens medieråd fått i uppdrag av regeringen att utveckla former
för en förstärkt samverkan av insatser för MIK.
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Unescorådet har under året också arbetat för att förbättra och stärka världsminnesprogrammet. Till exempel har en dialog inletts med Riksarkivet om
programmets organisation.
Råd och underlag till regeringen

Svenska Unescorådet ska enligt direktivet ”bistå regeringen med råd,
underlag, förslag och yttranden i frågor som rör Unescos verksamhet och Sveriges deltagande i denna verksamhet”.
Unesco har fortsatt stor relevans för svenska utrikespolitiska prioriteringar.
I början av året deltog utbildningsminister Gustav Fridolin vid lanseringen
av Unescos nya handbok för sexualundervisning under ett besök i Sydafrika
och Zambia. Unescorådet hade en nyckelroll vid samordningen och planeringen av resan, bistod med underlag och Per Magnusson, biträdande generalsekreterare på Unescorådet, följde också ministern under hela resan.
Under sommaren ingick Sverige och Unesco ett avtal som innebär att Sida
under perioden 2018–2021 kommer att stödja Unesco med 430 miljoner
svenska kronor. Avtalet, som tillkommit bland annat genom bidrag och inspel från Unescorådet, omfattar stöd till Unescos arbete inom utbildning,
press- och yttrandefrihet och konstnärlig frihet. Dessutom har Sverige under 2018 gjort nya satsningar på Unescos arbete med flickors utbildning i
Afghanistan, en fortsatt satsning på Unescos arbete med att utveckla sexoch samlevnadsundervisning i södra Afrika, samt gått in med stöd till Unescos arbete med havsfrågor samt organisationens reformarbete.
I september genomfördes Unescos första strukturerade finansieringsdialog
via ett två dagars evenemang i Paris och med svensk finansiering. Unescorådet har varit involverade i frågan under lång tid, i så väl beslut som genomförande och programupplägg.
Unescorådet har under året haft en aktiv roll i arbetet med att utarbeta en
nationell världsarvsstrategi. Huvudansvarig för strategin är Riksantikvarieämbetet, som tillsammans med Unescorådet och Naturvårdsverket, ska
ge en samlad beskrivning av hur Sverige arbetar med Unescos världsarvskonvention och hur arbetet ska inriktas framöver. Uppdraget ska redovisas
till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 31 oktober 2019.
Unescorådet har dessutom bidragit med underlag och utkast till svenska
ståndpunkter och inlägg i en rad frågor.
• Unescorådet bidrog till underlag och instruktioner inför statspartsmöten och kommittémöten om Unescos konvention om åtgärder för
att förbjuda och hindra olovlig import, export och överförande av
äganderätt av kulturegendom (1970), konventionen om skydd för
världens kultur- och naturarv (den s.k. världsarvskonventionen från
1972), konventionen om skydd för och främjande av mångfalden av
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kulturyttringar (den s.k. mångfaldskonventionen från 2005) och konventionen om tryggande av det immateriella kulturarvet (2003).
• I juli samlades de 34 länder, inklusive Sverige, som sitter i den internationella styrelsen för biosfärprogrammet (MAB ICC). Unescorådet bidrog med underlag till instruktion inför mötet.
• Unescorådet bidrog med underlag till Sveriges deltagande vid det regionala mötet om mål 4 i Agenda 2030 som hölls i Strasbourg, Frankrike, i oktober.
• Unescorådet var remissinstans till Regeringskansliets remiss på betänkandet Ett land att besöka - En samlad politik för hållbar turism och
växande besöksnäring (SOU 2017:95).
• I den konstnärspolitiska utredningens betänkande Konstnär – oavsett
villkor? (SOU 2018:23) redovisas förslag som ska stimulera arbetsmarknaden så att fler konstnärer ska kunna leva på sitt konstnärliga
yrke. Unescorådet var remissinstans.
• Unescorådet bidrog med underlag och information inför regeringens
beslut att nominera Voxnadalen och Vindelälven-Juhtatdahka som
nya biosfärområden.
• Unescorådet bidrog med underlag och information i samband med att
Sagobygden fördes upp på Unescos register över goda exempel på
arbete med immateriellt kulturarv.
• Unescorådet bidrog med underlag och samordning inför möte i styrelsen för Unescos internationella medieutvecklingsprogram (IPDC).
• Unescorådet har också tagit fram underlag och erbjudit stöd till andra
myndigheter som har representerat Sverige i olika Unesco-sammanhang, däribland Skolverket, Riksantikvarieämbetet, Statens kulturråd
och Medieinstitutet Fojo (Linnéuniversitetet).
Information om Unesco

Svenska Unescorådet ska enligt direktivet ”informera, sprida kännedom om
och skapa intresse i Sverige för Unescos verksamhet”.
Kommunikationsarbetet intensifierades och fokuserades under året, bland
annat genom att Unescorådet tog fram en kommunikationsstrategi. I samband med detta initierades ett arbete för att förbättra hemsidan genom att
strukturen har förenklats och texterna uppdaterats.
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Arbetet med Unescorådets sociala kanaler utvecklades under året, bland annat genom introduktionen av att live-sändningar från seminarier, videointervjuer och längre tematiska inlägg (”anteckningar”) på Facebook. Antalet
följare växte avsevärt och överstiger nu totalt 6 000.
Under året sågs ett fortsatt stort intresse för kulturarvsfrågor, inklusive
kulturarvsbrott, och detta har reflekterats i Unescorådet kommunikationsarbete.
Journalisters säkerhet har varit en annan prioriterad fråga. Unescorådet
sprider Unescos pressmeddelanden om mördade journalister till de som arbetar med frågorna inom Regeringskansliet, vid berörda representationer
och delegationer, till Sveriges ambassader i det land där en journalist blivit
mördad samt på sociala medier. Unescorådet medverkar också till att Unescos informationskit vid pressfrihetsdagen och internationella dagen för
avskaffandet av straffrihet för brott mot journalister, sprids till Sveriges
ambassader.
Svenska Unescorådet i media
Svenska Unescorådet publicerade ett 40-tal debattartiklar och inlägg under
året. Detta skedde ofta i samarbete med andra organisationer, till exempel
de svenska biosfärområdena, de FN-relaterade organisationerna i Sverige
och Riksantikvarieämbetet. Artiklarna publicerades i flera olika medier inklusive ett stort antal lokaltidningar, fackpress och större nationella tidningar så som Dagens Samhälle. En debattartikel om politiseringen av
världsarv, underskriven av generalsekreterare Mats Djurberg och ordförande för den norska nationalkommissionen, Tora Aasland, publicerades i
The Globalist, Dagens Arena och den norska tidningen Klassekampen inför
Unescos världsarvsmöte i Bahrain. Artikeln var främst avsedd för en internationell publik och fick stor spridning på sociala medier.
Vidare har Unescorådet skrivit inlägg till olika bloggar och online-magasin,
till exempel MänskligSäkerhet.se.
Flera medier har också publicerat intervjuer med Unescorådets personal,
främst gällande kulturfrågor i Sveriges Radio, SVT och TV4.
Utöver detta publicerades ett antal pressmeddelandes under året, inklusive
i samband med publiceringen av Sveriges strategi för samarbete med Unesco, Unescos beslut att föra upp Sagobygden på registret över goda exempel
på immateriellt kulturarvsarbete samt Unescos rapport Global Education
Monitoring. Pressmeddelandena återpublicerades i en rad olika tidningar,
inklusive Omvärlden, Sydsvenskan och lokalpress.
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Handläggning och samordning av Unesco-ärenden

Svenska Unescorådet ska enligt direktivet ”handlägga och samordna ärenden
som Sverige har tagit emot från Unesco eller som rör Unescos verksamhet”.
Unescorådet handlägger varje år ett stort antal inkomna ärenden från Unesco som samordnas med berörda parter inom Regeringskansliet och andra
relevanta myndigheter.
Unescorådet har till exempel deltagit i arbetet med att ta fram sju periodiska
rapporteringar till Unesco avseende Rekommendationen om konstnärens
ställning (1980), Rekommendationen om bevarande av och tillgång till
dokumentarvet, inklusive i dess digitala form (2015), Rekommendationen
om att främja flerspråkighet och tillgång till Internet (2003), Rekommendationen om erkännande av studier och kvalifikationer inom högre utbildning (1993), Rekommendationen om det historiska urbana landskapet
(2011), Rekommendationen om yrkesutbildning, TVET (2015) samt Rekommendationen om museer och samlingar (2015).
Unescorådet har samordnat synpunkter på Unescos förslag på en rekommendation om Open Educational Resources (OER). Såväl universitet och
högskolor, berörda myndigheter och civilsamhällsorganisationer bereddes
möjlighet att lämna synpunkter.
Unescorådet har också samordnat och bidragit med underlag till Sveriges
svar på Unescos frågeformulär inom en rad områden vid flera tillfällen
under året.
Företräda Sverige i Unesco

Svenska Unescorådet ska enligt direktivet ”i förekommande fall, enligt instruktion och i samråd med Regeringskansliet, företräda Sverige i Unesco och
dess underliggande arbetsgrupper, nätverk och kommittéer”.
Unescorådet har företrätt Sverige i samband med de nordiska samordningsmöten som arrangeras inför Unescos styrelsemöten.
Unescorådet ingick i delegationen till det konsultationsmöte som Unesco
arrangerade i Bangkok, Thailand, om framtiden för det globala handlingsprogrammet för utbildning för hållbar utveckling.
Unescorådet bidrog till att stärka den svenska representationen i Unesco
bland annat genom att stödja kandidaturen för Anna Jöborn, Havs- och
vattenmyndigheten, till Unescos planeringsgrupp för årtiondet för hållbar
havsforskning samt med underlag och samordning inför valet av ambassadör Anna Brandts ordförandeskap i styrelsen för Unescos Internationella
program för medieutveckling (IPDC).
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Underlag till Sveriges strategi för samarbete med Unesco

Svenska Unescorådet ska enligt direktivet ”efter att ha rådgjort med berörda
parter, komma in med underlag när det gäller regeringens Unescostrategier”
Våren 2018 slutfördes arbetet med Sveriges organisationsbedömning av
Unesco som inleddes 2017. Slutsatsen av organisationsbedömningen är att
Unescos bidrag till det svenska utvecklingssamarbetet är viktigt och att
Unesco kan bidra på ett avgörande sätt i genomförandet av Agenda 2030,
främst genom sitt normativa och standardsättande arbete. I jämförelse med
regeringens organisationsbedömning 2012 konstaterades att Unesco har
gjort tydliga framsteg, men att vissa utmaningar fortfarande återstår.
Organisationsbedömningen utgjorde en viktig utgångspunkt när Unescorådet tog fram ett underlag för regeringens nya strategi för samarbete
med Unesco. Strategin är den tredje i ordningen och samordnas i tiden med
Unescos fyraåriga programperioder. Strategin syftar till att fokusera, prioritera och avgränsa Sveriges engagemang.
I arbetet med strategin inhämtade Unescorådet inspel och kommentarer
bl.a. genom en särskild hearing från ett stort antal myndigheter och civilsamhällesorganisationer, inklusive Sida, Naturvårdsverket, Sveriges ungdomsorganisationer LSU, Föreningen Världsarv i Sverige, WWF Sverige,
Journalistförbundet och RFSU.
Strategin, som beslutades av regeringen i april, täcker perioden 2018–2021
och förtydligar Sveriges engagemang i prioriterade frågor som mänskliga
rättigheter, jämställdhet och klimat- och havsfrågor, samt sätter upp mål för
arbetet inom flera andra viktiga områden. Strategin utgår från Agenda 2030
och ett tydligt stöd för det multilaterala systemet och ett effektivt och
integrerat FN.
Samverka inom och utom Sverige

Svenska Unescorådet ska enligt direktivet ”samverka med andra berörda
myndigheter och organisationer i frågor som rör Unescos verksamhet och samarbeta med andra länders motsvarande nationalkommissioner, särskilt i de
nordiska länderna och i Europeiska unionens medlemsländer”
Det nordiska samarbetet inom Unesco är fortsatt starkt och det gedigna
förberedelsearbete som görs inför bland annat Unescos styrelsemöten har
gett Norden stort inflytande i organisationen. Unescorådet har deltagit i
det arbetet genom medverkan i videokonferenser med övriga nordiska nationalkommissioner, nordiska förmöten inför styrelsemötena samt i det årliga mötet mellan de nordiska nationalkommissionerna som 2018 hölls på
Färöarna.
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Unescorådet deltar regelbundet i samarbete och överläggningar inom nätverket för de europeiska nationalkommissionerna.
På inbjudan från Sydkoreas nationalkommission, deltog biträdande generalsekreterare Per Magnusson på en konferens i Seoul om Unescos framtid
och presenterade där Sveriges organisationsbedömning och Unescostrategi.
Unescorådet har under året bibehållit och vidareutvecklat kontakter och
samarbeten med berörda myndigheter, frivilligorganisationer och experter.
Nedan kommer ett axplock;
• Unescorådet har följt verksamheten i Lokalt Unescocenter för samverkan (LUCS) under året bland annat genom deltagande i styrelsemöten.
• Unescorådet uppmärksammade Unescos filosofidag genom en festival
för filosofi tillsammans med Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis och
ABF Stockholm.
• Unescorådets generalsekreterare Mats Djurberg medverkade vid invigningen av utställningen och informationssatsningen på Unescos biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle.
• Unescorådet anordnade ett möte för de fyra senast utnämnda Unescoprofessorerna: Ulla Carlsson, Ashok Swain, Love Ekenberg och Cornelius Holtorf med syfte att finna former för samverkan, tydliggöra förväntningar och roller.
• Med anledning av Medelhavsmuseets utställning ”En värld på vatten” arrangerade Medelhavsmuseet och Unescorådet två samtal på olika teman
kring världsarv och vatten.
• Emma Jansson, programsamordnare på Unescorådet, deltog vid årsmötet för Föreningen Världsarv i Sverige (ViS).
• Biträdande generalsekreterare Per Magnusson deltog vid ett informationsmöte i Skövde inför en kommande ansökan från nio kommuner i
Västergötland om att inrätta Sveriges första Unesco geopark kring
Platåberget.
• Unescorådet deltog vid årsmötet för de svenska biosfärområdena där
Kari Gardelin, kommunikatör, anordnade en workshop i kommunikation.
• I samband med att Karlskrona firade 20 år som världsarv medverkade
generalsekreterare Mats Djurberg vid flera olika arrangemang och berättade om Unescos världsarvsarbete och arbete mot kulturarvsförstörelse
samt illegal handel med kulturföremål.
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• På Världslärardagen den 5 oktober arrangerade Unescorådet tillsammans
med FN-familjen och Den Globala Skolan ett seminarium på Sida för
inbjudna lärare om Sverige i FN.
• Unescorådet medverkade med ett seminarium om Unescos rekommendation om museer och samlingar samt Agenda 2030 i samband med
museisveriges årliga möte.
• Unescorådet arrangerade ett seminarium med rubriken ”Vad kan
Unescos kulturprogram betyda för Sverige?” vid konferensen Folk och
Kultur i Eskilstuna.
• Vid en konferens om konstnärlig frihet inom ramen för kulturpolitiken,
arrangerad av Statens kulturråd och Konstnärsnämnden, representerade
ledamoten Ulrica Källén Unescorådet i ett panelsamtal på temat konstnärlig frihet som mänsklig rättighet.
• Unescorådet deltog på ett seminarium om konstnärlig frihet som arrangerades av Kulturhuset Stadsteatern och Stockholms Stad tillsammans
med ICORN (International Cities of Refuge Network) och Svenska
PEN.
• Generalsekreterare Mats Djurberg höll ett tal om Unescos arbete för
konstnärlig frihet och deltog i ett panelsamtal på Kulturhuset Stadsteaterns konferens Fritt Ord om internationella samfundet, politiker och
civilsamhällets roller.
• Ledamoten Rickard Sannerholm representerade Unescorådet på ett
samtal om folkrätt, demokrati och mänskliga rättigheter med fokus på
kvinnors rättigheter som ABF höll på FN-dagen.
• Unescorådets ordförande Lena Sommestad var en av inledningstalarna
när de tre kommunerna i biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle – Mariestad, Götene och Lidköping – arrangerade en konferens för
politiker eller anställda i biosfärkommuner. Konferensen utgjorde ett
viktigt bidrag till att stärka den lokala förankringen av biosfärprogrammet.
• I samband med World Water Week var Unescos generaldirektör Audrey
Azoulay i Stockholm på sitt första officiella besök i Sverige och träffade
bland annat H.M Konungen och H.K.H Kronprinsessan, samt Sidas
generaldirektör Carin Jämtin. Unescorådet ansvarade för programmet.
• Unescorådets ordförande Lena Sommestad deltog vid Sagobygdens
firande av att de blivit upptagna på Unescos register över goda exempel
på arbete med immateriellt kulturarv. Lena Sommestad höll ett anförande om Unesco och arbetet med det immateriella kulturarvet.
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• Julia Lodén, programsamordnare på Unescorådet, höll en föreläsning om
världsarv under hot på Etnografiska museet på en träff organiserad av
Etnografiska museets vänner.
Svenska Unescorådet under 2018

Under 2018 har Svenska Unescorådet bestått av följande ledamöter.
Lena Sommestad, ordförande, Landshövding i Halland och f.d. statsråd
Niclas Lindberg, vice ordförande, Västerås stadsbibliotek
Betty Malmberg, ledamot, Riksdagen
Knut Weibull, ledamot, Riksantikvarieämbetet
Ulrika Källén, ledamot, KLYS
Julia Bielik, ledamot, Sveriges ungdomsorganisationer LSU
Richard Sannerholm, ledamot, International Legal Assistance Consortium
Lisen Schultz, ledamot, Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet
Paul Alarcon, ledamot, Stockholm stad
Per Nordlund, ledamot, Sida
Miljö och klimat

För att minska antalet resor har Svenska Unescorådet arrangerat ett stort
antal nationella och internationella möten, seminarier och samtal via videolänk. I övrigt följer Unescorådet Regeringskansliets resepolicy.

12

Ekonomisk redovisning
(tkr)

2018

2017

Tillgängliga medel
Anslag (UO16 4:3)
Anslagssparande
Summa tillgängliga medel

10 380
306
10 686

10 214
301
10 515

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal
Kostnader för administrativa påslag
Övriga driftskostnader
Lämnade bidrag
Summa verksamhetens kostnader
Verksamhetsutfall

7 128
2 669
480
202
10 479
207

6 602
2 250
803
480
10 135
380

Personalkostnaderna ökade under 2018 på grund av helårseffekt av
kommunikationstjänsten som inrättades 2017. Av personalkostnaderna
avser 89 tkr arvoden till Svenska Unescorådet.
Kostnaderna för det administrativa påslaget ökade med 419 tkr, delvis på
grund av en höjning av den administrativa schablonen för kansliets personal. Övriga driftskostnader minskade samtidigt i ungefär samma storleksordning. Inom övriga driftskostnader ryms bland annat resekostnader
(minskade från 381 tkr 2017 till 270 tkr) och kostnaderna för externa
evenemang (minskade från 146 tkr 2017 till 74 tkr). De högre kostnaderna
2017 för resor och externa evenemang berodde framför allt på generalkonferensen det året. Även IT-kostnaderna minskade 2018 på grund av att
det under 2017 genomfördes en tillgänglighetsanpassning av hemsidan
vilket ledde till tillfälligt ökade IT-kostnader.
Lämnade bidrag gick under 2018 till svenska biosfärprogrammet och
Unescos arrangemang #Wiki4Women.
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BILAGA
Direktiv till Kommittén Svenska Unescorådet (U 2013:123)
Svenska Unescorådet ska vara Sveriges nationalkommission till Unesco
och uppfylla de krav som åläggs Unescos medlemsländer enligt artikel
VII i Unescos konstitution från 1945. I uppdraget ingår att bidra till att
genomföra den vid var tid gällande Unescostrategin. Kommittén ska
•

bistå regeringen med råd, underlag, förslag och yttranden i frågor
som rör Unescos verksamhet och Sveriges deltagande i denna verksamhet,

•

informera, sprida kännedom om och skapa intresse i Sverige för
Unescos verksamhet,

•

handlägga och samordna ärenden som Sverige har tagit emot från
Unesco eller som rör Unescos verksamhet,

•

i förekommande fall, enligt instruktion och i samråd med Regeringskansliet, företräda Sverige i Unesco och dess underliggande
arbetsgrupper, nätverk och kommittéer,

•

efter att ha rådgjort med berörda parter, komma in med underlag
när det gäller regeringens Unescostrategier, och

•

samverka med andra berörda myndigheter och organisationer i frågor som rör Unescos verksamhet och samarbeta med andra länders
motsvarande nationalkommissioner, särskilt i de nordiska länderna
och i Europeiska unionens medlemsländer.
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