“Alone you can walk fast,
but together we can go far.”

Slutrapport

Björn Fondén
Sveriges ungdomsrepresentant till FN:s
Högnivåforum för Hållbar Utveckling 2017

Inledning
Att representera LSU och hela den svenska ungdomsrörelsen på plats i FN för att få
världens makthavare att förstå betydelsen av oss unga är ingen lätt uppgift. Att försöka
sammanfatta detta arbete; mer än ett år fyllt av mailande, föreläsningar, panelsamtal,
möten och konferenser, är om möjligt ännu svårare. I denna rapport försöker jag mig dock
ändå på att göra just detta, men av förklarliga skäl har jag tvingats utelämna många
spännande godbitar. Är man intresserade att ta del av dessa så hänvisar jag till mina
kontaktuppgifter som ni finner i slutet av rapporten.
Jag garanterar att det kommer vara oerhört spännande läsning.

Tack!
Eftersom jag misstänker att de flesta av er ändå inte kommer läsa hela rapporten, så vill
jag passa på att redan här i inledningen tacka några av de nyckelpersoner jag
samarbetat med under året. Först och främst vill jag tacka Fältbiologerna som
nominerade mig till uppdraget, LSU:s styrelse som gav mig förtroendet att förvalta detta
ansvar, och kansliet som stöttat mig under året. Jag vill tacka Kajsa, Cecilia, Daniel och
Johanna på Utrikes- och Finansdepartementet, samt klimat- och biståndsminister Isabella
Lövin och civilminister Ardalan Shekarabi för att ni under året har stått ut med mig, lyssnat
till min stämma och gett mig förtroende. Jag hoppas att ni i framtiden väljer att lyssna
ännu mer till vad den svenska ungdomsrörelsen har att säga.
Jag vill tacka övriga ungdomsrepresentanter, i Sverige och i världen, som alla kämpar för
ungas deltagande och inkludering. Det har varit en ära att få äran att samarbeta med er.
Sist, men absolut inte minst, vill jag rikta ett stort TACK till hela den svenska
ungdomsrörelsen, alla medlemsorganisationer i LSU och alla andra som jag på ett eller
annat sätt kommit kontakt med under året. Tack för förtroendet.
Tack för allt stöd, och tack för att ni finns.
Tillsammans bidrar vi till att skapa en bättre, mer hållbar värld.
//
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Förberedande aktiviteter
Trots att jag hade en gedigen bakgrund inom ungdomsrörelsen, hållbarhetsområdet och
påverkansarbete, så kände jag direkt efter att jag blivit vald att det första jag var tvungen
att göra var att läsa på och lära mig mer om uppdraget och HLPF. Jag satte mig därför
och läste igenom rapport efter rapport, LSU:s styrdokument, FN-resolutioner och
policyförslag innan vi hade möte med LSU:s kansli, sedan överlämningsmöte med förra
årets representant till HLPF, Romiana Bikasha, och ett inledande möte med Kajsa
Olofsgård på Utrikesdepartementet där vi diskuterade tankar och planer inför våren och
sommaren. I nära anknytning till detta så
utformade jag även mina politiska
“Vad gör man egentligen som
prioriteringar för året som ni kan finna
bifogade till rapporten, men som haft
nyvald FN-representant för
relativt liten betydelse för uppdraget.

svenska ungdomsrörelsen?”

Jag fortsatte sedan att träffa ännu fler
personer för att skaffa mig en ännu
bättre uppfattning för uppdraget. Till stor hjälp var det att träffa David Collste, som var
LSU:s representant till FN:s Högnivåforum för hållbar utveckling 2013, Julius Kramer, som är
aktiv i Scouterna och nu även jobbar för regeringens Agenda 2030-delegation, samt
Hannah Stanton från TheGoals.org. Jag gick dessutom på flertalet seminarier, panelsamtal
och föreläsningar, samt deltog under den nystartade “Global Festival of Ideas” i Bonn. Alla
dessa möten och aktiviteter gav mig en betydligt bättre förståelse för uppdraget och de
sakfrågor som jag skulle ha möjlighet att driva på plats i New York.

We_change
Samtidigt som jag inhämtade kunskap fick jag frågan från teamet bakom we_change,
Sveriges största hållbarhetssatsning för unga, om jag ville vara med som föreläsare och
inspiratör under våren. Jag tackade ja, pausade mina studier vid Handelshögskolan i
Göteborg och gav mig ut på föreläsningsturné. Sammanlagt träffade vi ungefär 8 000
gymnasieelever över hela Sverige och jag fick möjlighet att sprida kunskap om
ungdomsrörelsen, de globala målen, FN och arbetet som ungdomsrepresentant. Det var
oerhört roligt, och trots att det var ett uppdrag som tog mycket tid, så upplevde jag att
det var väldigt givande för min roll som ungdomsrepresentant. Dels på grund av
möjligheten att nå ut till så många unga kring arbetet med de globala målen och hur de
själva kan ta makt över sin egen situation, men framförallt då det gav mig en ytterligare
fördjupad förståelse för olika åsikter och tankar som unga svenskar har idag. Det var även
ett väldigt tacksamt
projekt att kunna
referera till under
möten på plats i
New York för att visa
på vilken kraft som
finns och vilka vägar
som finns för att
inkludera unga i
arbetet med
Agenda 2030.

we_change i
Jönköping under
våren 2017
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Framtagande av Sveriges rapport till HLPF
Under våren deltog LSU också i den
grupp civilsamhällesaktörer som fick
möjlighet att kommentera på och delta i
arbetet med Sveriges rapport till HLPF,
den så kallade Voluntary National
Review, “VNR”, om genomförandet av
Agenda 2030 i Sverige. Vid flertalet
tillfällen gav vi våra synpunkter till
rapporten för att lyfta fram betydelsen av
unga och det enorma arbete som
ungdomsrörelsen gör för demokrati och
hållbar utveckling. Detta gjordes även
konsekvent i möten vi hade med
Utrikesdepartementet och
Finansdepartementet (som har ansvar
för det nationella genomförandet) under
våren.

Rubriken på rapporten som Sverige skickade in
till FN:s Högnivåforum för hållbar utveckling. Hela
rapporten finns att läsa HÄR (svenska) och HÄR
(engelska).

Den 30:e maj arrangerade vi även i
samråd med Finansdepartementet ett dialogmöte i Uppsala mellan ungdomsrörelsen och
civilminister Ardalan Shekarabi. Ett drygt tiotal av LSU:s medlemsorganisationer fick
chansen att delta, samt företrädare för Agenda 2030-delegationen. Detta var ett bra
tillfälle för medlemsorganisationerna att komma med input och tankar kring arbetet med
Agenda 2030 direkt till ansvarig minister. Samtidigt så upplevde vi tyvärr att det kom
väldigt sent in i processen då Sveriges VNR nästan redan var färdigskriven, och att det
saknades möjlighet för en djupare diskussion eftersom civilministern enbart hade dedikerat
drygt en timme för mötet. Slutresultatet i rapporten blev att ungdomsrörelsen fick ett
kortare stycke som bifogats nedan, samt att man även lyftes i exempelsamlingen. Flera
viktiga referenser lades också in om barn- och ungdomsperspektivet, psykisk ohälsa, HBTQpersoners rättigheter med mera.

- ett utdrag ur Sveriges rapport till HLPF

Generellt upplever jag att man från både Finans- och Utrikesdepartementet har försökt
vara relativt inkluderande i skrivandet av rapporten, men att man samtidigt varit väldigt
tidspressade. Den informationsasymmetri som då ofta uppstår i dessa situationer
begränsade våra möjligheter till inflytande och ansvarsutkrävande. För att förbättra
denna process skulle man från regeringens sida behöva sätta igång tidigare med
skrivandet, lägga upp en tydligare plan och bli bättre på att kommunicera denna med
relevanta stakeholders för att bidra till en mer inkluderande rapportering. Från LSU:s sida
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tror jag till nästa VNR (som troligtvis kommer ske någon gång 2020-2022) att det hade varit
fördelaktigt med en tydligare ansvarsfördelning, så att någon hade haft personligt ansvar
för att följa hela processen och ständigt ligga på för mer möjligheter till inflytande. Dessa
tankar och åsikter har även kommunicerats med ansvariga personer och departement
vilket gör att det finns gott hopp om att nästa process kommer genomföras på ett ännu
bättre sätt.

Havskonferensen

- eller “the high-level United Nations Conference to Support the Implementation of
Sustainable Development Goal 14: Conserve and sustainably use the oceans, seas
and marine resources for sustainable development” som den egentligen hette

Bakgrund
Redan den 22 december 2015 antog
Generalförsamlingen resolution 70/226
med budskapet att hålla en internationell
konferens för att vända den negativa
utvecklingen i världens hav. Tidigt fick vi
nys om att Sverige tillsammans med Fiji
skulle stå som arrangörer, och att det skulle
bli en viktig konferens med stor betydelse.
Det skulle vara det största Sverige
arrangerat sedan Stockholmskonferensen
1972, och den första FN-konferensen
tillägnad ett enskilt globalt mål (SDG14).
Då Sverige stod som arrangörer ansåg vi
det vara en självklarhet att
ungdomsrörelsen skulle få en plats i
delegationen för att representera de röster
som annars sällan hörs. Detta var därför
något som vi lobbade för under våren
2017, och som vi sent omsider lyckades få

Några highlights från konferensen:

- När jag försökte övertyga Fijis

premiärminister om varför hbtqpersoner också borde få gifta sig och
han skrattade ut mig framför massa
diplomater
- Talen från Bolivias president, Evo
Morales, och Zimbabwes dåvarande
president Robert Mugabe, 93 år
gammal (!)
- När jag började blöda näsblod då jag
satt i Svenska stolen i
Generalförsamlingen
- T-J, en 12-årig kille som deltog i vårt
sido-event om unga och haven, så
himla fantastisk!
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Major Group of Children and Youth

igenom med full finansiering efter flera samtal med UD. Då det både låg i mitt intresse och
kompetensområde, samt att konferensen också hade en viktig roll som officiellt förmöte till
HLPF beslutades att jag skulle delta på konferensen å LSU:s vägnar.
För att skaffa mig lite aktuell kunskap om området deltog jag dock först i Havs- och
Vattenforum i Göteborg den 16-17:e maj, hade sedan en konsultation med
Fältbiologerna, närvarade vid en presskonferens med bl.a. Isabella Lövin och Jan Eliasson,
samt ett seminarium på kryssningsfärjan PeaceBoat innan jag hade ett koordineringsmöte
med civilsamhällesnätverket CONCORD före avfärd till New York tidigt den 3:e juni.

På plats i New York
Väl på plats samordnade jag mig snabbt med UN MGCY - FN:s Major Group for Children
and Youth, som är en av nio major groups i FN-systemet. Dessa major groups samlar olika
icke-statliga intressenter i FN (förutom Children and Youth finns också bl.a. Business and
industry, Farmers, Indigenous Peoples, NGO’s, Women m.fl.) och definierades redan i
Agenda 21 från Riokonferensen ’92. Genom dessa major groups får de grupper som
annars inte har någon formell talan inom FN-systemet en bättre möjlighet att påverka och
delta kring beslut främst rörande hållbar utveckling.

“We are not Small Island States - we are
Large Ocean States”
Små önationer fick mycket taltid under konferensen, och visade på sin
styrka genom att omvända det klassiska begreppet SIDS för att istället
benämna sig som “Large Ocean States”.
Hannah Stanton, som jag träffat på vid flertalet tillfällen under våren hade inför
Havskonferensen en roll som Global Focal Point inom MGCY för Oceans och via hennes
kontakter blev jag snabbt en viktig del av gruppen då det var mycket få unga personer
på plats. Jag var dessutom den enda officiella ungdomsdelegaten på hela konferensen
(de andra var NGO-representatives) vilket gjorde att jag kunde delge viss svårtillgänglig
information samt hjälpa till att eskortera personer till olika möten. Under veckan hade jag
därmed ett tätt samarbete med MGCY där jag deltog i flertalet möten bl.a. med UNDP,
UNCTAD, UNISDR och IANYD, deltog i olika sido-event samt kom med inputs till tal och
inlägg i debatten. Då
vi var en väldigt stor
svensk delegation
med närmare 30
personer på plats så
upplevde jag också
att det gav större
påverkansmöjligheter
att arbeta genom
MGCY än genom
den svenska
delegationen. Trots

Hannah Stanton talar i
Generalförsamlingen å
MGCY’s vägnar
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det var jag även vid flertalet tillfällen på
plats i den svenska bänken i
Generalförsamlingen, rapporterade från
sido-event och försökte bygga broar med
personer inom nationella delegationen.
Prioriteringarna till konferensen från Sveriges
sida låg på marin nedskräpning, kopplingar
mellan klimatförändringar och havet samt
hållbart fiske och blå ekonomi.
Medverkade i delegationen gjorde bland
annat vice statsminister Isabella Lövin,
miljöminister Karolina Skog och
Kronprinsessan Victoria.

Resultat från konferensen och
uppföljning
Generellt sett upplevde jag att det var
relativt mycket “jippo” under konferensen,
och kanske inte så mycket konkreta
resultat. Bland annat dedikerades nästan
en hel dag, “Oceans day”, åt att mer eller
Isabella Lövin, jag, miljöminister Karolina Skog
mindre framstående kändisar såsom
och Jakob Trollbäck (som varit med och
Richard Branson, Sylvia Earle och Cady
designat de globala målen) utanför FNColeman skulle prata om varför de
skrapan i New York
älskade havet. Detta var å andra sidan
också förväntat, och från Sveriges sida
menade man att detta var en oerhört viktig konferens enbart för den enkla anledningen
att sätta ljus på den allvarliga situation haven nu står inför.
De mest konkreta resultaten från konferensen kan därmed sägas vara slutdokumentet RES
71/312 “Our ocean, our future: call for action” samt alla frivilliga åtaganden som gjordes.
Slutresolutionen handlar främst om att
uttrycka en ambitionshöjning för arbetet
“We recognize the importance of
med mål 14, och där vi genom MGCY
gender equality and the crucial role of
lyckades få in en del referenser till ungas
women and youth in the conservation
deltagande och inkludering av MGoS.
and sustainable use of oceans, seas
De frivilliga åtagandena handlade om
and marine resources for sustainable
länder, NGO’s, företag och andra som
registrerade sina frivilliga åtaganden för
development.”
att uppnå SDG14 i en databas uppsatt
- A/RES/71/312
just för konferensen. Totalt kom det in
drygt 1300 frivilliga åtaganden, av olika
storlek och natur, vilket enligt Sverige var en stor framgång. Bland annat handlade ett
flertal om förbud mot och begränsningar gällande plastanvändning, men också om
utökade MPA’s (Marine Protected Areas), om klimat och fiskepolitik. Från svenskt håll kom
det också flera åtaganden gällande till exempel utformningen av internationellt
utvecklingssamarbete, pengar till upprensning av haven, marin pedagogik, utökning av
skyddade områden etcetera.
Något som har diskuterats efteråt är dock hur uppföljningen på dessa frivilliga åtaganden
ska ske, och trots olika uttryckta tankar har detta inte gjorts helt tydligt. En mycket positiv
utveckling som Sverige och Lövin personligen pushade för och som skett nu efter
konferensen är dock att Generalsekreteraren har utsett en “Special Envoy for the Ocean”,
Peter Thomson, som tidigare var ordförande för Generalförsamlingen. Det finns därmed
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goda förhoppningar om att havsfrågor
kommer få en större och allt viktigare plats
i FN-systemet. Under konferensen uttryckte
dessutom Kenya och Portugal ett intresse
av att stå som arrangörer för en ny
Havskonferens år 2020, vilket gör att det
skapas en kontinuitet, och därmed också
bättre möjligheter för uppföljning på de
frivilliga åtaganden som registrerades
under konferensen.
All in all är det tydligt att konferensen har
bidragit till en ökad uppmärksamhet kring
havsfrågorna, och att det var ett lyckat
initiativ från Sveriges sida. Vad gällde
ungas deltagande under konferensen så
var det dock riktigt dåligt. Väldigt få unga
personer var på plats, och i stort sett inga i
de nationella delegationerna. Det lilla
ungdomsdeltagande som lyste upp under
konferensen förutom vårt genom MGCY
var antingen väldigt tokenistiskt (unga
barn som kom och dansade lite och sade
några fina ord i Generalförsamlingen) eller
nedprioriterat (till exempel så lade dem
vårt sido-event om unga och havsfrågor
klockan 17 fredag kväll, samtidigt som
konferensens avslutande i GA).
Avslutningsvis var det i alla fall en mycket
lärorik och spännande upplevelse som
förberedde mig på ett bra sätt inför HLPF
och vad som komma skulle. Trots
begränsade påverkansmöjligheter under
så fick jag chansen att vid flertalet tillfällen
lyfta ungas röster och prioriteringar såväl till
den svenska delegationen som till
internationella makthavare.
Grafik över de frivilliga åtaganden, varifrån de
kommer samt vilka delmål som behandlas.
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HLPF 2017
Förberedande möten
Förutom Havskonferensen och tidigare nämnda tillfällen deltog jag vid ett flertal ytterligare
förberedande möten inför HLPF under våren. European Youth Forum, YFJ, arrangerade i
slutet av maj ett möte i Bryssel för alla (europeiska) nationella ungdomsråd som skulle
presentera sina VNR’s under HLPF. Där diskuterade vi bland annat vårt samarbete inför
HLPF, hur vi på olika sätt varit delaktiga i författandet av rapporten, samt gjorde en
bredare uppföljning av Agenda 2030. Tyvärr
upplevde jag inte att tiden utnyttjades
Ungdomsdelegater 2017
särskilt effektivt, och resultatet från mötet
I planeringsstadiet var vi cirka nio
blev därmed begränsat. Desto större
ungdomsdelegater från; Nederländerna x2,
behållning fick jag från det möte som vi
Tyskland x2, Belgien x2, Finland, Slovenien och
ungdomsdelegater själva arrangerade
jag, som var huvudansvariga för sidoeventet.
genom tyska ungdomsrådet i Berlin några
Senare på plats i New York anslöt sig fler
veckor senare. Under hela våren hade vi
ungdomsdelegater från Danmark, Kanada x2,
haft en tight kontakt via mail samt haft ett
Pakistan & Sri Lanka, som antingen inte funnit
flertal skypesamtal då vi förberett vårt
information om vår grupp, eller blivit valda
deltagande under konferensen, med fokus
betydligt senare. Då ungdomsdelegatpå det sidoevent som vi skulle arrangera
programmet varierar väldigt mycket från land till
tillsammans. På plats i Berlin fick vi chansen
land så skapar det en del utmaningar kring
att lära känna varandra bättre, slutföra
samarbetet. Främst gällande tidsaspekten men
förberedelserna inför vårt sidoevent, arbeta
även gällande hur stor frihet och vilka
på en gemensam strategi för konferensen
möjligheter som landets delegation ger till
samt skicka ut ett hundratal mail till olika
ungdomsdelegaten i fråga.
personer vi hade för avsikt att möta under
HLPF. Det här är något som vi tog initiativ till
själva, och som jag i efterhand verkligen tror bidrog till vår stora genomslagskraft under

Jag på plats utanför FN vid en skylt där det står
“High-level Political Forum on Sustainable Development”
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konferensen. Att arrangera liknande möten
för ungdomsdelegaterna under kommande
år anser jag därför borde vara en högt
prioriterad aktivitet.
Ett förberedande möte med den svenska
delegationen hölls den 12:e juni, dagen
innan HLPF-rapporten släpptes, då vi fick
reda på en del praktiska frågor och Sveriges
prioriteringar inför konferensen. Några dagar
senare hade jag ett möte med CONCORD
för att delge information samt diskutera
igenom civilsamhällets tankar inför
konferensen, innan det var dags att åka
vidare till Almedalen.

Almedalen

Förberedande möte med Svenska
delegationen under ledning av
civilminister Ardalan Shekarabi

Då LSU redan hade bokat ett hus utanför
Visby, och jag lyckades få resan betald av en
seminariearrangör (tack SIANI) så bestämdes att jag skulle åka över till Gotland några
dagar innan avfärd till New York. På plats deltog jag i ett panelsamtal med Anders
Wijkman, Hagainitiativet m.fl. om klimat, ett panelsamtal med SIANI Youth om Ung kraft för
Agenda 2030 tillsammans med bl.a. Carin Jämtin (SIDA), deltog i Agenda 2030delegationens seminarier och lunch, höll med Mona Hagi (rep till COP22) i ett klimatsamtal
och arrangerade tillsammans med Hanna B konsultationstillfället “Fika för FN”. Det blev ett
mycket lyckat tillfälle då vi bjöd in de medlemsorganisationer som var på plats till en fika i
parken då vi både fick möjlighet att prata om vårt arbete i FN samt få in tankar och inputs
från de olika medlemsorganisationerna. Generellt kände jag att Almedalen var en bra
arena för att träffa flera medlemsorganisationer, andra unga, intresserade och
makthavare. Att jag sedan var tvungen att åka nästan direkt från Almedalen till flyget mot
New York och HLPF var dock inte särskilt bra
planerat. Kan inte rekommenderas.

På plats
På kvällen fredagen den 7:e juli landade
jag i New York, lade mig för att sova och
gick sedan upp tidigt nästa dag för ett
förberedande möte med MGCY. Det var
betydligt fler unga på plats nu jämfört med
Havskonferensen, och en bättre spridning
från olika världsdelar. Tillsammans gjorde vi
en del övningar och förberedelser, samt
diskuterade den organisationsförändring
som skulle göras inom MGCY. På söndagen
deltog jag sedan i ett möte för alla MGoS
(Major Groups and other Stakeholders).
Det var riktigt mycket folk på plats – och ett
rekordhögt antal stakeholders var
registrerade för årets HLPF – över 2400 st.
Det gjordes tydligt att det finns ett väldigt
stort intresse för vad som händer och att få
delta i uppföljningen av den globala
hållbarhetsagendan.
LSU på plats utanför FN-skrapan
i New York
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Första veckan
På måndagen öppnades så konferensen på riktigt med en överblick av vad som händer
rörande målen som är i specifikt fokus i år (1, 2, 3, 5, 9 & 14) och en hel del formalia samt
välkomsttal, innan det var dags för att börja gå in på djupet rörande ”Implementation at
the regional and sub-regional levels”. Av olika anledningar hade inte FN-personalen
lyckats ordna min badge som behövs för att få komma in på FN, så jag fick bli eskorterad
in av en annan i delegationen. Tydligen så
var detta något som hänt flera av
ungdomsdelegaterna (men inga andra
delegater), vilket är ett av bara många
tecken på hur ungdomsdeltagande inte
alltid uppmuntras av alla i FN. Det här kan
även vara bra att minnas för kommande år,
att alltid dubbelkolla i förväg så att svenska
FN-representationen fått delegatbrickan
några dagar innan konferensen börjar.
Eftersom vi nu under de första dagarna på
konferensen var en väldigt liten svensk
delegation på plats med bara mig, Julius
från Agenda 2030-delegationen, samt Kajsa
Olofsgård & Cecilia Chroona från
Utrikesdepartementet, hade vi lite mer
informella morgonmöten med frukost där vi
förberedde dagen och vi turades sedan om
att sitta i svenska stolen och ta anteckningar
samt bevaka det formella mötet.

Arrangerade möten
Mycket av tiden under första veckan lade
På plats i den svenska stolen, med Sveriges
jag dock på att tillsammans med de övriga
HLPF-rapporter upplagda för att delas ut till
ungdomsdelegaterna arrangera andra
hugade spekulanter
bilaterala möten med olika länder för att
försöka påverka deras fortsatta arbete med
Agenda 2030 till att bli mer inkluderande. Bland annat hade vi under konferensen möten
med representanter från Schweiz, Slovenien, Luxemburg, Danmark, Grekland, Island,
Singapore, Lettland, Curacao, Sierra Leone, Pakistan, Honduras, Jamaica & Österrike samt
EU:s FN-delegation. Frågor som diskuterats har bland annat varit möjligheten för
ungdomsdelegater till HLPF från dessa länder, hur de arbetar med inkludering av unga i
uppföljningen och implementeringen av arbetet med Agenda 2030, samt hur vi kan
samarbeta och stärka varandra i arbetet framåt. Flera av dessa möten var väldigt
givande, och bidrog med en konkret möjlighet för påverkan. Att som ungdomsdelegater
maila ut till relevanta delegationer inför HLPF så som vi gjorde är därför något som jag kan
rekommendera starkt.
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Under konferensen
arrangerade vi även flertalet
möten med FN-organ och
andra intressanta personer som
var relevanta för vårt arbete.
Redan på tisdagen första
veckan fick vi chansen till ett
möte med Achim Steiner, som
är ny chef för FN:s
Utvecklingsprogram (UNDP) &
en av de högst uppsatta
personerna i hela FN systemet.
Det var otroligt spännande att
få en genuin samtalsstund med
honom då vi fick framföra våra
tankar om hur UNDP:s arbete
borde utvecklas framöver. Att
han precis hade börjat och
Möte med 2017’års ordförande för ECOSOC därmed var väldigt ny på jobbet,
Frederick Musiiwa Makamure Shava
gjorde att han var väldigt öppen för
idéer och det kändes viktigt att få träffa honom för att redan från start sätta unga på
kartan i UNDP:s fortsatta arbete. Förutom Steiner fick vi också möjligheten att träffa
Ambassador Dessima Williams som arbetar som special advisor för genomförandet av de
globala målen, Tomas Gass på UN DESA, som bl.a. jobbar med utformningen av HLPF som
forum, Cecile Mazzacurati som jobbar med en studie om säkerhetsrådsresolution 2250
kring Unga, fred och säkerhet, Noëlla Richard, som jobbar med frågor gällande unga på
UNDP, samt Frederick Musiiwa Makamure Shava som är ordförande för ECOSOC (som
ansvarade för årets HLPF). Tyvärr fick vi inte möjligheten att träffa Generalsekreterare
Antonio Guterres trots många tappra försök, men förhoppningsvis gick våra röster fram till
honom genom de andra vägar vi valde att gå.

Arrangerande av sidoevent
På onsdagen var det så dags för det sidoevent som vi ungdomsdelegater planerat för
tillsammans under nästan hela våren. Dagarna innan hade vi varit runt och spridit ut
inbjudningar till delegater, försökt
skapa så mycket uppmärksamhet
som möjligt och förberett det sista.
Att arrangera ett event i New York
tillsammans med en grupp
människor från åtta olika länder är
inte det lättaste, men såhär i
efterhand kan jag säga att det
blev riktigt lyckat!

Bild från vårt sidoevent där deltagarna fick frågor i
Virtual Reality som senare diskuterades under
kvällen

När besökarna kom fick de mat,
dricka och möjligheten att testa på
Virtual Reality-filmer som vi hade
filmat under vårt möte i Berlin. I VR
fick besökarna frågor som skulle få
dem att börja fundera över
Agenda 2030 och arbetet med
unga. Eventet startades sedan
med några korta tal från bland
annat Belgiens FN-ambassadör &
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Jasmin som är en av Tysklands två
ungdomsdelegater, innan vi arrangerade
mindre diskussioner runt borden. Där
ansvarade personer från olika länder för
att berätta om sitt arbete med att
inkludera unga i arbetet med Agenda
2030 och hur det stärkt dem, specifikt med
fokus på ungdomsdelegatprogrammet, och
besökarna fick chansen att ställa frågor och
berätta om sina erfarenheter. Till slut
summerades diskussionerna runt borden
och rapporterades tillbaka till den stora
Ett word-cloud med tankar från sidoeventet
gruppen, innan ytterligare några best
practices fördes fram från bl.a
Nederländerna och Finland. Sist men inte minst höll jag ett tal och ställde frågor till
deltagarna via Mentimeter för att få en känsla av besökarnas tankar efter eventet. Här
kan ni se resultatet av några av frågorna;

Som ni kan se var stödet överväldigande, även fast det såklart var några som var mer
kritiska. Totalt sett var vi mycket nöjda med hela kvällen, de besökare som kom och allas
vår insats som arrangörer. Vi hade lagt stort fokus på att definiera hur vi ville att samtalet
skulle se ut i FN, och hur vi skulle röra oss från monolog till dialog. Eventet gav oss förutom
ganska stor uppmärksamhet också en bra plattform för vidare samtal med flera
representanter och ett underlag som vi nu har skickat ut till andra personer som frågat om
hur ungdomsdelegatprogrammen egentligen funkar. En mycket värdefull advocacy-effort
helt enkelt. En kort sammanfattning från sidoeventet ligger som bilaga i slutet av denna
rapport.
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Andra veckan - högnivåsegmentet
Under andra veckan var det
så dags för
högnivåsegmentet, då alla
ministrar och
”högnivåmänniskor” flög in
för att presentera de frivilliga
rapporterna, delta i sidoevent och mötas. Måndag
morgon inleddes på FNrepresentationen med ett
morgonmöte med svenska
delegationen, som nu
högnivåsegmentet till ära
hade utökats från fyra
personer till drygt tjugofyra.
Representanter från
FN-ambassadör Olof Skoog och civilminister Ardalan
näringslivet (LKAB, Skandia,
Shekarabi ledde delegationsmötet på första morgonen
Sv. Näringsliv), civilsamhället
under högnivåsegmentet
(CONCORD, Forum),
akademin (Chalmers),
kommunala sektorn (Malmö, SKL) med flera hade nu också tagit sig hit till New York
tillsammans med civilminister Ardalan Shekarabi och hans stab. På morgonmötet delade
vi bland annat upp ansvarsområden för olika sidoevent, vilka som skulle sitta i svenska
stolen och vilka som skulle tala var, innan det var dags för öppningsceremoni nummer två.
Det var överfullt i salen när FN:s Generalsekreterare Antonio Guterres höll sitt starka
öppningsanförande om behovet av att ta itu med klimatförändringarna, reformen av FN

Öppnandet av Högnivåsegmentet av HLPF på måndag morgon
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och de globala svar som krävs på de globala problem vi nu står inför. Tätt efter honom
följde sedan professor Jeffery Sachs med ett ännu starkare och spetsigare tal där han
bland annat tog upp problemet med växande ojämlikheter, skattesmitning och fossillobbyn. Vid ett flertal tillfällen nämndes också Havskonferensen som ett föregångsexempel
på hur olika stakeholders kan samlas för att diskutera kring komplexa utmaningar, vilket var
roligt att höra.
Efter öppningsceremonin påbörjades en av de 44 VNR-presentationerna som skulle pågå
resten av konferensen då länderna berättade om sitt arbete med Agenda 2030. Jag var
dock inbjuden att tillsammans med statssekreterare Alejandro Firpo från
Finansdepartementet delta i en högnivålunch med temat ”Investing in adolescents and
youth to eradicate poverty and promote prosperity to realize the demographic dividend
and achieve the 2030 Agenda” (bästa långa titeln, right?) tillsammans med andra
ministrar, diplomater och FN-tjänstepersoner.
Jag var taggad på givande
diskussioner och hade även
tillsammans med Firpo förberett
ett kortare anförande, men väl
på plats blev jag tyvärr lite
besviken då det visade sig att
det nästan inte alls blev någon
tid för diskussion, och inte heller
för vårt tal då alla andra på
talarlistan drog över så mycket.
Verkligen så typiskt FNsammanhang, att inte ens när
man sätter massa intressanta
människor runt ett bord för att
luncha, så får man chansen att
faktiskt samtala med varandra
eftersom alla redan har
förberett världens längsta
Generalsekreterarens nya Youth Envoy, Jayathma
anföranden. Återigen blev jag
Wickramanayake, gjorde sitt första offentliga
dessutom varse om hur
framträdande under högnivålunchen
främmande många fortfarande
är kring ungdomsdeltagande i
dessa sammanhang, då bordsgrannen från Tadzjikistan med förvånad min uttryckte att
han aldrig hade tänkt i banorna att inkludera unga i deras arbete med Agenda 2030.
Efter en kortare diskussion insåg han dock att det kanske faktiskt kunde vara en rätt bra
idé, och att unga inte bara är passiva objekt, utan kan delta i genomförandet som aktiva
förändringsagenter för hållbarhet. Alltid något.
På måndagseftermiddagen följde sedan World Youth Skills day, innan det var dags för
mottagning på svenska residenset tillsammans med övriga i den svenska delegationen.
Civilministern höll ett kort tal och pratade om hur fantastiskt det var att alla var där, samt
vilken stor dag det var för Sverige imorgon. Imorgon, tisdag, var det nämligen dags för oss
i svenska delegationen att presentera VNR-rapporten för FN om genomförandet av
Agenda 2030.
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Sista förberedelserna inför presentationen av Sveriges VNR tillsammans med
civilministern, Carola Lemne från Svenskt Näringsliv, Katrin Stjernfeldt Jammeh från
Malmö stad, tjänstepersoner från UD och Finansdepartementet samt jag

Presentationen av Sveriges VNR
Så var det dags; tillsammans med civilminister Shekarabi, Carola Lemne från Svenskt
Näringsliv & Katrin Stjernfeldt Jammeh från Malmö Stad skulle jag få vara med och
presentera Sveriges arbete med Agenda 2030. Det här var långt ifrån en självklarhet, och
något som jag fått fighta för under hela våren. Ursprungligen var tanken att enbart
civilministern skulle presentera, men någon vecka innan fick jag beskedet att jag skulle få
vara med. Totalt hade Sverige femton minuter i talarstolen. Jag skulle få en. En minut att
lyfta hela svenska ungdomsrörelsens perspektiv på genomförandet av Agenda 2030.
Natten innan satt jag och skrev färdigt mitt anförande, och några timmar innan
presentationen möttes vi upp för att köra ett genrep. Till min stora förvåning hade de dock
ändrat i mitt tal, och strykt vissa delar som de
inte ansåg var viktiga eller passande. I och
med att vi stod som representanter för Sverige “Totalt hade Sverige
i ett officiellt sammanhang som FN så är det
femton minuter i
av högsta vikt att det vi säger inte heller går
för långt ifrån riktlinjerna från Stockholm. Bland
talarstolen.
annat ville de gärna stryka min mening om
behovet av stöd och resurser för fri och
Jag skulle få en.”
självständig organisering, som enligt mig och
LSU är en av de absolut viktigaste frågorna att
diskutera i detta sammanhang. Jag stod därmed fast vid mina skrivelser och
argumenterade för att de var viktiga att lyfta upp för Sverige internationellt, vilket gjorde
att jag slutligen fick behålla i stort sett allt.
Så, klockan 18 var det dags. Vi gick in och Ardalan startade presentationen, men när vår
introduktionsfilm väl skulle börja kom istället Nigerias film på – och alla kollade med
förvånade ögon på hur Sverige helt plötsligt blivit ett varmt land i Västafrika. Efter en
väldigt lång minut rätades dock misstaget upp och presentationen kunde börja. Från och
med det så gick allt väldigt fint, och min del gick förutom att jag hakade upp mig lite
ändå riktigt bra. Jag upplevde att talet fick stor uppmärksamhet, då många “vaknade
upp” efter att ha lyssnat till molande ministrar, och fick även en hel del kommentarer på
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det efteråt. Trots att det
bara var en minut så
upplevde jag det alltså
som mycket värdefullt,
inte minst för att ytterligare
stärka samarbetet mellan
LSU och Regeringskansliet.
Hela presentationen ligger
uppe på
http://webtv.un.org/
(sök efter 12:e juli) och min
del enbart finns även
filmat HÄR. Talet ligger
dessutom med som en
bilaga i textformat till den
här rapporten.
Jag i talarstolen under Sveriges VNR-presentation

Arbetet i delegationen
Arbetet i delegationen bestod annars främst av de dagliga morgonmötena, som under
första veckan innehöll en hel del sakliga diskussioner, medan de under andra veckan
främst handlade om rent praktiska frågor då fler var närvarande. Vid varje gång tillfälle
jag fick möjlighet så lyfte jag olika aspekter av ungdomsdeltagande under konferensen,
barn och ungas perspektiv på olika sakfrågor samt berättade om det arbete vi
ungdomsdelegater och MGCY gjorde på plats. Påverkansmöjligheterna upplevde jag
dock som begränsade (förutom i form av att öka deras kunskap), då i stort sett alla
svenska anföranden redan var förberedda från Stockholm och därför var svåra att
påverka på plats. Genom diskussioner lyckades jag dock få in några mindre språkliga
förändringar, som till exempel hur man pratade om hbtq-personer och icke-binära i
anförandena.
Nedan:
(nästan) Hela svenska delegationen på plats under HLPF 2017
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Ministerdeklarationen
På onsdagen vecka två var det så dags för
konferensen att avslutas, och på kvällen skulle
årets ministerdeklaration antas. Deklarationen
är en av de få officiella “resultaten” från
forumet, och är tänkt att kunna innehålla
ambitionshöjningar vad gäller de globala
målen och reflektioner kring årets konferens.
Enligt vissa är det ett mycket viktigt dokument
för att sätta tonen för arbetet med Agenda
2030, medan andra menar på att det främst är
ett dokument för att ministrarna när de åker
hem från FN ska kunna säga att dem faktiskt
fått något gjort. Tanken är att dokumentet ska
förhandlas under våren och sedan vara färdig
redan innan konferensens start så att
ministrarna bara kan komma dit och skriva på,
men då det blivit konflikt kring vissa frågor
Shekarabi inför antagandet av
(främst gällande SRHR och kvinnofrågor) blev
ministerdeklarationen
detta ett stort spänningsmoment under
konferensen. Tyvärr var möjligheterna att vara
delaktig i denna kontrovers ytterst begränsade, dels på grund av bristfällig information
och väldigt tight tidsram, men också då Sverige nästan enbart förhandlade genom EUdelegationen. Tanken att ministerdeklarationen ska innehålla en ambitionshöjning med
utgång från de globala målen uteblev därmed till stor del, och vad som kanske var mest
iögonenfallande var att flera principer som redan är överenskommet genom Agenda
2030 ifrågasattes, bl.a. av USA.
Vad som skulle vara ett
ganska opolitiskt,
färdigförhandlat
dokument som skulle
antas med ett rungande
JA slutade till slut alltså
med lång debatt och
omröstning om enskilda
paragrafer.

“an explanation of vote of the vote
before the vote…”
Det blev lite lätt rörigt vid
antagandet av deklarationen.
Främst gällde det paragraf 4 om
foreign occupation och paragraf 21
om WTO. Alla röstetal och även vad
de olika länderna yttrade sig i frågan
finns att läsa HÄR. Bland annat höll
Shekarabi (civilministern) ett kort
anförande där han bland annat
En bild över röstetalen kring en av
pratade om jämställdhet, HBTQI-personers
paragraferna i deklarationen
rättigheter och Sveriges stöd till klimatfonden.
Ministerdeklarationen i sin helhet finns att läsa HÄR.
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Om man ska highlighta något från deklarationen så tycker jag dock det är § 6 som
handlar just kring ungas deltagande i både implementeringen och uppföljningen av
Agenda 2030. En viktig paragraf som förhoppningsvis kommer ligga kvar och ytterligare
stärkas under 2018 inför Generalförsamlingen 2019 då man återigen ska diskutera
formerna för uppföljning. Paragrafen i sin helhet följer nedan:
“We, the Ministers and high representatives, having met at United Nations
Headquarters in New York,
6. Recognize children, adolescents and youth as important agents of change
and underline the necessity of investing in them with a view to addressing
multidimensional deprivations, ending intergenerational poverty, harnessing the
demographic dividend and empowering them to build a more prosperous future.
We call on all Member States to ensure that youth education, skills development
and employment are at the centre of our priorities to enable them to fulfil their
potential as active members of society. We also commit to including their
perspectives in the development and assessment of strategies and programmes
designed to address their specific needs and underscore the importance of
supporting young people’s participation in the implementation and review of the
2030 Agenda. We stress the need to protect their human rights and to eliminate
all forms of discrimination, violence and coercion against them, including the
elimination of all harmful practices;”

Avslutande tankar
Dagen efter konferensens officiella avslutande
hade vi ungdomsdelegater ytterligare några
möten, bland annat tillsammans med
Generalsekreterarens (då precis nyvalda)
Special Envoy on Youth, Jayathma
Wickramanayake. Hennes arbete handlar just
om att lyfta ungas perspektiv och röster i FNsammanhang samt föra organisationen
närmare unga världen över. Detta blev ett bra
möte där vi fick chansen att lyfta våra
prioriteringar, vad vi tycker hon borde driva i sin
nya roll och vikten av att fortsätta vara skarp
och kritisk trots att hon nu själv blir en del av
systemet.
Sist men inte minst fick jag också chansen till ett
privat möte med Carl Skau som är ambassadör
och vice biträdande representant i
säkerhetsrådet för Sverige. Det var ett riktigt
spännande möte där vi bland annat pratade
Möte med Carl Skau på svenska
om resolution 2250, hur fler unga kan inkluderas i
FN-representationen
det arbete som nu görs i Säkerhetsrådet samt hur
Sverige på bästa sätt kan ta tillvara på den korta tid vi nu har kvar.
Slutligen skulle jag vilja hävda att årets medverkan under HLPF var riktigt lyckat, på många
olika plan. En närmare kontakt och ökad legitimitet inom svenska delegationen. Ett
mycket givande och tätt samarbete med de övriga ungdomsdelegaterna, som
möjliggjorde en många möten och öppnade upp arenor för påverkan. Mindre och bättre
spenderad tid med MGCY där vi som ungdomsdelegater kunde finna mer av en egen
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plats i systemet för ökade
påverkansmöjligheter, men
samtidigt ha ett bra samarbete
kring de frågor vi drev, utbyta
information och inte minst träffas
som en viktig social arena. Något
som jag inte nämnde särskilt
mycket ovan var samarbetet
med det övriga civilsamhället på
plats, som också var en viktig del.
Även detta handlade till stor del
om att facilitera information antingen sådant de inte fick
tillgång till, eller sådant de ville
skulle lyftas mot den svenska
delegationen. Inför varje VNR fick
dessutom MGoS förbereda frågor
på ungefär 3-5 minuter till de
Jag tillsammans med några av de andra
presenterande länderna. Detta
representanterna från civilsamhället i Sverige samt
gjordes genom ett enormt
Nigeria (som presenterade i samband med Sverige)
dokument där dels
civilsamhällesorganisationer från hela världen skickat in frågor inför HLPF, och sedan skulle
vi som var på plats komma överens om vad som till slut faktiskt skulle sägas under dessa
minuter (samt vem som skulle göra det). Inte en helt lätt uppgift. Hur mycket det påverkar
kan också vara värt att diskutera, och att HLPF som det ser ut idag är den enda riktiga
officiella globala uppföljningen på FN-nivå av ländernas arbete med Agenda 2030 är
verkligen värt att ifrågasätta.
Länderna anmäler sig ju liksom frivilligt för att författa en rapport där de kan skriva lite
vad de vill, presenterar sedan detta i femton minuter framför FN, får några sköna frågor
från kompisstater, kanske någon svår fråga från civilsamhället som de inte behöver svara
på, och åker sedan hem igen - nöjda och stolta över sin insats.
Det var ganska tydligt på plats att nästan alla som jobbar inom FN-systemet, de flesta
“progressiva” länderna och hela civilsamhället är överens om att mekanismen för
ansvarsutkrävande är oerhört svag, och att HLPF som forum måste stärkas betydligt för att
det ska finnas åtminstone en lite bättre chans att kunna nå målen i Agenda 2030. Därför
blir det också extra viktigt att följa vad som händer fram till HLPF 2019 då det ligger under
Generalförsamlingen och man återigen ska diskutera formerna för uppföljning.
Är man intresserad av det sammanställda resultatet från alla länders rapporter finns det
HÄR.
Är man intresserad av Generalsekreterarens rapport av uppföljningen mot de globala
målen finns rapporten “Progress towards the Sustainable Development Goals” HÄR.
Är man intresserad av lite fler bilder och skrivelser från konferensen finns det HÄR.
Är man specifikt intresserad av unga under HLPF (från Youth Envoy’s synvinkel) så skrev de
en liten text HÄR.
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Uppföljande arbete
Under hösten efter att jag kom hem från New York så har fokus legat mycket på
uppföljning, extern kommunikation och att försöka säkerställa förbättrade processer till
nästkommande år. Bland annat så
hade jag kort efter hemkomst
möte med Tomas Wiklund på FNenheten angående unga och
säkerhetsrådet, jag träffade
Laufey som är från Islands
ungdomsråd då vi pratat med
deras FN-ambassadör om att
initiera ett
ungdomsdelegatprogram till HLPF
samt föreläste på
Donnergymnasiet i Göteborg. Vi
har under hösten dessutom haft
flertalet uppföljande möten med
UD, dels med hela delegationen
från Havskonferensen med
Isabella Lövin, dels med Kajsa
Olofsgård, Cecilia etc (som är
våra kontaktpersoner från UD),
Uppföljningsmöte på Utrikesdepartementet
dels ett större uppföljningsmöte på
efter Havskonferensen
UD där jag även deltog i ett
panelsamtal, och sedan även ett uppföljningsmöte från HLPF med Finansdepartementet
och Shekarabi. Jag har även föreläst på Model United Nations i Malmö, på Act
Sustainable för Göteborgs Universitet, för Liberala Ungdomsförbundet i Göteborg, varit
med i panelsamtal med bl.a. Carin Jämtin under Stockholm Act, på MR-dagarna i
Jönköping, vid lanseringen av 2022-initiativet i Stockholm och sist men inte minst under
LSU:s Representantskap - vilket jag tyckte var ett mycket värdefullt tillfälle för att få sprida
information om arbetet till medlemsorganisationerna på plats. Därutöver har mycket
handlat om att utvärdera det arbete som har skett, bl.a. med ungdomsdelegaterna men
också med berörda departement, med kansliet och styrelsen för LSU för att skapa ännu
bättre förutsättningar för ett stärkt ungdomsdeltagande framöver.

Panelsamtal under LSU:s årsmöte med mig,
Hanna B samt Louise och Jakob som är EUrepresentanter

För mig har detta varit en mycket
viktig och prioriterad del av
uppdraget, då jag själv upplevde att
det varit mer eller mindre bristfälligt
under tidigare år. Därför är jag väldigt
glad över att jag upplevt att vi lyckats
förbättra relationen med främst UD
men också Finansdepartementet
markant under året. Bland annat kan
detta påvisas genom antalet möten vi
blivit inbjudna till under året, men
kanske framförallt genom deras (Kajsa
& Cecilias) uttryckta ambition om att
äska pengar för två
ungdomsdelegater för 2018. Det här
är en väldig framgång som
förhoppningsvis kan leda till en ökad
kontinuitet i uppdraget, och tydligt
förbättrade påverkansmöjligheter
framöver. Ett Junior/Senior-system
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liknande det de har i Nederländerna och Tyskland hade gjort en stor skillnad för arbetet
som ungdomsdelegat, och det finns nu bättre förhoppningar än någonsin om att faktiskt
kunna få igenom detta som standard inom de kommande åren. Vi har även nu under
början av 2018 fått reda på att vi kommer ha möjlighet att arbeta mer politiskt med UD
genom att bland annat vara med och forma Sveriges politiska prioriteringar inför HLPF,
samt föreslå ungdomsrepresentanter till olika sakråd kopplade till de tematiska frågorna
som ska diskuteras under HLPF 2018.
Samtidigt finns det såklart fortfarande mycket kvar att arbeta på gällande kontakten med
UD för att kunna fostra ett djupare samarbete kring dessa frågor. Bland annat handlar det
om att informationsutbytet måste bli mer kontinuerligt, samt att vi ska få ta en större plats i
den politik som förs via FN-representationen och EU-delegationen då många frågor av
den här karaktären förhandlas om på dessa nivåer. HLPF:s ministerdeklaration är ett
sådant exempel där jag under 2017 endast har haft en väldigt begränsad insyn via
MGCY, och nästan inte fått någon information från UD då de förhandlat genom EUdelegationen. Jag tror att de viktigaste åtgärderna för att förbättra samarbetet här
handlar om att dels tidigt från vår sida kräva att få ta del av informationen samt vara
samarbetsvilliga, men också att försöka sätta upp någon mer kontinuerlig avstämning och
diskussion med dem även om andra frågor än de rent praktiska kring uppdraget. En god
grund har lagts för detta under året och stärkts ytterligare i och med den checklista för
uppdraget som nu uppdaterats och upprättats mellan oss och UD.
LSU har under året även introducerat påverkans- och uppföljningsverktyget AdvocaSee
där vi har kunnat lägga in relevanta möten och diskussioner. Förhoppningen är att detta
också ska utvecklas och därmed kunna bidra till en bättre kontinuitet mellan åren och
ökad förståelse för olika sammanlänkade processer som till exempel Europa, EU- eller
Nordenrepparna driver.

Utåtriktade insatser
Jag har under året också lagt stor vikt vid utåtriktade insatser då jag tror att det är mycket
viktigt både för uppdragets legitimitet och för att kunna driva samhället i en mer hållbar
riktning, med unga vid rodret. Rent konkret innebar detta att jag redan tidigt bestämde
mig för att delta som föreläsare under we_change, Sveriges största hållbarhetssatsning för
unga. Genom we_change fick jag möjligheten att träffa över 8 000 gymnasieelever,
upplysa om de globala målen, FN, ungdomsrörelsen och hållbarhetsfrågor i stort. Jag fick
även en utökad förståelse för vilka frågor som unga i Sverige tycker är viktigast, som sedan
visade sig vara av stor nytta
på plats i New York.
Sociala medier har också
varit ett viktigt verktyg för mig
för att kunna kommunicera
med såväl MO’s som andra
intressenter. Under året har
jag kontinuerligt använt min
egen Twitter-kanal, och
startade även en egen
Instagram där personer
kunde följa mitt arbete. På
plats under konferenserna
har jag även tagit över LSU’s
Instagram-konto där jag lade
upp dagliga stories live från
mötet. Då det är väldigt

Föreläsning i Uppsala tillsammans med we_change
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stressigt på plats i New York så fann jag att detta var både ett smidigt och effektivt sätt att
kommunicera vad som skedde tillbaka hem till ungdomsrörelsen i Sverige. Jag deltog
även i en del andra media på plats så som en live-session på UN DESA’s Facebook, en
“vlogg” från SwedenUN, Youth Envoy’s snapchat, IISD-newsletter, civilministerns Instagram,
en artikel på CONCORD’s hemsida etcetera. På helgerna och när jag hade tid
komponerade jag längre blogginlägg där jag i mer detalj beskrev vad som skett under
mötet. Personligen upplevde jag dock att det tog väldigt mycket tid att skriva
blogginlägg, och att antalet som skulle läsa inte var så stort. Därför var detta något jag
prioriterade ner, även fast jag såhär i efterhand kan önska att jag hade bloggat mer
under året.
Jag och Hanna drev
dessutom en egen
Facebook-sida “Swedish
Youth Delegates to the
UN” som under året fick en
hel del nya följare, men
även denna användes
rätt sparsamt av oss båda
då vi upplevde att andra
aktiviteter var viktigare att
spendera tiden på. Vi
författade även en
debattartikel tillsammans,
som av olika anledningar
aldrig blev publicerad.
Delvis berodde det på
tidsbrist, men också kring
en otydlighet i vad vi skulle
kommunicera och vilka
som borde stå bakom
Jag och medlemmar från MGCY filmas till ett inslag om
artikeln ifråga. Jag tror
unga under Havskonferensen
samtidigt också att det är
viktigt att se att en debattartikel idag enbart är en av väldigt många sätt att nå ut med
ett budskap till en större publik. Till nästa år bör ett tydligt syfte, en klar avsändare samt en
överenskommelse med en tidning formuleras innan författandet av en debattartikel
inleds. Thomas Frostberg som jobbar på DN Global Utveckling (SDG) är en mycket bra
kontakt som har uttryckt att han är positivt inställd till att ta in en artikel från LSU om det
finns en tydlig poäng som har klart nyhetsvärde.
Någonting som jag insåg efteråt är också att det kan vara en god möjlighet att ringa upp
utrikeskorrespondenter stationerade i New York och även svenska journalister medan man
är på plats - något som refereras till i tidigare representantrapporter. Kommande stycken
är hämtat från Gabriel Ehrlings slutrapport (FN-representant 2008);
“De samtal som inleddes med att jag berättade att jag stod i FNbyggnaden ledde i väldigt stor utsträckning till framgång.”
“Använd den Svenska FN-representationens pressansvarige.
Kalla till presskonferenser i samband med resor runt om i landet.
‘FN-delegat kommer till Borlänge för att lyssna på unga människor
och prata entreprenörskap’
är sådant som lokaltidningar älskar!”
Jag tror att dessa kan vara bra tips, och jag tror också att man bör titta på att vara med i
de olika medlemstidningar som ändå flera MO’s har. Där torde det vara ganska lätt att få
komma med, samtidigt som det är en bra målgrupp att nå ut med sitt arbete till.

23

Huvudrubrik i lokaltidningen efter första pressutskicket i
januari då jag och Hanna blivit valda till FN-reppar
Jag tror också att det finns stora förbättringsmöjligheter gällande LSU:s roll i
kommunikationen. Dels hoppas jag att man blir bättre på att använda de forum man har
såsom Twitter, Instagram, Facebook och nyhetsbrevet för att nå ut till
medlemsorganisationerna om arbetet som ungdomsrepresentanterna gör. Jag tror även
att det finns betydligt mer potential att bli
uppsnappade av nationell media på olika sätt
om LSU skickar ut pressmeddelanden, inte
bara när ungdomsrepresentanterna blivit
valda, utan även inför avfärd till New York och
vid andra relevanta tillfällen. Detta är något
som jag till viss del gjort själv under året, vilket
har gjort att jag fått medverka i såväl NLT (Nya
Lidköpings Tidningen), Syre, P4 Skaraborg,
Radio Varan, SVT Uutiset (finska), Ung Media
etc, men jag tror att det skulle kunna få en helt
annan tyngd om detta gjordes av LSU på en
rutinmässig basis.
En lite extra rolig grej är att både jag och
Hanna fick vara med i inspelningen av en
kortare film om globala målen av
Kunskapsmedia, som nu finns ute i grundskolor
runt om i landet. Jag fick också chansen att
Som representant för @sweden på Twitter
en vecka under året vara @sweden på
Twitter, då jag fick prata om #ungdomsrörelsen,
FN och globala målen för en följarskara på drygt hundra tusen användare.
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Avslutande reflektioner
Saker som varit lyckade under året:

✓ Ett ökat förtroende mellan UD, andra berörda departement och
ungdomsrörelsen

✓ Ökade utåtriktade insatser som gjort fler medvetna om det arbete som
ungdomsdelegaterna och ungdomsrörelsen i stort gör

✓ Att vi fick delta även under Havskonferensen som sedan bidrog till ytterligare
stärkt självförtroende och kunskap inför HLPF

✓ Samarbetet med Hanna B som varit ungdomsdelegat till Generalförsamlingen
under året

✓ Samarbetet med MGCY (främst under Havskonferensen)
✓ Samarbetet med de andra ungdomsdelegaterna under våren, HLPF och hösten
som lett till betydligt utökade påverkansmöjligheter (bl.a. genom de möten vi
arrangerade och sidoeventet) och inte minst också på grund av den pepp och
energi det gett under året

Utmaningar under året:

- Att hitta sig själv i sin roll som ungdomsrepresentant, och att prioritera arbetet
samtidigt som man har ett hållbart engagemang

- Representativitet är ett begrepp värt att fundera och reflektera över, då
-

-

ungdomsrepresentanten i olika sammanhang kommer att behöva representera
olika grupper
Konsultationer med medlemsorganisationer är också en viktig punkt som jag
under året har upplevt varit en utmaning, både tidsmässigt men också rent
påverkansmässigt. Mycket av den politiken som är relevant för HLPF och
liknande är antingen väldigt generell (typ pusha för ökat ungdomsdeltagande)
eller väldigt teknisk (formerna för uppföljning och indikatorer), vilket gör det svårt
för MO’s utan kunskap att ha konkreta inputs i frågan. Detta är någonting vi
behöver föra en vidare diskussion kring i LSU och med MO’s för att komma fram
till ett bättre upplägg för alla under kommande år.
Hitta sin nisch för påverkan
Ansvarsfördelningen och informationsutbytet mellan LSU:s styrelse, kansli och mig
som ungdomsrepresentant

Några tankar inför kommande år:

• Börja året med att sätta upp några konkreta mål för uppdraget i samråd med
LSU

• Fortsätt pusha för ett junior-senior program och peka på de stora fördelarna
med detta

• Fortsätta funderingarna kring hur vi vill inkluderas mer regelmässigt i det
nationella genomförandet här i Sverige och skapa utrymmen för detta

• Bilda en referensgrupp-ish för samtal kring Agenda2030 och FN i stort, för att öka
kontakten med MO’s och skapa ett bättre samarbete kring dessa frågor
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• Få fler MO’s att förstå hur de kan delta i samtalet genom bl.a. MGCY som CSO’s
i FN

• Förstärk samarbetet med LSU:s partnerorganisationer i andra länder, här finns
mycket intressant att utveckla

• Förbered förslag och tankar inför HLPF 2019 då det ligger under
•
•
•

Generalförsamlingen och formen för uppföljning är uppe för diskussion, följ
denna process och identifiera viktiga tidpunkter för påverkan
Förbered redan långt i förväg statements, citat, siffror och andra saker som du
sedan kommer ha enorm nytta av när du väl är på plats i New York och får
frågan om du kan delta under någon lunch eller yttra dig i talarstolen
Förbättra kontakten mellan styrelsen, LSU:s kansli, UD och representant (skicka
lägesrapporter och se till så att alla är införstådda i uppdraget etcetera.)
På ett bättre sätt utnyttja de kontakter ungdomsrepresentanten skaffar sig med
ministrar, politiker och andra makthavare nationellt för att kunna driva
ungdomspolitik och informera om det arbete som görs.

Överlämningsmöte med 2018-års FN-representanter; Hamza Ibrahim som åker till UNGA
samt Henrietta Flodell som efterträder mig till FN:s Högnivåforum för hållbar utveckling
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Tack och hej!
Så var det till slut dags för mig att checka ut.
Det är svårt för mig att säga att jag är helt nöjd efter året. I ett sådant här
uppdrag finns alltid fler möten att gå på, fler rapporter att läsa, mer att
göra. Men jag är ändå stolt. Stolt över mig själv, att jag vågat mig utanför
min comfort zone och arbetat hårdare än någonsin under året. Stolt över
att samtidigt lyckats ta hand om mig själv och mina relationer med vänner
och andra i min närhet. Stolt över de påverkanstillfällen vi skapat under året
och möjligheter vi tagit. Och sist, men absolut inte minst, stolt över den
svenska ungdomsrörelsen; bredden, kraften, engagemanget - allt.
Att ha fått representera er har varit en ära.
Med allt detta sagt vill jag tacka för mig, för att nu säkerställa att nästa års
representant; fantastiska Henrietta Flodell, får en så himla bra start på
uppdraget som möjligt. Jag hoppas att vi ses ute i världen!
Over and out.

Björn Fondén,
Sveriges ungdomsrepresentant till FN:s Högnivåforum för Hållbar Utveckling, HLPF 2017
+4676 358 11 96
bjornfonden@gmail.com
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Annex: Statement during the Swedish VNR-presentation

Thank you.
As I stand here before you, only 20 years old, I represent a
diverse group of more than half a million young people
active in Swedish youth organisations, working every day
for peace, democracy, equality and a more sustainable
world for all.
As young people around the globe, we are change-agents
and key actors in the implementation of the 2030
Agenda, yet not enough is done to include us in
the decision making processes that will shape our future.
Because in order to reach the SDGs, young people need to
be given space and resources for free & independent
organization, for meaningful participation in the
development of national strategies, in VNRs and in
monitoring of the progress. I also stress the importance of
the Security Council Resolution 2250 on Youth Peace and
Security, and the need to work together.
Because alone we can walk fast, but together we can go far.
Thank you.

28

