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Post 2015 

Länkarna mellan Utveckling, Klimat och Vatten 
 

So Stockholm, 23 oktober 2014 

 

 
Blir 2015 året då världen lyckas sätta ambitiösa och genomförbara mål för global hållbar utveckling? 

Under 2015 tar FN avgörande beslut om nya globala mål för utveckling och ett nytt klimatavtal1, beslut 

som kommer att ha stor betydelse för världens utveckling. Kommer världens länder att kunna enas om 

mål för utveckling och miljö som leder till verkligt hållbar global utveckling och ett klimatavtal som be-

gränsar klimatförändringarna till sånt som vi klarar av att anpassa oss till? Och kommer utvecklingsmå-

len och klimatavtalet innebära att människor världen över kommer att ha tillgång till rent vatten, i rätt 

mängd och tillgängligt för alla? Vid Swedish Water House seminarium den 23 oktober, belystes FN-pro-

cessen att ta fram nya utvecklingsmål som ofta kallas ”Post-2015” från några olika perspektiv. Vi diskute-

rade också hur målen när de väl är satt kan och bör införlivas i svensk politik och i svenska samhället. 

Karin Lexén från SIWI visade att Post 2015-processen är nära sammanlänkad i tid och innehåll till proces-

sen att enas om ett nytt globalt klimatavtal och att båda processerna innehåller stora vattenrelaterade 

utmaningar. Vatten är en grundläggande mänsklig rättighet, men 1,8 miljarder människor saknar fortfa-

rande tillgång till vatten som man inte riskerar att bli sjuk av, och 2,7 miljarder människor lever i områ-

den med allvarlig vattenbrist delar av året. Behovet av vatten förutses av OECD att öka med 55% fram till 

år 2050, främst till följd av ökat behov inom industrin. Hur kan vi fördela en begränsad vattenresurs rätt-

vist, i en värld som rymmer så stora olikheter och förutsättningar och där växthuseffekten förutspås in-

nebära stora förändringar i tillgång på vatten? Karin poängterade att vatten är ett redskap för hållbar ut-

veckling och att det därför behövs ett mål för vatten i FNs nya utvecklingsagenda. 

Kajsa B Olofsgård, Sveriges Post 2015 Ambassadör, berättade att den svenska regeringen stöder ett ut-

vecklingsmål för vatten, generellt sätt är nöjd med det förslag till nya utvecklingsmål som överlämnades 

till FNs generalförsamling i slutet av september. Enligt Kajsa innehåller liggande förslag ”allt vi behöver 

för utveckling”, och troligen kommer Generalsekreterarens syntesrapport att ligga i linje med förslaget. 

De 17 föreslagna målen kommer sannolikt att slås ihop till något färre för att bli tajtare och mer kommu-

nikativa, men den största utmaningen framöver blir att finansiera implementeringen av målen. Den pla-

nerade finanseringskonferensen i juli 2015 är därför är viktig och finansieringsstrategier utöver bistånd 

som exempelvis att stoppa illegala finansiella flöden, handel och skatteflykt kommer att behövas. 

Sveriges CSR2 Ambassadör, Bengt Johansson, ansåg att Sveriges företag har större potential att bidra till 

uthållig utveckling än bistånd, och att samverkan och dialog mellan regeringen och näringslivet om före-

tagens hållbarhetsarbete pågår. Flera stora svenska företag, exempelvis IKEA, Skanska, Stora Enso och 

Sweco, deltar i Post 2015- processen genom World Business Council for Sustainable Development 

(WBCSD), men är det är svårare för små företag att engagera sig i globalt hållbarhetsarbete. Små och me-

delstora företag behöver gå samman för att kunna påverka sina leverantörer i utvecklingsländer till en 

                                                 
1 1) Sustainable Development Goals, UN General Assembly i september, 2) UNFCCC COP 21 i december. 
2 Corporate Social Responsibility 
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mer hållbar produktion, och i sammanhanget nämndes Swedish Textile Water Initiative, STWI, ett nät-

verk av små och medelstora svenska textilföretag som för att minska sin negativa påverkan på vatten till-

sammans har utvecklat guidelines till sina leverantörer i Indien och Bangladesh. Bengt menade också att 

hållbarhetsredovisning är viktigt för att företagen ska kunna redovisa sitt hållbarhetsarbete, och nämnde 

Global Reporting Inititative som ett växande hållbarhetsredovisningsverktyg. 

Hållbarhetschefen på Max Hamburgerrestauranger, Pär Larshans, berättade om hållbarhetsarbetet på 

Max, drivet av att ägarnas vision att vara ett hållbart företag i ett hållbart samhälle. Max har lyckats med 

att ta socialt och miljö ansvar och samtidigt vara framgångsrikt och lönsamt. Pär tryckte dock på att ett 

effektivt hållbarhetsarbete inom näringslivet är beroende av att långsiktiga och tydliga spelregler sätts av 

politiker och regering. 

De nya utvecklingsmålen ska vara universella, vilket betyder att alla länder, inklusive Sverige, ska imple-

mentera målen i politiken och i samhället. Detta kan göras exempelvis genom att stimulera migration 

mellan länder, underlätta yrkeslegitimation för invandrare, och ge möjlighet för människor att tillgodo-

göra sig pensionspoäng för arbetet utfört i ett annat land. Största utmaningen är kanske att införliva de 

globala målen in i myndigheters och lokalsamhällets utvecklingsstrategier. 

Ingrid Molander, miljöchef på Botkyrka Kommun jämförde det förestående arbetet att införliva Post 

2015 målen med Agenda 21 på 80-talet. Hon menade att ”vill man få verkstad i kommunerna måste man 

ha stöd centralt”. I praktiken betyder det att kommunerna behöver tydliga och långsiktiga målsättningar 

från politikerna för att kunna bidra till att de globala målsättningarna och avtalen förverkligas i lokalsam-

hället. Anna Nordlander från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap instämde i detta, och tillade 

att tydlig lagstiftning, styrmedel och uppföljning är viktigt för att åstadkomma verkligt hållbarhetsarbete.  

Morgonens diskussioner kan sammanfattas med att det finns förutsättningar för att sätta ambitiösa och 

genomförbara mål för global hållbar utveckling nästa år, förslagen från den öppna arbetsgruppen inne-

håller enligt vår Post 2015-ambassadör allt vi behöver för hållbar utveckling. Bistånd är en del av 

finansieringsmöjligheterna för att stödja hållbar utveckling, men stimulera företagens hållbarhetsarbete, 

att stoppa illegala penningflöden och öka migration mellan länder är andra viktiga finansieringsmekan-

ismer. Vi behöver tänka kreativt runt välriktad finansiering incitament och regelverk gentemot företag 

och myndigheter som tydligt stöder hållbar utveckling globalt och lokalt. Om det görs finns det en möjlig-

het att de tusentals engagerade och aktiva och ansvarsfulla människor som finns i både privata och of-

fentliga företag och institutioner kommer att kunna förverkliga ge ibland högtflygande men också så 

nödvändiga globala överenskommelserna. Det finns hopp om en hållbar framtid! 


