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En global agenda för hållbar utveckling: Agenda 2030
FN:s medlemsländer har beslutat om
utvecklingsagenda med 17 hållbarhetsmål
och 169 delmål utformade för att möta de
ekonomiska, sociala, kulturella och
ekologiska dimensionerna av hållbar
utveckling.

Swedesd arbetar i huvudsak mot Mål 4, "God utbildning för alla",
och delmål 4.7, "lärande för hållbar utveckling”.
Delmål 4.7 har som målsättning att förbättra lärande och utbildning så att
alla får möjlighet att tillgodose sig de kunskaper, färdigheter, värderingar
och attityder som krävs för att kunna bidra till en hållbar utveckling.
Lärande och utbildning lyfts generellt av FN som nyckelfaktorer för att
uppnå alla hållbarhetsmål inom den nya agendan.

Ett globalt handlingsprogram för
utbildning för hållbar utveckling
UNESCO har tagit initiativ till Global Action
Programme (GAP) on ESD - en internationell
satsning på lärande och utbildning för hållbar
utveckling.
Syftet med GAP är att stödja FN's medlemsländer i
att uppnå hållbarhetsmålen i Agenda 2030, genom
att förbättra lärande och utbildning så att alla får
möjlighet att tillgodose sig kunskaper, färdigheter,
värderingar och attityder som gör det möjligt att bidra
till en hållbar utveckling.

GAP anger fem prioriterade handlingsområden
:
▪ policyutveckling - utveckling och integration av styrdokument för utbildning och lärande för hållbar
utveckling på alla myndighetsnivåer
▪ lärandemiljöer - att institutionalisera hållbarhet inom formell och informell lärande och utbildning
▪ lärare och utbildare - utbildning och kapacitetsutveckling
▪ ungdomar - stärka, mobilisera och synliggöra deras nyckelroll
▪ lokala samhällen och kommuner - medborgardrivna program för utbildning för hållbar utveckling

Från 1 jan 2016 är SWEDESD med regeringens mandat koordinator för GAP i Sverige.
Vårt uppdrag är att samordna, stimulera och följa upp nationella insatser till 2019.
Olika lärande miljöer:
skola, högskola, informellt lärande, folkbildning, diverse organisationer mm.

I april 2016 kallade Swedesd 100 aktörer och organisatörer till nationell
workshop i Uppsala för att tillsammans derivera gemensamma
övergripande mål för arbetet med utbildning för hållbar utveckling i
Sverige. (Rapporten finns på hemsidan)
Underlag till en nationell handlingsplan för policyarbetet med
hållberhetsmålen 4 oh 4.7 som Swedesd sände till regeringen juni 2016.
Den skickades vidare till Agenda 2030 delegationen
http://agenda2030delegationen.se (Swedesd inbjudna 2/3 och 29/3)
Viktiga datum: 31/5 2017 (underlaget till regeringen presenteras)
mandat till 2019 - kan komma tillägg (vision som tydliggörs)
Konkreta direktiven presenteras 31/3 2018.
Ett annat exempel: Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och
humanitärt bistånd (ESD i dokumentet, sid 39).
http://www.regeringen.se/rattsdokument/skrivelse/2016/12/
skr-20161760/

Samordna, stimulera och följa upp
Mötesplatser för olika lärande miljöer
Följer olika nätverk: LHU-nätverket (stöjder och utvecklar deras arbete), UH2,
kommunalt chefsnätverk CESD, policy grupp
Samarbete med olika aktörer: globala skolan, Håll Sverige rent, kommuner,
nobelmuseet, konsumentverket (hållbar konsumtion).
Forskningsanknytning. Exempel: forsknings-studiecirklar, TRUST

Olika verktyg: Resolve ett processverktyg
som hanterar skalning relaterar tydligt till GAP

Swedesd har tagit initiativ till ett
högre seminarium inom
miljödidaktik och utbildning för
hållbar utveckling. Syftet är att
uppmuntra till dialog inom
ett nordiskt forskningsnätverk och
sprida den senaste kunskapen på
området.

SWEDESD kommer följa HU2 nätverket
(rapportera/bevaka nätverkets frågor och perspektiv).
Utöver det undrar jag vad och hur SWEDESD kan stöjda erat nätverk.
1. Vad är syftet/na med nätverket? Varför är du här idag?
2. Vilka möjliga samarbeten eller möjligheter ser vi tillsammans?
3. Hur kan detta konkretiseras?

