Regeringen måste ta ledarskap för Agenda 2030
Samhället står inför stora utmaningar och vår beslutsförmåga, våra ekonomiska
ramverk och våra samhällssystem kommer sättas på prov. Budskapet i Nationell
samordnare för Agenda 2030:s första delrapport är tydligt: Sverige måste ta fram
en handlingsplan för hållbar utveckling.
- Det här kommer kräva politiskt ledarskap och mod, säger Agenda 2030samordnaren Gabriel Wikström.
Klimatkrisen, hotad biologisk mångfald och växande ojämlikhet i världen gör att
genomförandet av Agenda 2030 är att betrakta som närmast akut. Pandemin och det
allvarliga säkerhetsläget i Europa gör att situationen förvärras ytterligare. För att klara
omställningen till det hållbara samhället behöver Sverige ta fram en handlingsplan för att
öka takten i samhällstransformationen.
Det är huvudbudskapet i Nationell samordnare för Agenda 2030, Gabriel Wikströms,
delrapport ”Ett tydligare ledarskap för hållbar utveckling - hur vi med gemensamma krafter
kan öka takten i omställningen”, som idag överlämnas till regeringen och klimat- och
miljöminister Annika Strandhäll.
- Regering och riksdag måste kliva fram och ta ledarskap för genomförandet av Agenda
2030. Det räcker inte med att skruva på vårt nuvarande samhällssystem om vi vill bygga
hållbarhet, vi måste vara beredda att tänka och agera på helt andra sätt. Det handlar om hur
vi styr och om hur det politiska ledarskapet på nationell nivå leder arbetet, säger Gabriel
Wikström i en kommentar.
År 2015 enades världens ledare om det mest allomfattande initiativet någonsin för att
åstadkomma genomgripande förändringar av världens länder till hållbara samhällen, den så
kallade Agenda 2030 och FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Det återstår nu åtta år
till att målen ska ha uppfyllts. För svensk del betyder det två mandatperioder bort.
De utmaningar vi står inför, där klimatkrisen naturligtvis intar en särställning, kommer att
ställa mycket stora krav på vår beslutsförmåga, våra ekonomiska ramverk och våra
samhällssystem. Nationell samordnare för Agenda 2030 menar därför att politiken måste
agera och den måste dessutom agera å det snaraste. Vi rekommenderar bland annat att
regeringen initierar en bredare översyn av både det finanspolitiska ramverket och vårt
skattesystem.
- Förändrat skattesystem och nytt finanspolitiskt ramverk är naturligtvis inga enkla reformer
att bli överens om och genomföra. De kräver politiskt ledarskap och mod. Precis som
samhällstransformationen i stort, säger Gabriel Wikström.

Fakta:
Regeringen utsåg i februari 2020 en Nationell samordnare för Agenda 2030 som under
perioden 20 februari 2020 till 31 mars 2024 ska stödja regeringen i arbetet med att
genomföra Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i Sverige. Samordnaren
ska i korthet initiera, främja, stimulera, stärka och fördjupa andra aktörers arbete med att
bidra till målen. Den 10 mars överlämnas utredningens första delrapport för tiden 20
februari 2020 till 1 mars 2022.
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