
 

 
Verksamhetsplan för 2021 
 
ICSW i Sverige  
ICSW i Sverige är en del av den världsvida organisationen International Council 
on Social Welfare (ICSW) och dess övergripande program för perioden 2020-2030 
och dess utformade globala agenda för Socialt arbete och Social Utveckling 
tillsammans med dess partnersorganisationer (IASSW) International Association of 
Schools of Social Work och (IFSW) the International Federation och Social Work.  
Likaså utgör FN:s agenda 2030 avseende hållbara mål en betydande vägledning för 
hur ICSW väljer att prioritera sina övergripande insatser i världen, varav ICSW i 
Sverige vill utgöra en aktiv del.  
ICSW Sverige har till ändamål att vara en mötesplats för att utveckla kunskap om 
social-politik, social välfärd, socialt arbete och därmed sammanhängande frågor.  
ICSW Sveriges grundläggande uppgift är att fungera som en plattform för utbyten 
av kunskap och erfarenheter mellan organisationer som arbetar för att främja social 
och ekonomisk utveckling som syftar till att minska fattigdom, umbäranden och 
utsatthet, särskilt bland marginaliserade grupper och personer. ICSW Sverige arbetar 
även för att främja diskussioner som belyser betydelsen av att skydd för 
grundläggande mänskliga rättigheter efterlevs i Sverige och internationellt. ICSW 
Sverige anser att dessa rättigheter är en viktig grund för frihet, rättvisa och fred. 
ICSW Sverige syftar också till att främja lika möjligheter oavsett bakgrund, frihet att 
uttrycka sig själv och jämlik tillgång till allt det som samhället har att erbjuda. den 
sociala välfärden.  
I arbetet för att uppfylla sitt uppdrag, stödjer ICSW Sverige strategier och program 
som leder till en avvägning mellan sociala, ekonomiska och hållbara miljömässiga 
mål. Detta skall ske i en anda som respekterar den kulturella mångfalden.  
 
Medlemmarna  
Medlemskap i ICSW Sverige är öppet för socialt eller socialpolitiskt verksamma 
institutioner, organisationer, myndigheter, företag och enskilda personer.  
Under 2021 ska styrelsen väcka intresse för och inbjuda till medlemskap ge-nom 
adekvata gästföreläsare och ämnen och därigenom stärka organisationens position 
som en viktig aktör i den socialpolitiska debatten.  
 
 



 

Vara uppdaterade och aktiva 
Vi arbetar med att hålla ICSW:s svenska hemsida uppdaterad med aktuella rapporter 
och nyheter ifrån ICSW ur ett globalt, europeisk och svenskt perspektiv.  
Styrelsen kommer liksom tidigare år att bevaka aktuella symposier och forskning 
inom det sociala området. Likaså avser vi fortsätta att följa Regeringens utredningar 
inom det sociala området och aktiviteter inom civilsamhället. 
ICSW Sverige kommer även anordna flertalet arrangemang på aktuella sociala frågor 
under 2021. 
 
Aktiviteter i Norden  
Fortsatt dialog med våra nordiska grannländer om barnfattigdomen och andra för 
länderna aktuella sociala frågor för att samråda kring likheter och skillnader i 
samhällets ansvarstagande och organisering för att bemöta dessa olika behov.  
 
Aktiviteter i Europa  
Aktivt deltagande i ICSW:s arbete på europeisk nivå och sökande efter möjlighet till 
fortsatt samverkan och samarrangemang kring aktuella social frågor i Europa. 
 
Aktiviter Globalt ICSW  
Vi följer den Globala rapporteringen från ICSW:s medlemsländer och vill delta i 
gemensamma frågeställningar som ICSW Globalt finner som strategiskt viktiga.  
Vara representerade från ICSW Sverige i kommande Världskonferens i Rimin. 
  
För ICSW styrelse i Sverige  
Axel Ågren, ordförande  


