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Vad

• WTDC arrangeras av ITU-D (BDT), vart fjärde år som förberedelse till 

fullmaktskonferensen och hålls 9-20 oktober i Buenos Aires.

• Temat för årets konferens är ”ICT for Sustainable Development Goals”.

• Konferensen fungerar som forum för fri diskussion mellan alla 

medlemsstater inom utvecklingsområdet. 

• En icke-bindande konferens där resultat av projekt rapporteras och nya 

projekt lanseras. Framförallt sätter konferensen dagordningen och 

riktlinjerna för följande fyra år, såsom action plan och strategisk agenda 

samt godkännande av en gemensam deklaration. 



Varför

• ITU-D har blivit mer relevant för SE i och med de globala 

utvecklingsmålen.

• Bevaka i egenskap av ’damage control’ för att motverka att 

WTDC utnyttjas för att plantera illavarslande förslag inför 

fullmaktskonferensen.

• Relevant för PTS regeringsuppdrag såsom Exportstrategin, samt 

kommande arbete med Agenda 2030 och 

kapacitetsbyggandeprojekt.   



Inför WTDC anordnar BDT

• Ett antal regionala förberedande möten (RPM). Syftet med dessa 

är att granska "work-in-progress" mot de övergripande målen och 

se till att målen uppfylls.

• Den europeiska RPM sker 27-28 april i Vilnius.

• TDAG granskar prioriteringar, strategier och D-sektorns verksamhet 

samt ger råd till BDT. (En gång om året).

• Study Groups 1 & 2 tar fram rapporter och riktlinjer inom 

telekommunikation kopplat till utvecklingsländerna.  



Processen på europeisk och nationell nivå
Europeisk nivå

• CEPT Com-ITU (the Committee for ITU 

Policy) svarar för de europeiska 

förberedelserna.

• Com-ITU koordinerar och tar fram 

europeiska förslag och  riktlinjer.

• Com-ITU samordnar det europeiska 

arbetet under konferensen

• Multinationella förslag till WTDC

Nationell nivå

• PTS representerar SE i CEPT och på 

WTDC.

• Tar fram position i samråd med 

näringsdepartementet och UD samt 

input från andra aktörer.

• Frågor av särskilt intresse att bevaka 

Internet access, cybersecurity, User

access etc.



PTS vill gärna öppna upp för andra 

intressenter att delta, både i 

förberedelseprocessen och i den svenska 

delegationen vid konferensen. 

Kontaktperson på PTS: Lise Alkerstedt

Lise.alkerstedt@pts.se


