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inledningen på en ny diskussion
Biståndspolitiken har länge varit en paradgren för svensk arbetarrörelse. 

Genom biståndet har socialdemokratin haft en kanal för att konkret arbeta 

med det som under hela arbetarrörelsens historia varit en del av dess DNA; att 

samarbeta över gränserna, att hjälpa varandra där hjälp behövs och göra det i 

förvissningen om att ingen hållbar utveckling är möjlig så länge någon del av 

planeten tillåts släpa efter, vara fattig eller förtryckt. 

Det var en socialdemokratisk regering som 1962, på initiativ av Olof Palme, 

startade Nämnden för internationellt bistånd (NIB), som blev den första 

svenska biståndsmyndigheten. En bärande tanke var att stötta och samla de 

erfarenheter och det engagemang som fanns i det svenska civila samhället. 

Där hade det internationella arbetet sedan länge varit en viktig fråga och en 

rad stödprojekt för tredje världen hade redan genomförts. Faktum är att NIB 

ersatte en organisation med det lite otympliga namnet Centralkommittén för 

svenskt tekniskt bistånd till mindre utvecklade områden, som tio år tidigare 

hade grundats av 44 folkrörelseorganisationer. 1965 omvandlades så NIB till 

dagens biståndsmyndighet, Sida, Styrelsen för internationell utveckling. 

Sedan den tiden har socialdemokratin varit anhängare och försvarare av en 

stark svensk biståndspolitik och det är slående hur mycket de mål som formu-

lerades 1962 ändå påminner om dagens mål för utvecklingspolitiken.

 ekonomisk tillväxt

 ekonomisk och social utjämning

 ekonomiskt och politiskt oberoende

 demokratisering 

I dag är målen vidare, och innefattar inte minst även jämställdhet och klimat-

frågor, men de tre punkterna från den tiden är fortfarande en del av utvecklings- 

politikens kärna.

Under sent 1960- och tidigt 1970-tal hamnade den internationella solidari-

teten i fokus och den internationella solidaritetsrörelsen växte sig stark. Vid 

samma tid blev stora delar av arbetarrörelsen engagerad, och ofta var det 

kopplat till konkreta projekt för att stötta arbetarrörelsen i andra länder. När 
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jag själv engagerade mig i socialdemokratin (eller närmare bestämt dess ung-

domsorganisation SSU) på 1980-talet var det internationella arbetet en central 

del av verksamheten även på lokal nivå. Vi ordnade temamöten om Kambodja 

och Chile, vi samlade in glödlampor till en skola i Nicaragua och pengar till en 

traktor i Mocambique.

Det fanns en länk mellan folkrörelsen och det svenska biståndet som  

helhet, som gjorde att engagemanget i socialdemokratin var både omfattande 

och uthålligt.

När svensk biståndspolitik ändrat fokus och inriktning genom åren, när det 

har skruvats i målformuleringar, prövats nya tekniska utformningar eller när 

dess geografiska fokus skiftat är det nästan alltid socialdemokratin som suttit 

vid rodret. 

Är det så även i dag? 

Ett svar på den frågan skulle kräva en betydligt längre utredning än denna, 

och min ambition är inte att granska hur det internationella engagemanget ser 

ut i svensk arbetarrörelse, även om min bild är att det fläckvis är mycket starkt. 

Däremot är det ett faktum att svensk biståndspolitik under tolv år, från 2006, 

när alliansregeringen tillträdde, till i dag, 2018, har styrts av andra partier än 

Socialdemokraterna. Först av moderater, sedan av miljöpartister. Självklart har 

detta satt sin prägel på bistånds- och utvecklingspolitiken. Och lika självklart 

är att världen under de tolv åren utvecklats och förändrats på ett sätt som ställer 

nya krav på det svenska biståndet. Det har förstås inte saknats en socialdemo-

kratisk politik på området under de här åren. Även i opposition formulerade 

partiet biståndspolitik, och under de senaste fyra åren har regeringen beslutat 

gemensamt om politiken. Dessutom har socialdemokratin innehaft de andra 

ministerposterna på Utrikesdepartementet. Men det är rimligt att anta att 

partiets fokus på området ändå blivit något mindre när det är andra som haft 

kontrollen över den konkreta verktygslådan. 

Min bild är därför att det, för en socialdemokrati som vill fortsätta vara en 

central aktör inom biståndet, skulle behövas en genomgripande diskussion om 

vad dessa förändringar betyder för den egna politiken. Partiets aktivister och 

beslutsfattare kan behöva uppdatera sin världsbild. Vad har hänt med regioner 

och länder som tidigare var svenska samarbetspartners? Hur ser den ekono-
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miska, sociala och politiska utvecklingen ut, och hur påverkar det utvecklings-

samarbetet? Hur har utvecklingspolitikens metoder förändrats?

Den här korta skriften vill bidra till att starta en sådan diskussion. Den är 

inte ett förslag på ett biståndspolitiskt program. Det är en uppgift för partierna.  

I stället pekar den på ett antal utmaningar som en socialdemokratisk bistånds-

politik står inför, och måste hantera. Jag gör inte heller anspråk på att ha ”hela 

listan” över biståndspolitiska utmaningar. Det skulle kräva en hel bok, om ens 

det skulle räcka. Detta är en journalistisk text med ambitionen att peka ut några  

intressanta riktningar i diskussionen. Lite som en ovanligt otymplig och alldeles 

för lång debattartikel.

Det är i alla fall min förhoppning att det ska bidra till nya samtal om förut-

sättningarna för det som så länge varit socialdemokratins paradgren –  

bistånds- och utvecklingspolitiken. Eller om man så vill: Den internationella 

solidariteten.

Kållandsö, den 21/6 2018

Jesper Bengtsson
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utmaning 1: en ny värld – en ny 
fattigdomskarta 
För 30 år sedan var det fortfarande en öppen fråga om globaliseringen var verklig 

eller om det var en produkt av politiska ideologier och nyliberala politiska beslut. 

I dag vet vi att globaliseringen är reell. Den är produkten av en snabb, och allt- 

mer accelererande teknisk utveckling som binder samman människor, företag 

och länder på ett sätt som aldrig tidigare varit möjligt. Den har drivits på av 

politiska beslut som öppnat för frihandel, rörlighet över gränserna för kapital, 

varor, tjänster och människor och den har fördjupats av ett civilt samhälle och 

medborgare som även de blivit alltmer globala i sitt sätt att tänka och verka. 

På senare år har det skett en politisk backlash mot denna globalisering.  

Nationalismen har gjort comeback som politisk ideologi och protektionismen 

har kommit att prägla en större del av det politiska tänkandet. Trumps intåg i 

Vita huset är det tydligaste men långt ifrån enda exemplet.

Det är ännu för tidigt att konstatera vad denna backlash kan betyda lång-

siktigt. Om världens numera ganska många Trumps, Orbans eller Åkessons får  

som de vill kommer världen kanske återgå till ett förglobaliserat tillstånd. Till 

en verklighet med stängda gränser, mer inhemsk än internationell handel, lägre 

tillväxt och välstånd och mindre rörlighet för människor. Eller också kommer 

deras inflytande bli just politiskt och symboliskt samtidigt som den tekniska och 

ekonomiska utvecklingen rullar på, alltmer okontrollerat eftersom politiken är 

upptagen med skuggboxning. 

Tills vidare lämnar vi den frågan öppen, och konstaterar att utvecklingen så 

här långt gett oss en mer öppen värld, ett ökat välstånd i stora delar av världen 

och en ny karta för den som vill analysera välstånd, fattigdom, handel och 

människors vanor och kultur. 

Det tydligaste draget under de senaste 30 åren av ökad globalisering är att fattig- 

domen minskat. I slutet av alliansregeringens tid sade Moderaternas bistånds-

minister Gunilla Carlsson att biståndet skulle kunna vara helt avvecklat inom 

ett tiotal år. Så snabb menade hon att den ekonomiska utvecklingen i världen 
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var. Så dramatiskt var fattigdomen på väg att minska.

Om hennes profetia hade varit korrekt skulle vi nu ha fem år kvar av bistånds-

politik. Sedan skulle den vara onödig. 

Det är möjligt att hennes uttalande var utslaget av en from förhoppning, 

men alla som kan något om utvecklingsfrågor inser att Carlsson inte hade 

belägg för sitt påstående. Fattigdomen kommer inte vara avvecklad om fem år. 

Däremot är det sant att det har gått fort att minska den extrema fattigdomen. 

Fortare än vad de flesta för bara några år sedan trodde 

var möjligt. Mellan 1990 och 2015 minskade antalet fat-

tiga i världen med tre fjärdedelar.1 Bara mellan 2005 och 

2015 halverades antalet. En stor del av den här snabba 

utvecklingen beror på att ett antal länder haft mycket 

stark ekonomisk tillväxt, inte minst folkrika stater som 

Kina och Indien, eller för den delen Nigeria eller Ghana. 

I dessa länder har inte bara stora delar av befolkningen 

tagit steget till en global medelklass. Hundratals miljo-

ner människor har dessutom kunnat resa sig ur extrem fattigdom. 

Dessa länder och befolkningar har upplevt vad som sannolikt är den snab-

baste välståndsökningen i världshistorien och bättre levnadsvillkor har lett till 

bättre mat, hälsa och sjukvård. Fler har fått de villkor som krävs för att barn ska 

överleva sina första levnadsår. Antalet barn som dör innan fem års ålder har 

halverats sedan 1990. Från 14,2 miljoner till sju miljoner varje år.2 

Detta och andra processer som verkar i samma riktning gör att nya länder 

kliver fram som viktiga aktörer i världspolitiken och ett större antal länder finns 

i dag med som givare i utvecklingssamarbetet. Ett land som Sydkorea, som för 

40 år sedan tillhörde de allra fattigaste, har i dag egna biståndsprogram där de  

samarbetar med länder som inte kommit lika långt. Utvecklingen har också 

gjort att fler kanaler än det rena biståndet har kommit mer i fokus för att stärka 

fattiga länder. Handel är en sådan faktor. Stärkt handel (på rättvisa villkor) är 

viktigare som ekonomisk motor än vilket bistånd som helst. Finansflöden har 

kommit mer i centrum, både vad de kan skapa och vad de kan förstöra i form 

av välstånd. Remitteringarna, de pengar som människor som bor och arbetar 

i en del av världen skickar till vänner och släktingar i sina gamla hemländer, 

spelar en allt större roll för miljoner människors möjlighet att klara vardagen. 

Enligt Världsbanken uppgick remitteringarna under 2015 till hela 441 miljarder 

dollar, vilket är tre gånger så mycket som hela det globala biståndet. 

Det säger sig självt att ett modernt bistånd måste ta hänsyn till dessa olika 

utvecklingsfaktorer. Detta ställer också nya krav på samarbetena mellan länder. 

De länder som ger bistånd måste inta ett nytt förhållningssätt där partner-

skapet mellan länderna blir viktigare. 

Mellan 1990 och 2015  

minskade antalet fattiga i 

världen med tre fjärdedelar.1 

Bara mellan 2005 och 2015 

halverades antalet. 

1  https://www.oxfam.se/blog/fa-vet-att-fattigdomen-minskar

2  http://feber.se/samhalle/art/363700/allt_frre_barn_dr_i_vrlden/
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Ändå återstår de facto enorma utmaningar innan fattigdomen är helt utraderad. 

Även om vi egentligen producerar mat så det räcker för alla är snedfördelningen 

enorm och i stora delar av världen råder livsmedelsbrist. 

Även om antalet läskunniga i världen ökar snabbt finns det fortfarande stora 

grupper som inte kan läsa och skriva.

Även om jämställdheten blir bättre i de flesta länder är kvinnor underordnade 

i de flesta länder.

Även om många fått det bättre både ekonomiskt och socialt fanns det 2015 

fortfarande 700 miljoner extremt fattiga, vilket motsvarar ungefär 10 procent 

av jordens befolkning. En grupp av de extremt fattiga lever i länder som inte fått 

del av den globala välståndsökningen. I dag finns det drygt 30 sådana länder. 

De flesta av dem ligger i Afrika söder om Sahara. 

Det handlar också om länder som på grund av krig och konflikter, natur-

katastrofer och klimatförändringar halkat efter i den globala trend som gör att 

länder och människor kliver uppåt i välståndstrappan. Konflikter och klimat- 

förändringar skapar humanitära kriser. Just nu är de mer omfattande än någon- 

sin sedan FN bildades. Omkring 135 miljoner människor är i behov av humanitär 

hjälp i dag. Det är fyra gånger fler än 2010. 

Det råder i princip konsensus kring att Sverige bör ge humanitärt stöd till de 

länder och regioner som drabbas av konflikt och kris. Sverige är i dag i absoluta  

tal världens sjätte största givare av humanitärt bistånd. Vårt land är också världens  

största givare av kärnstöd till FN:s flyktingorgan UNHCR, livsmedelsprogrammet  

WFP, UN Women och en rad andra FN-organ som arbetar i krissituationer. 

Det råder också i princip samstämmighet kring att Sverige och andra rika 

länder bör samarbeta med att ge utvecklingsbistånd till de allra fattigaste 

länderna för att hjälpa till att lyfta dem ur fattigdom. Att stabilisera kollapsade 

stater och lyfta de som befinner sig längst ned i den globala inkomstligan bör 

vara en av biståndets verkliga kärnuppgifter, liksom det är den bästa garanten 

för att människor inte ska behöva fly från sina hemländer. 

Men räcker det med bistånd till de fattigaste länderna? I dag går det inte att 

peka på ett antal länder och säga: där är människor fattiga, överallt annars är 

de rika. Riktigt så enkelt är det inte. En majoritet av världens fattiga lever i dag 

i så kallade medelinkomstländer. Att vara (eller ha blivit) ett medelinkomstland  

låter på ytan som något dramatiskt. Lite som att landet i fråga nått den globala 

medelklassen. Men även ett medelinkomstland kan vara vad vi normalt skulle 

betrakta som fattigt. Enligt Världsbanken är ett medelinkomstland ett land 

som har en bruttonationalprodukt (BNP) per capita mellan drygt 1 000 dollar 

och drygt 12 000 dollar per invånare. Bland medelinkomstländerna finns till 

exempel Sudan (bland de lägsta mätt i BNP) och Ungern (bland de högsta). 

Och här uppstår några viktiga frågor, där det långt ifrån råder någon politisk 

konsensus. Moderaterna vill fokusera biståndet till de allra fattigaste länderna 

och humanitära kriser och lägga mindre på det långsiktiga, förebyggande och 

samhällsbyggande biståndet. Sverigedemokraterna vill främst lägga bistånds-
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pengarna på flyktingkriser i flyktingarnas närområde, i förhoppningen att det 

ska få färre att vilja fly till vårt land. Inom parentes sagt vill SD även sänka 

biståndet dramatiskt. 

För framtidens bistånd blir det med andra ord en avgörande fråga huruvida 

det ska användas för att stötta även fattiga som lever i medelinkomstländerna? 

Under den borgerliga regeringens tid fasades flera länder som tagit steget till 

medelinkomstländer ut ur det svenska biståndet, under 2014 var det till exempel 

sju stycken som fasades ut, däribland Sydafrika och Vietnam.

Det är både rimligt och nödvändigt att samarbetet mellan rika och fattiga 

länder förändras när de fattiga blir rikare. Men på senare år har flera länder 

upplevt hur bistånd försvinner i högre tempo än tillväxten kan kompensera, 

vilket de facto skapar nya problem. Dessutom står nya medelinkomstländer 

ofta inför stora utmaningar som handlar om att bygga upp fungerande skatte-

system, genomföra handelsreformer, skapa fungerande rättssystem, demokrati- 

institutioner och välfärdssystem, sådant som Sverige traditionellt hållit högt i 

utvecklingspolitiken.

Vår tids bistånds- och utvecklingspolitik kan rimligen inte uteslutande 

handla om att bekämpa fattigdom. I lika hög grad bör det handla om sådant 

som mänskliga rättigheter, fackliga rättigheter (som är en del av de mänskliga 

rättigheterna men alltför ofta inte räknas in där), klimatfrågor och katastrof- 

förebyggande arbete där det avgörande inte är att relationen upprättas mellan 

ett fattigt och ett rikt land, utan att det är ett fungerande samarbete där båda 

parter tjänar på utvecklingen. Ett konkret sådant exempel är när medelinkomst- 

länder tar emot en oproportionerligt stor andel av världens flyktingar, vilket 

gör det extra motiverat att inleda eller stärka utvecklingssamarbete med dessa 

länder. Under den rödgröna regeringens tid har Sverige till exempel ökat stödet 

till länder som Libanon och Jordanien med den motiveringen. 

utmaning 2: nivåerna i Biståndet
Sverige har länge varit bland de länder, om inte det land som gett mest per capita  

i utvecklingsbistånd. Vi har gjort det både av humanitära skäl och för att vi  

ansett att utveckling i andra delar av världen i längden gynnar även oss. 

Socialdemokratin och flera andra partier har länge formulerat det ambitiösa 

biståndet som ett ”enprocentsmål”. Sverige ska ge 1 procent av landets BNI i 

bistånd. Målet har fått stor internationell uppmärksamhet, bland annat av Bill 

och Melinda Gates, som brukar peka ut Sverige som en förebild på området.

Inte heller på detta område råder det konsensus. Moderaterna vill inte hålla 

fast vid enprocentsmålet. Under de borgerliga regeringsåren 2006–2014 gjorde 

man det, men före valet 2006 sade Moderaterna tydligt att biståndet borde sänkas,  

så man får anta att det var de mindre borgerliga partiernas förtjänst att enpro-

centsmålet upprätthölls. Även nu, inför valet 2018, säger Moderaterna att biståndet  
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borde sänkas. En hållning de delar med Sverigedemokraterna, som vill sänka 

biståndet till 0,7 procent av BNI, vilket i reda pengar skulle ge 15 miljarder 

mindre till biståndet. 

De andra partierna i riksdagen håller fast vid enprocentsmålet och det mesta 

pekar därför på att det finns en majoritet för detta i riksdagen även efter höstens 

val. Men helt säker kan man inte vara. En ny regering, 

hur den nu kommer att se ut, måste kompromissa med 

andra partier.

Det parlamentariska läget är en sak, men det finns 

också en risk för att den nya världen och den nya fattig-

domskartan skapar ett pedagogiskt problem inför väl- 

jarna. Än så länge pekar det mesta på att svenskarna vill ha 

ett fortsatt högt bistånd, och förtroendet för biståndet 

är också det fortsatt högt. Men hur kan man i längden 

motivera fortsatt höga biståndsnivåer när världen hela 

tiden blir mindre fattig? Eller som frågan i förra kapitlet: 

Hur motivera bistånd till länder som anses vara medel-

inkomstländer? Givet att man inte tar in hela utveck-

lingen i världen, glömmer klimathotet, flyktingkriserna, 

behovet av samhällsbyggande i medelinkomstländer, 

bristen på demokrati och den globala ojämlikheten finns det en logik i kravet 

att minska biståndets nivåer och bara satsa på de som verkligen är längst ned i 

den globala välståndsligan. 

Det går att motivera ett högt bistånd ändå. Ingen som på allvar vill minska 

världens problem kan göra en analys som utesluter de problem som trots allt 

återstår, eller de nya hot som tornar upp sig vid horisonten. Ingen som på allvar 

tror på samarbete för utveckling kan hävda att biståndet redan har spelat ut 

sin roll. Men detta är som sagt ett pedagogiskt problem som alla partier måste 

förhålla sig till.

utmaning 3: en mer auktoritär 
värld

Under 1990-talet, parallellt med att globaliseringen sköt fart, såg vi även en 

snabb ökning av antalet demokratier i världen. Berlinmuren hade fallit och i 

Sydamerika, Afrika och Asien gick fler och fler länder från diktatur till prövande 

demokrati. Framburna av en stark optimism var det nog många som vid den 

tiden tänkte att den utvecklingen var ödesbunden. Som utgick ifrån att den 

demokratiska flodvågen skulle svepa vidare och till slut radera ut även den sista 

diktaturen. Självklart ville människor ha demokrati, öppenhet, yttrandefrihet 

och fria val. 

Än så länge pekar det 

mesta på att svenskarna 

vill ha ett fortsatt högt 

bistånd, och förtroendet 

för biståndet är också 

det fortsatt högt. Men 

hur kan man i längden 

motivera fortsatt höga 

biståndsnivåer när 

världen hela tiden blir 

mindre fattig? 
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I dag vet vi att det inte fanns något irreversibelt i den tidens demokratisering. 

Länken mellan ökad öppenhet i ekonomin, globaliseringen och demokratiut-

vecklingen var inte självklar, och under det senaste decenniet har de auktoritära 

regimerna blivit fler. Enligt organisationen Freedom House, som varje år kart-

lägger utvecklingen på området, sjönk de politiska rättigheterna och friheterna 

under 2017 till en lägre nivå än någon gång under de senaste tio åren. ”Demo-

kratin befinner sig i kris. De värden den omfattar – särskilt rätten att välja poli-

tiska ledare i öppna och fria val, pressfrihet och rättssäkerhet – är under attack 

och på reträtt över hela planeten”, skrev Freedom House president Michael J. 

Abramwitz i en kommentar till organisationens rapport för 2017.

En förklaring till de dystra siffrorna är att demokratin och de liberala friheterna 

blivit mer ifrågasatta i många av de länder som tidigare rörde sig i demokrati-

serande riktning. Och flera länder som under längre tid varit stabila demokratier  

har i stället blivit mer oberäkneliga, inte minst i relation till press- och yttrande- 

friheten. Freedom House nämner särskilt president Trump och hans relation till  

oberoende press. USA är inte längre att räkna med som en självklar förkämpe 

för demokrati och mänskliga rättigheter, skriver organisationen.

Men den riktigt stora förändringen sett över 10–20 år är att länder som Kina 

och Ryssland stärkt sina positioner. Dels har de strypt det fria ordet, satt åt 

oppositionella röster och organisationer och politiserat rättsväsendet internt i 

sina länder. Dels har de för många länder i världen kommit att representera en 

alternativ väg. En väg vid sidan av den ”västerländska” väg som tänks leda till 

80

70

60

50

40

30
2006

www.freedomintheworld.org

2008 2010 2012 2016 2016

Försämrat
Förbättrat

an
ta

l 
lä

n
d

er

antal länder som förbättrat respektive 
försämrat de demokratiska friheterna 
mellan 2006 och 2017.
källa: www.freedomintheworld.org 



| 15

rapport nr 4 | 2018 biståndspolitiken – nio utmaningar

tankesmedjan

både ekonomisk och politisk frihet. I främst Kina kan auktoritära ledare finna 

en modell som leder till ekonomisk tillväxt och välstånd utan att de styrande 

eliterna från ”det gamla” politiska systemet behöver förlora sin makt och sina 

privilegier. 

Över hela världen ser vi effekterna av detta världspolitiska skifte. I Kambodja, 

där en försiktig demokratisering övergått till en klappjakt på, aktivister, fria 

medier och oppositionella. I Eritrea, där inget tryck från demokratiska länder  

tycks påverka president Afewerkis regim. I Nicaragua eller Venezuela, där vänster- 

populism slagit över i alltmer tilltagande despoti.

En stor del av socialdemokratins och, ja, faktiskt hela västvärldens analys 

har byggt på tanken att de västerländska demokratierna har kraft och möjlig-

het att påverka resten av världen i demokratisk riktning. De länder som inte 

inser värdet av detta går att påverka med sanktioner, handelsrestriktioner, 

påtryckningar via biståndet eller diplomati och politik. Men nu håller den glo-

bala maktbalansen på att ändras. Det är inte längre självklart att länder ska gå 

i demokratisk riktning. Vem tror att Kina i dag går att förändra med ”påtryck-

ningar” när det är Kina som äger allt större delar av ekonomin även i vår del av 

världen? 

Detta betyder att analysen måste uppdateras. 

Även metoderna, de utvecklingspolitiska instrumenten, behöver ses över. 

Liberaler driver ofta linjen att bara länder som klart och tydligt är demokratiska, 

eller är på väg mot demokrati, bör få del av svenskt utvecklingsbistånd. I linje 

med den hållningen går i dag det mesta av stödet till länder som kan anses vara 

diktaturer eller i grunden auktoritära ofta via det civila samhället i landet. 

Mindre eller inget alls via ländernas regeringar.

Samtidigt finns det en grupp inom biståndsdebatten som menar att Sverige  

måste våga närma sig även auktoritära regimer, i akt och mening att det svenska  

biståndet kan ge inflytande som gör att länderna långsiktigt går i en mer demo- 

kratisk riktning. Biståndet skapar kontakter och bygger förtroende som kan 

förändra långsiktigt. 

Här uppstår förstås frågan om hur länge Sverige i så fall ska ge bistånd, även 

om utvecklingen under en lång rad av år går i fel riktning, eller vilka bistånds-

metoder som bäst gynnar en demokratisk utveckling. 

Helt uppenbart är att demokratiavvecklingen i världen parat med den mins-

kade fattigdomen innebär att Sverige i än högre grad borde tillämpa ett multi-

dimensionellt fattigdomsbegrepp som inte bara har fokus på ekonomisk utan 

även demokratisk fattigdom. Och Sverige lägger i dag en stor del av bistånds-

budgeten på stöd till demokratisk utveckling. Inget tyder på att det inom rimlig 

framtid går att minska den andelen. 

Sedan 1990-talet läggs även en del av biståndsbudgeten på partinära demo-

kratistöd. Partiernas biståndsorganisationer, som Palmecentret eller liberala 

SILC eller Jarl Hjalmarsson Foundation arbetar med syskonorganisationer i andra  

länder för att stärka demokratin där, till exempel genom utbildningar, nätverks- 

byggande och utbyte. Det är ingen stor del av det samlade biståndet som kana-
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liseras den vägen, men det visar både inför oss själva och i mottagarländerna 

att partier är vitala delar av demokratin. Att stärka demokratiska partier och 

dem närstående organisationer i länder som är på gränsen mellan ett auktoritärt 

och ett demokratiskt samhällssystem (oberoende av i vilken riktning utveck-

lingen just nu går) är ett effektivt sätt att använda demokratibiståndet. Men även 

partistrukturen förändras och det är tyvärr inte självklart att alla partier i  

Sverige har stabila demokratiska partier som samarbetspartners i andra länder. 

Ska svenskt bistånd kanaliseras till Sverigedemokraternas kontakter runt om i 

världen? Till nyfascistiska rörelser? 

Det är en svår nöt att knäcka, hur det partinära biståndets fördelar ska förbli 

intakta utan att svenska skattebetalares pengar samtidigt går till att stötta partier 

som de facto inte är för demokratin. På senare år har reglerna justerats så att 

flera partier måste samarbeta i mottagarländerna. Det är en väg att gå. Då måste 

två partier gå i god för samarbetspartiets demokratiska standard. Nackdelen med 

den modellen är att det för organisationerna i mottagarländerna kan bli svårt  

att se skillnaden mellan olika svenska partier och deras internationella verk-

samhet. En av poängerna med demokratin är trots allt att det finns olika partier  

med olika ideologisk inriktning som kan vara motståndare i parlamentet utan 

att för den skull vilja förbjuda eller förtrycka varandra. Om nya regler gör att 

skillnaden mellan svenska partier i mottagarnas ögon suddas ut finns det skäl 

att vara kritisk. Dessutom är risken uppenbar att det ändå blir svårt för de 

svenska partierna att enas om vilka partier i andra länder man ska närma sig 

och samarbeta med.

Dessutom ändrar många partier ute i världen karaktär i en tid när så mycket 

går i auktoritär riktning. En del lämnar den demokratiska huvudfåran, andra för- 

lorar snabbt väljarnas förtroende och upphör att existera. För arbetarrörelsens  

del innebär utvecklingen att man måste hitta nya politiska förbindelser i många  

av världens länder. Nya ingångar genom partier och det civila samhället, för 

att kunna påverka utvecklingen långsiktigt.

utmaning 4: politik för gloBal 
utveckling

År 2003 antog riksdagen en Politik för global utveckling, eller PGU som den 

kallas på biståndsspråk. När den antogs var den ett ambitiöst dokument. Ett 

försök att på allvar få alla politikområden att dra i en och samma utvecklings-

politiska riktning. Alla områden, handelspolitiken, försvars- och säkerhetspo-

litiken, finanspolitiken och biståndet, ska ha som övergripande mål att bidra 

till en rättvis och hållbar global utveckling. PGU ska utgå ifrån ett rättighets-

perspektiv och fattiga människors perspektiv på utveckling. 

PGU kom till strax efter att världen skakats av stora demonstrationer och 
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protester för en mer rättvis världsordning, bland annat kring världshandels- 

organisationen WTO:s toppmöte i Seattle 1999, och i samband med att världens 

länder på allvar inledde arbetet med de så kallade millenniemålen. 

Regeringen ska varje år lämna en PGU-skrivelse till riksdagen där man rap-

porterar vad som under året gjorts på de olika politikområdena för att nå målet 

med PGU. Den borgerliga regeringen 2006–2014 fick hård kritik för att den inte 

tog PGU på allvar. Det rådde brist på samordning, styrning och återkoppling 

kring de olika formuleringarna i PGU. 

Den rödgröna regeringen har arbetat intensivt för 

att samordna politiken för global rättvisa. Ett tydligt 

område är politiken för att komma åt skatteflykt från 

fattiga länder, där regeringen bland annat arbetat för att 

inkludera fler länder i globala standarder för transparens 

och informationsutbyte och att det ska bli tydligare vilka 

som är företags verkliga ägare. 

Men även om ambitionerna varit högre under den gångna mandatperioden 

är det uppenbart att arbetet är svårt och komplicerat och ingen regering kom-

mer ifrån att det finns svåra målkonflikter. Handelspolitiken har som mål att 

gynna Sverige och svenska företag. Ofta är det helt kompatibelt med målet att 

gynna företagande även i de länder vi handlar med, men det är inte självklart 

att det finns ett sådant samband. Enligt PGU ska Sverige då först och främst se 

till vad som är bäst för den globala utvecklingen. Då kan man förstås hävda att 

svenska företags tillväxt och expansion långsiktigt är det bästa även för andra 

länder, men det går lika gärna att hävda att det bästa vore att den svenska 

handelspolitiken såg främst till företagens utveckling i fattigare länder. 

Samma målkonflikt finns när det gäller vapenexporten. Svensk vapenexport  

handlar om att säkra och skapa jobb här hemma i Sverige och om att det svenska 

försvaret inte ska behöva köpa all materiel från andra länder. Men är den svenska 

vapenexporten förenlig med PGU? Är det verkligen det bästa sättet att gynna ut- 

vecklingen i världen att sälja vapen? Och hur ska vi göra med länder som inte är  

renodlade demokratier? Demokratisering är en uttalad, viktig del av den svenska 

utrikes- och säkerhetspolitiken liksom av biståndet. Kan vi då samtidigt sälja 

vapen till regimer som inte är demokratiska? Under 2017 beslutade riksdagen  

om nya regler som innebär att prövningen av mottagarländer för svenska vapen 

ska bli hårdare. Tydligare hänsyn ska tas till hur det är ställt med demokrati och  

mänskliga rättigheter i landet. Men det ska fortfarande vara möjligt att göra 

undantag om de försvarspolitiska skälen anses vara viktigare än demokrati-

kriterierna. Det öppnar för fler gränsdragningsdiskussioner och debatter om 

PGU och målkonflikter i svensk politik. Sådana debatter är ofrånkomliga, men 

det är också avgörande att Socialdemokraterna kan adressera den utmaning 

ett seriöst och ambitiöst arbete med PGU innebär. Detta är inte minst viktigt 

i arbetet med Agenda 2030, de 17 globala utvecklingsmål som världens länder 

kommit överens om. Målen, som är en fortsättning på och utveckling av de 

tidigare millenniemålen, syftar bland annat (enligt regeringens egna formule-
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utvecklingen i världen 

att sälja vapen?
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ringar) till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna,  

skapa egenmakt för kvinnor och flickor och skapa ett varaktigt skydd för pla-

neten och dess naturresurser. Arbetet med Agenda 2030 ska inkludera ekono-

miska, sociala och miljömässiga dimensioner och omfatta alla politikområden. 

Ungefär som PGU var tänkt. Dessutom ska Agenda 2030-arbetet bedrivas på 

alla nivåer, både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Samtidigt är det på några punkter viktigt att skilja PGU från Agenda 2030. 

PGU:s ambition att ha ett rättighetsperspektiv och fattiga 

människors perspektiv på utveckling saknas i Agenda 

2030. 

Ett bra exempel på där samordning mellan olika  

politikområden är helt centralt är den socialdemokra-

tiskt ledda regeringens arbete med Global Deal, det pro- 

jekt för globala uppgörelser mellan parterna på arbets-

marknaden och staterna om bättre löner och villkor.  

Global Deal är dels ett sätt att förbättra villkoren för lön- 

tagarna i länder där lönerna är låga och arbetsmiljöarbetet 

underutvecklat. Dels är det ett sätt att stärka de svenska 

löntagarnas ställning genom att minska den globala 

sociala dumpingen. Ytterst skulle det kunna beskrivas som ett sätt att exportera 

den svenska modellen. Många länder brottas som vi sett i dag med att deras 

sociala system och villkoren på arbetsmarknaden inte hängt med i den gene-

rella ekonomiska utvecklingen i landet. De har välstånd men inte välfärd. Där 

kan Global Deal och den svenska modellen spela en roll, och många länder 

studerar också vårt sätt att bygga samhället för att hitta en väg som fungerar. 

Här vävs sociala frågor, handelspolitik, utveckling och mänskliga rättigheter 

in i varandra. Det finns som vi sett goda skäl att se över om Global Deal bör ta 

än större plats i biståndet. 

Generellt ställer den globala utvecklingen enorma krav på just den sam- 

ordning, den gemensamma styrning och den återkoppling mot de övergripande 

målen som alliansregeringen fick kritik för att inte ta på tillräckligt stort allvar. 

utmaning 5:  
klimatförändringarna

Ett annat område där samordning mellan alla politikområden är centralt är 

klimatförändringarna. Sverige är och vill vara en internationell förebild på 

klimat- och utvecklingsområdet och det är bara möjligt om politiken på dessa 

områden ses som en helhet. Om Sverige kan visa att ekonomisk utveckling 

inte står i motsats till minskade klimatutsläpp. Om PGU-arbetet fungerar och 

har klimatfrågorna som en avgörande komponent. 

Många länder brottas som 
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på arbetsmarknaden inte 
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En av de tydligaste förändringarna i de senaste fyra årens biståndspolitik 

jämfört med alliansåren är ett starkare fokus på klimatåtgärder inom biståndet. 

Det har inte i första hand handlat om ökade anslag till det direkta biståndet för 

klimatåtgärder, även om det också har ökat. I budgeten för 2018 ökade stödet till 

klimat, hav och miljö till exempel med 750 miljoner kronor. Men det viktigaste 

är att klimatfrågan har bakats in i snart sagt alla delar av biståndet. Inte minst 

i de landstrategier och andra strategidokument som UD skriver fram som rikt-

linjer för hur biståndet ska fördelas och vara utformat. 

Det är uppenbart att klimatfrågan kräver samarbete på helt nya sätt, där  

näringsliv och civilt samhälle är med i hela processen kring utvecklingsfrågorna. 

Det är också uppenbart att socialdemokratin, liksom alla andra partier, 

måste ställa in sina analyser och förbereda sina policyer på att klimatföränd-

ringarna kommer att driva på antalet flyktingar i världen. Här kan socialdemo-

kratin med sitt fokus på social rättvisa och solidaritet bidra med något viktigt: 

ett jämlikhetsperspektiv i klimatpolitiken. Det är de marginaliserade grupperna  

i världen som måste stärkas om det förebyggande klimatarbetet ska ha någon 

reell effekt. Det är dessa grupper som hamnar i störst svårigheter när klimat-

förändringarna skapar ekologiska kriser och svåra väderfenomen. Det är dessa 

grupper som måste lyfta till en högre materiell standard utan att vi bränner 

sönder planeten (vilket ställer stora krav på oss som redan lever på en nivå som  

planeten inte klarar av). Det finns också ett tydligt maktperspektiv på frågan i 

de länder där miljöaktivister blir särskilt hårt ansatta av säkerhetstjänster och 

myndigheter. En erfarenhet som fackliga aktivister fått erfara i decennier.

Allt detta handlar om jämlikhet. Det som traditionellt alltid varit social-

demokratins paradgren.

I klimatfrågan finns också krav från miljörörelsen och det civila samhället 

att pengar till klimatfinansieringen i samarbetet med andra länder ska vara så 

kallade ”additionella” pengar, det som utanför biståndsspråket skulle beskrivas 

som ”pengar utöver biståndsbudgeten”. Men många länder inklusive Sverige 

väljer att se det som en del av biståndsbudgeten. 

utmaning 6: vidareutveckla  
feministisk utrikespolitik för  
Biståndet
En av de förändringar i den svenska politiken under den socialdemokratiskt 

ledda regeringen som satt störst avtryck även i den internationella debatten 

är den feministiska utrikespolitiken. På sin hemsida slår regeringen fast att: 

”Jämställdhet mellan kvinnor och män utgör en grundläggande målsättning 

för svensk utrikespolitik. Uppfyllandet av kvinnors och flickors grundläggande 

mänskliga rättigheter utgör såväl en skyldighet inom ramen för internationella 
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åtaganden som en förutsättning för att nå Sveriges bredare utrikespolitiska 

mål om fred, säkerhet och hållbar utveckling.”

Även inom biståndet har detta satt tydliga spår. Organisationen Concord 

lyfter fram några av dem i en rapport om den feministiska utrikespolitiken: 

 Frågan om flickors och kvinnors ekonomiska egenmakt har uppmärksam-

mats som ett prioriterat område i både Sidas handlingsplan för integrering av 

jämställdhet och handlingsplanerna för utrikespolitiken. Även i satsningarna 

på sociala trygghetssystem har kvinnors egenmakt uppmärksammats. 

 Regeringen har gjort stora satsningar på kvinnors sexuella och reproduk-

tiva hälsa. Det gjordes även under alliansregeringens tid men satsningarna 

är större nu. När USA under Trump återinförde en så kallad ”Gag Rule”, som  

går ut på att dra in stödet till alla organisationer som arbetar med eller före- 

språkar säkra aborter, gick Sverige och några andra länder in och garanterade  

att täcka upp för det minskade biståndet från USA. 

 Ökat stöd till de som försvarar HBTQ-rättigheter och kvinnors rättigheter. 

En del av det minskade demokratiska utrymmet i världen handlar om att 

individer och grupper som försvarar rättigheterna inom dessa områden har 

fått svårare att verka, och Sverige har ökat stödet till dessa. 

Det finns flera områden förutom dessa där den feministiska utrikespolitiken fått 

effekt på biståndet och dess förutsättningar, till exempel stödet till kvinnors roll 

i fredsprocesser, men detta är några tydliga exempel. Och även om Concord och 

andra organisationer som arbetar med bistånd och utveckling ser att det finns 

potential att förbättra politiken även här är den feministiska utrikespolitiken 

tydligt ett område där socialdemokratin varit med och fört hela debatten om 

och praktiken kring biståndet framåt. Inför framtiden gäller det att hålla i de 

framgångarna och fortsätta utveckla politiken, göra feminismen konkret i en 

internationell kontext där kvinnors rättigheter hela tiden riskerar att utmanas. 

utmaning 7: vad är egentligen 
Bistånd?

Inom biståndet har en av de stora frågorna de senaste åren handlat om vad som 

egentligen ska räknas som bistånd. Det kan låta som en abstrakt diskussion, men  

faktum är att den snabbt kokar ned till mycket konkreta gränsdragningsproblem.  

För ett parti som vill stå i centrum av biståndsdebatten finns det flera sådana 

frågor som måste redas ut under de kommande åren. I det civila samhälle som 

arbetar med globala utvecklingsfrågor har det länge funnits en oro att givar- 

länderna flyttar fokus i biståndet så att deras egna intressen, inte mottagarlän- 

dernas, kommer i första rummet. Några områden har stått i fokus för den oron:
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näringslivets roll

Den kanske största förändringen av biståndet sedan 1990-talet har varit att 

näringslivet fått en större roll. Många av biståndets aktörer har gjort bedöm-

ningen att det privata näringslivets effektivitet och förmåga att skapa tillväxt 

måste användas inom det statliga och/eller NGO-kanaliserade biståndet. Det är  

en rimlig ståndpunkt. När statliga biståndspengar fasas ut är det näringsliv och  

människors arbete i företag och organisationer lokalt som ska bära utvecklingen 

på egen hand. 

Under alliansregeringen 2006–2012 var det en uttalad 

ambition i det svenska biståndet att arbeta mer med 

näringslivet i det som brukar kallas Private-Public- 

Partnership, PPP. Detta var en av de stora förändringar 

inom biståndet som gjordes under alliansåren, och det 

civila samhället och den politiska oppositionen var ofta 

mycket kritisk mot den utvecklingen. Kritiken har inte 

handlat om att företag finns med inom biståndet. Att 

privata företag fått en tydligare roll i utvecklingsarbetet 

har ofta bidragit positivt. Några av de tydligaste exemplen  

är när mecenater, som Bill och Melinda Gates eller George 

Soros finansierar direkta biståndsprojekt, på samma 

sätt som stater tidigare gjort, och ofta i samarbete med  

stater eller FN-organ. Där gör de privata initiativen att biståndets kaka blir 

större, och samordningen förhoppningsvis bättre. På samma sätt är det förstås 

en enorm utvecklingsfaktor när företag investerar för att skapa jobb eller öka 

handeln i fattiga länder eller områden. Tillgången till investeringskapital, 

kanske mikrolån, kompetensutveckling, nya fabriker … på dessa områden finns 

inget som skiljer hur Sverige en gång lyftes ur fattigdom och hur andra länder 

i dag kan göra det. En stor del av svenskt bistånd har dessutom alltid handlat 

om att få i gång just den utvecklingen, även om det inte alltid gjorts i ett direkt 

samarbete med företagen.

Men det finns också farhågor och flera exempel på att biståndspengar gått 

till att finansiera företags handel med och etablering i fattiga länder, utan att 

det konkret har gynnat utvecklingen där. Att pengarna främst gynnat svenska 

intressen, och då ska det strängt taget inte vara en del av biståndet, även om 

det absolut kan vara en del av Sveriges handelspolitik. 

En grundprincip som ofta framförts i debatten är att biståndsmedel kan 

användas till privata företag endast om det finansierar en investering eller 

liknande som annars inte skulle gått att genomföra. Om pengarna blir en extra 

inkomst för ett företag som ändå bara jobbar på som vanligt är det bortkastat. 

Eftersom frågan blivit alltmer aktuell har man också försökt hitta tydligare 

regler internationellt kring vad som får räknas som bistånd i samarbetet stat–

näringsliv. I oktober 2017 var det tänkt att länderna inom OECD:s bistånds-

kommitté DAC skulle enats om att tydliggöra gränserna mellan bistånd och 

näringslivsstöd, men länderna kunde inte enas. Flera länder ville vidga defini-

Men det finns också far-

hågor och flera exempel 

på att biståndspengar 

gått till att finansiera 

företags handel med 

och etablering i fattiga 

länder, utan att det  

konkret har gynnat 

utvecklingen där. 



tankesmedjan

rapport nr 4 | 2018 biståndspolitiken – nio utmaningar

22 |

tionerna och i princip göra det möjligt att använda biståndsmedel som inves-

teringsbidrag åt inhemska företag som vill expandera i världen. Andra ville se 

striktare regler. På ett sätt var det bra att det inte blev en överenskommelse, 

eftersom den länge såg ut att bli dålig, men bristen på nya regler gör å andra 

sidan att det är fritt fram för givarländerna att tolka stödet till näringslivet lite 

hur som helst, och det är inte heller en tillfredsställande ordning. 

Under de kommande åren blir det viktigt för Socialdemokraterna att adressera  

dessa gränsdragningsfrågor och hitta en linje som fungerar både inför de egna 

principerna och i praktiken.

avräkningar från biståndet

Alla givarländer inom biståndet gör avräkningar från den samlade bistånds-

budgeten. Det vill säga att de tar kostnader som inte går direkt till fattigdoms-

bekämpning från de pengar som på ytan ser ut att gå till just detta. Det kan till  

exempel handla om förvaltningskostnader inom utrikesförvaltningen. Alla 

sådana avräkningar brukar bli föremål för debatt om vad som är rimligt eller 

inte. Den riktigt stora frågan i pengar räknat är de avräkningar som görs för 

asylmottagandet inom Sveriges gränser. Under de år Sverige tog emot väldigt 

många asylsökande togs också stora belopp från biståndsbudgeten. För 2017 

handlade det om cirka 8 miljarder som togs från biståndets samlade budget på 

omkring 46 miljarder kronor, för 2018 minskade det till 2,8 av sammanlagt 49 

miljarder.

Även denna fråga var uppe för diskussion på DAC-mötet i oktober 2017 och 

flera länder ville göra det svårare att göra stora avskrivningar. Men inte heller 

här kunde mötet enas och den enda förändringen blev att länderna måste bli 

tydligare i sina redovisningar av avräkningarna. En socialdemokratisk bistånds- 

politik kommer få fortsätta hantera debatten kring avräkningar.

säkerhetsinsatser

Ytterligare en fråga som blivit mer aktuell på senare år är om biståndspengar 

ska få användas till säkerhetsinsatser, militära ingripanden och liknande,  

i utvecklingsländer. De som förespråkar detta (bland dem Storbritannien, som 

även vill inkludera stöd till egna territorier i andra delar av världen i sitt bistånd)  

anser att en säkerhetsinsats i kollapsade stater och stater som härjas av interna  

konflikter ofta är den bästa grunden för att verklig utveckling ska vara möjlig. 

Andra menar att bistånd och militära insatser måste hållas isär och ofta står 

de i direkt motsatsförhållande till varandra. Bistånd handlar om humanitärt 

stöd, samt att skapa tillväxt, stabilitet och demokrati efter kriser och konflikter.  

I dag finns det strikta regler mot att blanda samman de här två utgiftsområdena 

men frågan är fortfarande aktuell och kommande svenska regeringar kommer 

få hantera den när regeringar som vill skriva av sina militära kostnader mot 

biståndet kräver regeländringar.
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bundet bistånd

En principiell fråga som ligger nära de ovan nämnda gränsdragningsproblemen  

är den om vad som är att betrakta som bundet bistånd. Den princip de flesta 

länder och aktörer erkänner sig till i dag är att biståndet ska vara obundet, det  

vill säga att det stöd som ges från ett givarland inte ska vara kopplat till krav 

på motprestation, till exempel att mottagarlandet måste köpa varor från givar-

landet. Fokus i hela biståndet ska vara på fattigdomsbekämpning, inte att stötta  

näringsliv eller andra intressen i det land pengarna kommer ifrån. I den här 

debatten ingår numera även andra former av krav, till exempel att mottagar-

landet även ska ta emot asylsökanden som fått avslag på sin ansökan i givar-

landet. Den sortens bindning av biståndet står i strid med internationella över- 

enskommelser men allt fler röster i den internationella debatten (och i svensk 

politik) höjs för att det ska ställas den sortens motkrav. Socialdemokratin behöver 

reda ut var man står i den debatten.

utmaning 8: npm-sJukan i 
Biståndet

Nu kommer vi ned på en detaljnivå långt under flera av de andra utmaningar jag 

har skrivit om i den här rapporten, men frågan har varit så omdiskuterad inom 

biståndet under lång tid att jag ändå vill nämna den New-Public-Management-

sjuka (NPM-sjuka) som präglar biståndet. NPM har tagit över stora delar av den  

offentliga sektorns styrning under de senaste decennierna och bygger på att det  

politiska systemet sätter upp målsättningar, sedan är det upp till olika utförare,  

privata, offentliga eller från det civila samhället, att utföra det jobb som krävs 

för att nå målen, och för att veta om det går åt rätt håll måste det offentliga 

använda en rad olika prestationsmått, utvärderingar och dokumentation.  

Behovet av att i detalj rapportera uppåt i beslutskedjan ökar, pappersarbetet 

blir mer betungande, och det är ändå inte självklart att det man mäter verkligen 

är ett mått på om målet har kommit närmare. Inom biståndet har många vitt-

nat om hur berget av papper har vuxit i takt med att återrapporteringskraven 

blivit mer detaljerade och en inte obetydlig del av utbildningarna av samarbets- 

partners i utvecklingsländerna handlar om att bygga upp deras förmåga att åter- 

rapportera på rätt sätt, i stället för deras förmåga att skapa utveckling på hemma-

plan. 

Det är förstås utmärkt att staten och andra offentliga institutioner är noga 

med att pengarna används till rätt sak, men risken är uppenbar att de olika 

aktörerna lägger en allt större del av insatsen på dokumentation, utvärdering 

och återrapportering, och då blir biståndet förfelat. Det finns också en risk att 

insatserna hamnar mer på kortsiktiga framgångar, eftersom de är lätta att 

mäta, än på långsiktiga projekt som kanske ger resultat på 10–20 års sikt. 
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Det fanns en omfattande kritik mot alliansregeringen på den här punkten, 

och den rödgröna regeringen har delvis ändrat systemen. Man har talat mer 

om tillitsbaserat bistånd, men det återstår mycket arbete innan vi har fram-

tidens styrningsmekanismer, som både klarar av att effektivt mäta biståndets 

resultat och ger aktörerna tillräckligt fria händer för att de ska kunna göra 

biståndet så effektivt som det är tänkt.

utmaning 9: att låta Biståndet 
vara en folkrörelse

Svensk arbetarrörelse grundades som en folkrörelse och har under alla år vinn- 

lagt sig om att vara just det: en rörelse med och bland människor. 

Det svenska biståndet byggdes upp av samma princip. Först och främst av den  

enkla anledningen att biståndet som vi såg i inledningen till den här rapporten 

till en början grundades, finansierades och administrerades av just folkrörelser 

i det civila samhället. 

Men även efter uppkomsten av statliga biståndsmyndigheter har det civila 

samhället varit mycket engagerat i biståndet och en stor del av pengarna slussas 

också via dessa organisationer för kapacitetsuppbyggnad och fattigdomsbekämp- 

ning i mottagarländerna. 

Det är en modell som Sverige bör värna om. Det ger den internationella soli-

dariteten en bred förankring i befolkningen, ökar kunskaperna om villkoren i  

andra delar av världen och ökar dessutom kontakterna mellan Sverige och världen  

även på lokalt- och regionalt plan. I takt med att Sverige blivit mer mångkultu-

rellt har det värdet blivit ännu viktigare. 

Detta är en modell arbetarrörelsen bör värna om i sitt eget arbete. För många 

yngre är det internationella arbetet själva orsaken till att de engagerar sig i sam- 

hällsfrågor. För den fackliga rörelsen är det internationella arbetet ett konkret 

sätt att se och lära hur den globala ekonomin fungerar och ett praktiskt exem-

pel på hur arbetet för global rättvisa kan bedrivas.

Men även om det finns gott om exempel på en blomstrande internationell 

verksamhet ute i landet har de flesta folkrörelser i dag svårare att engagera 

medlemmar och det gäller även arbetarrörelsen och Socialdemokraterna.  

Partiet ägnar sig på lokalplanet ofta åt just lokalpolitik och därutöver är man 

med i partiets centrala kampanjer. Var får det internationella arbetet plats i  

en sådan struktur? 

Ska socialdemokratin och arbetarrörelsen fortsätta vara en folkrörelse som 

arbetar med demokratiutveckling i andra länder genom hela partiorganisationen 

måste frågan bli prioriterad i organisationens alla led.
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avslutning
Det viktigaste, och på ett plan mest banala, man kan säga om utvecklingen 

2018 är att allting hänger ihop. Klimatet, tillståndet i världshaven, jordbruket, 

handelspolitiken, säkerheten, migrationen. Det ena påverkas av det andra, och 

den som vill se en bättre politik på ena området måste ta sig an dem alla. 

Ingen som på allvar sätter sig in i hur världen ser ut kan påstå att vi har 

lyckats. På en rad områden går det mycket bättre i dag än för några decennier 

sedan. Hans Rosling hade på den punkten rätt (förstås): världen är en bra plats 

som hela tiden blir bättre. Färre barn dör. Mödravården blir bättre. Vaccinerna 

når fler. Svälten minskar. Fattigdomen också.

Men så mycket återstår ändå att göra. Och vid horisonten tornar klimathotet 

upp sig.

Biståndet är en viktig del i det arbete som nu krävs för att framgångarna inte 

ska gå om intet eller upphöra. Och i detta kan socialdemokratin vara en viktig 

aktör. Men det kräver en bred och djuplodande diskussion om den nya värld 

vi har framför oss. Om utmaningarna som följer med de förändrade villkoren. 

Och det kräver att socialdemokratin ser över sin verktygslåda. Jag har i den här 

skriften pekat på några områden, högt och lågt, som behöver adresseras i det 

fortsatta arbetet.

Låt diskussionen börja där.
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