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      2013-01-21 

Bästa Hillevi, 

Den sista veckan har debatten om informationsstödet blossat upp igen.  Vi anser att nuvarande 

regler motverkar Sveriges politik för global utveckling (PGU).  Dessutom står de i motsats till vad 

regeringen vill att organisationer i civilsamhället ska göra i utvecklingsländer samt står i skarp 

kontrast till EUs och våra grannländers syn på informationsstödets användningsområden.  Vi hoppas 

därför att du som ny biståndsminister, i dialog med oss, reviderar strategin på ett sätt som bidrar till 

arbetet mot fattigdom och för global utveckling och rättvisa. 

Inom ramen för informationsstödet får svenska organisationer endast informera om ”utvecklingens 

drivkrafter i utvecklingsländer” och inte andra faktorer som kan påverka fattiga länders utveckling, 

såsom effekterna av t.ex. Sveriges eller EU:s handels-, jordsbruks- och fiskepolitik eller effekterna av 

kapitalflykt och näringslivets agerande. Att organisationer inte kan informera om detta med hjälp av 

informationsbidraget går emot Sveriges kanske viktigaste utvecklingspolicy PGU, som alla 

riksdagspartier står bakom.    

Informationsstödet får sedan några år tillbaka varken användas för att mobilisera opinion för 

förändring, eller för att påverka beslutsfattare att genomföra konkreta förändringar eller bidra till 

resultat i form av rättvisa, hållbar utveckling och bättre levnadsvillkor.  Detta står i skarp kontrast till 

regeringens egen policy och praxis för stöd till civila samhället i utvecklingsländer. I utvecklingsländer 

får organisationer stöd ifrån Sveriges regering just för att kunna agera som opinionsbildare och 

påverkansaktörer mot sina egna beslutsfattare för ökat ansvarutkrävande och transparens, precis det 

som svenska organisationer inte får använda informationsstödet till.  

Det är också värt att notera att de svenska reglerna för informationsbidraget är unika i ett europeiskt 

perspektiv. I en ny studie som CONCORD Sverige har tagit fram tillsammans med våra medlemmar 

framgår det att likvärdigt stöd i andra europeiska länder inte alls har de politiska begränsningar och 

snäva regler som just nu hindrar svenska organisationer att agera som opinionsbildare och 

påverkansaktörer. Tvärtom uppmuntras istället organisationer i civilsamhället att driva på och 

utkräva ansvar i utvecklingspolitiska processer i våra nordiska grannländer.  På EU-nivå har man 

också nått slutsatsen att europeiska civilsamhället har en väsentlig roll i att bedriva folkbildning, 

mobilisera medborgare och vara pådrivande för hållbar internationell politik och global utveckling.  

Vi som arbetar med bistånd och global utveckling inom civilsamhället hoppas att du ska se vikten av 

att informationsbidraget används till att skapa debatt, opinion, engagemang och förändring som 

bidrar till minskad fattigdom, global utveckling och global rättvisa. För att uppnå detta behövs en 

ändring av den nuvarande informationsstrategin. Vi välkomnar därför den revidering av strategin 

som planeras under 2014, och vi ser fram emot att du bjuder in civilsamhället till konsultation när 

översynen sker.  Vi vill redan nu dela med oss av våra första rekommendationer: 

1. Regeringen och Sida bör se strategin och instruktionerna för informations- och 
kommunikationsverksamhet som en del i genomförandet av Politik för Global 
Utveckling (PGU). Civilsamhället har en viktig roll att påvisa och skapa debatt om de målkonflikter 
som finns inom svensk politik i relation till PGU. Genom påverkansarbete och opinionsbildning 
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synliggör civilsamhällets organisationer inte bara Sveriges roll och ansvar för en mer rättvis 
världsordning, utan ökar också människors aktiva engagemang för en rättvis och hållbar värld. Detta 
är i linje med Europakommissions DEAR -program som betonar civilsamhällets roll i att övervaka 
samstämmighetspolitiken och ställa biståndsgivare till svars. 
 
2. Regeringen bör säkerställa att informations- och kommunikationsstrategin överensstämmer 
med regeringens policy för stöd till det civila samhället, som är överordnad strategin. I linje med 
denna policy måste den nya strategin inte bara främja ett ökat ansvarsutkrävande och transparens i 
mottagarländerna och i Sverige, utan även möjliggöra för civilsamhället att utföra påverkans- och 
opinionsbildande arbete kring utvecklingsfrågor både i mottagarländerna och i Sverige. 
 
3. Svenska civilsamhällesorganisationer bör ges möjlighet att påverka utformningen 
av nästa strategi och instruktion för informations- och kommunikationsverksamhet. 
Detta är i enlighet med Sveriges åtagande inom ramen för Open Government Partnership 
om att skapa mer transparens och bättre kanaler för civilsamhällets delaktighet i 
policyformulering. 
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Läs studien som CONCORD har tagit fram tillsammans med medlemmar Opinionsbildning och 

påverkansarbete om utvecklingsfrågor – det svenska informationsstödet i ett europeiskt perspektiv 
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