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År 2016 är ett viktigt år för biståndet. Bland annat förhandlar givarländerna inom OECD DAC om en 
uppdaterad biståndsdefinition och i höst går den andra uppföljningsrundan inom partnerskapet för 
utvecklingseffektivitet (GPEDC) av stapeln i Nairobi. Sverige har gjort tydliga åtaganden för ökad 
utvecklingseffektivitet, men samtidigt gjort rekordstora avräkningar från biståndet.  
 
CONCORD Sverige samordnar sedan flera år det svenska civilsamhällets arbete med att bevaka 
Sveriges och EU:s bistånd, och bidrar årligen till AidWatch-rapporten som ges ut av CONCORD 
Europa. AidWatch granskar och ger rekommendationer kring EU-ländernas bistånd med fokus på 
omfattning, innehåll och effektivitet. CONCORD Sverige bidrar med en analys av svenskt bistånd.  
 
Som en del av CONCORD Sveriges arbete med att följa upp Sveriges ambitioner och agerande på 
biståndsområdet, genomförde vi under juni månad en enkät för att ta reda på hur svenska 
riksdagspartier ställer sig till utvecklingseffektivitet.  
 
Partierna fick följande frågor:  

1. Anser ditt parti att utvecklingseffektivitetsprinciperna ska efterlevas?  
2. Kommer ditt parti att verka för minskade avräkningar från biståndet oavsett Migrationsverkets 

prognoser om flyktingmottagande? 
3. Anser ditt parti att Sverige bör fatta samma beslut som Belgien, Frankrike och Storbritannien1 

för att minska avräkningarna från biståndet? 
4. Ska Sveriges bistånd i högre utsträckning än idag utgå från partnerländernas prioriteringar 

och administrativa system? 
5. Anser ditt parti att Sverige bör agera mot begränsningarna av det civila samhällets möjligheter 

att verka och arbeta för att öka civilsamhällets utrymme? 
6. Bör bistånd som kanaliseras via den privata sektorn underställas samma krav som övrigt 

bistånd gällande utvecklingsresultat, ansvarsutkrävande och öppenhet? 
7. Ska Sverige redovisa alla militära- och säkerhetsrelaterade insatser som den nya (planerade) 

OECD DAC-definitionen föreslår som bistånd?  
 

Sammanställning av svaren på frågorna:  

Fråga v s mp c l kd m 

Fråga 1 (efterleva principerna 
om utvecklingseffektivitet?) 

JA JA JA JA JA JA JA 

Fråga 2 (verka för minskade 
avräkningar oavsett 
Migrationsverkets prognoser?) 

JA NEJ JA JA JA JA - 

Fråga 3 (ej avräkningar för 
kostnader efter asylbeslut?) 

JA NEJ NEJ NEJ NEJ - - 

Fråga 4 (utgå mer från 
partnerländerna?) 

JA JA JA JA NEJ JA - 

Fråga 5 (agera för ökat 
utrymme för civilsamhället?) 

JA JA JA JA JA JA JA 

Fråga 6 (samma krav på 
bistånd via privata sektorn?)  

JA JA JA NEJ JA JA - 

Fråga 7 (redovisa som bistånd 
alla militära/säkerhets-
kostnader som nya DAC-
definitionen tillåter?)  

NEJ NEJ NEJ JA - JA - 

 

                                                           
1 Dessa är exempel på länder som under 2015 inte gjorde några avräkningar från biståndet för att finansiera kostnader för 

asylsökande efter att beslut fattats om de ska få flyktingstatus eller om de nekas asyl. 



 

 
1. Anser ditt parti att utvecklingseffektivitetsprinciperna ska efterlevas?  

 

 
Parti 

 
Svar 

 
Kommentar  

Vänsterpartiet JA Ja, vi ser dem som viktiga och centrala principer för ett väl 
fungerande bistånd. 

Socialdemokraterna  JA - 

Miljöpartiet JA - 

Centerpartiet JA Ja i princip. Vi följer självklart OECD/DAC reglerna. Men med 
Agenda 2030 betonas nu ett tydligt partnerskap och här krävs 
omtag för att nå dit. 

Liberalerna JA Ja, men samtidigt får detta inte leda till att givarländernas fokus 
på mänskliga rättigheter och demokrati tummas på. 

Kristdemokraterna JA - 

Moderaterna  - Naturligtvis ska globala överenskommelser efterlevas, de 
principerna är en viktig grund, och det finns också andra principer 
som vägleder biståndets utformning. Till detta kommer även 
politiska avvägningar och prioriteringar, så kommer det 
antagligen vara framöver också eftersom behoven är så stora 
och resurserna, trots att vi är en stor givare, är begränsade. 

 
 
2. Kommer ditt parti att verka för minskade avräkningar från biståndet oavsett 

Migrationsverkets prognoser om flyktingmottagande? 
 

 
Parti 

 
Svar 

 
Kommentar  

Vänsterpartiet JA Ja, vi kommer att driva frågan om minskade avräkningar för 
flyktingmottagande i våra förhandlingar med regeringen och i 
riksdagsarbetet. Vänsterpartiet är i grunden kritiska till 
avräkningarna och vill att Sverige slutar göra denna typ av 
avräkningar. Som steg på väg vill vi se tydligare definitioner och 
avgränsningar i vad som får avräknas. 

Socialdemokraterna  NEJ Socialdemokraterna jobbar för att avräkningarna ska minska men 
vill också påminna om att trots avräkningarna tillhör Sverige 
toppskiktet bland EU-länderna vad gäller biståndsnivå. 
Regeringen har infört ett tak på att max 30 procent av 
biståndsbudgeten får gå till att bekosta flyktingmottagandet i 
Sverige, om inget tak satts hade med stor sannolikhet ännu mer 
av biståndsbudgeten använts till avräkningar. Historiskt kan vi se 
att avräkningarna har varierat mycket till följd av stora variationer 
i antalet asylsökande. 

Miljöpartiet JA Miljöpartiet vill att avräkningarna ska minska. I regeringen har vi 
satt ett tak på att max 30 procent av biståndsbudgeten ska gå till 
avräkningar, men vi jobbar på att avräkningarna ska bli ännu 
mindre. Jag kan konstatera att Sverige även med avräkningarna 
ligger i toppskiktet vad gäller biståndsnivå jämfört med andra EU-
länder. 

Centerpartiet JA Genom t.ex förslag som innebär minskade kostnader för 
mottagandet. Men vi är beredd på fortsatta avräkningar och har 
godtagit nuvarande avräkningar. 

Liberalerna JA Vi vill inte att avräkningarna övergår 30 procent av 
biståndsbudgeten. 

Kristdemokraterna JA Sverige är ett av få länder som lever upp till FN:s ODA-mål och 
ska också fortsättningsvis ha ett generöst bistånd (1 % av BNP) 
och ett stort engagemang för utvecklingssamarbetet. Självklart 



 

bör biståndet i princip gå till utvecklingssamarbete i 
utvecklingsländer, men i den mån att Sveriges bistånd 
överskrider 0,7 % så har vi accepterat att man i högst speciella 
situationer, som under det stora mottagandet av människor på 
flykt, också kan använda en del av biståndet till 
flyktingmottagande. Med detta sagt har Kristdemokraterna 
ambitionen att minska avräkningarna. Det är särskilt viktigt att i 
tider av ett ev. minskat flyktingmottagande säkerställa att 
avräkningarna då minskar, dvs. att nya kostnader inte förs upp på 
biståndsanslaget som har med ex. integrationskostnader att göra. 

Moderaterna  - Det går inte att svara ja eller nej på. Under Alliansens tid var 
avräkningarna betydligt lägre. S och Mp med stöd från V har ökat 
dem betydligt. I den moderata budgetmotionen ligger vi marginellt 
lägre än regeringen i avräkningar, dock aviserade senare 
regeringen höjningar av avräkningarna på uppåt 50-60 procent 
av biståndet.   
 
Vi har kritiserat den bristfälliga budgethanteringen från 
regeringen, KU har kritiserat regeringen i denna fråga, och vi har 
som konstruktiv opposition även ställt frågor om principerna för 
avräkningar som regeringen påstått vara överordnade samt att 
regeringen hänvisar till en ”överenskommelse” men den är inte 
ett regeringsbeslut eller med andra partier än S och Mp. 
Riksrevisionen granskar nu hur S och Mp hanterat 
avräkningarna. Vi har också försökt få svar på hur regeringen 
ställer sig till avräkningarna i framtiden, bland annat i skriftlig 
fråga här: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/skriftlig-fraga/avrakningar-i-framtiden_H311447 

 
  

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/avrakningar-i-framtiden_H311447
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/avrakningar-i-framtiden_H311447


 

3. Anser ditt parti att Sverige bör fatta samma beslut som Belgien, Frankrike och 
Storbritannien2 för att minska avräkningarna från biståndet? 

 

 
Parti 

 
Svar 

 
Kommentar  

Vänsterpartiet JA Ja, vi tror att det vore ett bra sätt att tydligare definiera vad 
biståndet får användas till. Samtidigt som vi i grunden är 
motståndare till avräkningarna ser vi detta som ett sätt att 
begränsa omfattningen av avräkningarna, samt att det är 
rimligare att medlen används under asylprocessen än när asyl 
beviljats och insatserna i första hand handlar om etablering i 
samhället. 

Socialdemokraterna  NEJ Socialdemokraterna vill att avräkningarna från biståndsbudgeten 
ska minska, men ser inte att de kommer att kunna upphöra helt. I 
detta avseende är det särskilt viktigt att vi beslutat om ett tak på 
att max 30 procent av biståndsbudgeten får gå till avräkningar. 
Regeringen följer OECD DAC:s riktlinjer gällande kostnader inom 
andra utgiftsområden än utgiftsområde 7 som klassificeras som 
bistånd och kan avräknas från biståndsramen. I relation till de 
länder som nämns i frågan hade Sverige under 2015 ett högre 
bistånd än alla tre av dem. Dessutom tog vi ett stort ansvar för 
flyktingarna och tog emot fler flyktingar per capita än något annat 
EU-land. 

Miljöpartiet NEJ Miljöpartiet vill minska avräkningarna, men vi driver inte att de 
ska upphöra helt och hållet. Vi har inte tagit ställning för eller 
emot den modell som syftas till i frågeställningen. Det kan vara 
värt att poängtera att Sverige under 2015 hade högre bistånd per 
capita än Belgien, Frankrike och Storbritannien och att vi tog 
emot fler flyktingar per capita än något annat EU-land. 

Centerpartiet NEJ Se tidigare svar, vi har valt att upprätthålla 1 % av BNI som mål 
och godta avräkningar som godkänns av DAC. Andra ha valt att 
dra ner på biståndet. Andra tar inte emot flyktingar eller väldigt få. 

Liberalerna NEJ Sverige har tagit ett mycket stort ansvar i flyktingkrisen. Länder 
som nämns ovan har i proportion utifrån landets storlek tagit 
emot betydligt färre flyktingar. Det går inte att jämföra. 

Kristdemokraterna - Det vore önskvärt att Sverige också minskade avräkningarna, 
men det är inte önskvärt att Sverige minskar biståndet till de 
nivåer där ex. Storbritannien befinner sig.    
 

Moderaterna  - Sverige har tagit emot mänga människor på flykt och måste 
kunna hantera de kostnaderna och hantera fler människor än vad 
vi varit vana vid. Handläggningstiderna kan bli långa. Vi har inte 
tagit ställning till just detta förslag men konstaterar att 
avräkningar för mottagande av flyktingar är i linje med reglerna i 
OECD/DAC. 

 
  

                                                           
2 Dessa är exempel på länder som under 2015 inte gjorde några avräkningar från biståndet för att finansiera kostnader för 

asylsökande efter att beslut fattats om de ska få flyktingstatus eller om de nekas asyl. 



 

4. Ska Sveriges bistånd i högre utsträckning än idag utgå från partnerländernas prioriteringar 
och administrativa system? 

 

 
Parti 

 
Svar 

 
Kommentar  

Vänsterpartiet JA Ja, ägandeskap är en förutsättning för att biståndet långsiktigt 
ska göra skillnad. Sveriges utvecklingspolitik måste utformas i 
nära dialog med våra partners i Syd, framförallt civilsamhället i 
partnerländerna, och utgå från lokala prioriteringar. Det är också 
viktigt att avveckla de bundna biståndet inom EU.  

Socialdemokraterna  JA Detta gäller redan idag för svenskt bistånd. Det är självklart för 
Socialdemokraterna att biståndet ska utformas enligt de 
överenskomna principerna om biståndseffektivitet. Vi driver 
också på i vårt internationella arbete för att andra länder ska följa 
dessa principer också. 

Miljöpartiet JA Biståndet ska utformas enligt de internationellt överenskomna 
principerna om biståndseffektivitet. Detta gäller för Sveriges 
bistånd och detta ska också vara något som Sverige driver på för 
internationellt. 

Centerpartiet JA Förutsätter att det finns fungerande system för både givare och 
mottagare för att kunna följa upp resultat och effektivitet. Sedan 
krävs det att våra prioriteringar är tydliga när vi söker partners. Vi 
väljer var vi kan göra skillnad. Vi betalar i princip inte ut 
budgetstöd. 

Liberalerna NEJ Vi vill att demokratisering ska vara det övergripande målet för 
svenskt bistånd, och detta särskilt om mottagarregimerna har 
andra prioriteringar. 

Kristdemokraterna JA Ett konkret sätt vore att verka för mer av "joint programming" av 
EUs bistånd. Det sker än så länge i 55 länder men borde kunna 
ske i fler. Vidare borde dialogen med partnerländerna i större 
utsträckning föras inte bara med regeringarna ifråga utan också 
med de nationella parlamenten och med det civila samhället, så 
att partnerländernas prioriteringar inte blir liktydigt med 
partnerregeringarnas prioriteringar.  
 

Moderaterna  - Det finns stora möjligheter att reformera biståndet och fortsätta 
arbetet med förbättringar vad gäller effektivitet och kvalitet. Det är 
svårt att ge ett generellt svar på frågan som den är ställd, bilden 
är ändå att det skiljer relativt mycket mellan länder och sektorer. 
Målet – och ansatsen - för biståndet ligger fast, och det tycker vi 
är bra. Däremot bör ju fortfarande politiska beslut styra hur det 
svenska biståndet fördelas och där är uppföljning och utvärdering 
viktigt, vilket i sin tur påverkar hur det utformas i praktiken. 

 
  



 

5. Anser ditt parti att Sverige bör agera mot begränsningarna av det civila samhällets 
möjligheter att verka och arbeta för att öka civilsamhällets utrymme? 
 

Parti Svar Kommentar  

Vänsterpartiet JA Ja, ett starkt civilsamhälle är garanten för ett starkt samhälle. 
Både för att kunna utkräva ansvar av regeringar och parlament, 
bevaka MR-situationen i landet och utveckla demokratin. Genom 
påtryckningar mot de stater som idag inskränker civilsamhällets 
möjligheter att verka, samt genom ett starkt, kontinuerligt och 
konsekvent stöd till civilsamhället, framförallt de till organisationer 
som arbetar i extra svåra kontexter, kan vi stärka civilsamhället 
roll i världen. Vi ser att fackliga rättigheter, HBTQ-personers 
rättigheter, jämställdhetsfrågor och SRHR är extremt viktiga 
områden med stora utmaningar och där svenska organisationer 
har väldigt mycket att bidra med. Där bör vi fokusera våra 
insatser. Det gäller i många delar av världen såväl som i de 
mellanstatliga samarbetena.   

Socialdemokraterna  JA Socialdemokraterna ser med oro på utvecklingen i exempelvis 
Ryssland som antagit lagar som allvarligt begränsar 
civilsamhällets möjligheter till att verka, såsom de omtalade 
propagandalagarna och lagen om att definiera 
människorättsorganisationer m.m. som får utländska bidrag som 
utländska agenter. Liknande lagar finns bl.a. även i Etiopien, 
Uganda, Kina och Bangladesh. Människors möjlighet och rätt att 
organisera sig och yttrandefriheten är två av de frågor som 
Socialdemokraterna särskilt vill uppmärksamma i relation till det 
civila samhällets möjligheter att verka. 

Miljöpartiet JA Vi ser med stor oro hur civilsamhället trycks tillbaka i stora delar 
av världen. Civilsamhället är avgörande för möjligheten att bygga 
en hållbar utveckling, och inte minst när det gäller att bygga upp 
sköra och konfliktdrabbade stater. Särskilt viktigt är det att 
inkludera kvinnogrupper, som är en nyckel för att åstadkomma 
varaktig fred. 

Centerpartiet JA Vi söker göra det för t ex LGBT-grupper men också för att stötta 
Civil Right Defenders m fl som söker värna det civila samhällets 
röst. CSO:er har en självklar plats för att nå Agenda 2030 och vi 
ser dem som en naturlig aktör. 

Liberalerna JA Demokratisering bör vara svenskt bistånds övergripande mål. 
Där har civilsamhället en mycket stor roll, inte minst 
människorättsförsvarare. 

Kristdemokraterna JA Sverige bör föra en dialog med, och även sätta press på, 
partnerländer där det civila samhällets utrymme krymper för att 
vända den trenden. Sverige bör också verka för det i EU. Framför 
allt bör man verka för att lagar och regler är tillräckligt fristående 
och att inte nya lagar stiftas som begränsar civilsamhällets 
möjligheter att utvecklas. Sverige bör förstås framför allt verka för 
detta i de länder där man har inflytande och möjlighet att 
påverka. Svårt att peka ut enskilda länder eller regioner, tyvärr är 
trenden med krympande utrymme för civilsamhället inte 
begränsat till en specifik region. Men här måste man också 
kunna öppna för att ställa större krav på samarbetsländernas 
regeringar.  

Moderaterna  JA Ja. Vi ser denna oroande utveckling runt om i världen. Särskilt 
uppmärksammat har Ryssland och Kina varit men detta sker i 
flera länder och har olyckliga konsekvenser. Det är särskilt 
oroande att civila samhället som rör grundläggande mänskliga 
rättigheter som organisationer som arbetar med HBTQ och 
SRHR drabbas av detta. 



 

6. Bör bistånd som kanaliseras via den privata sektorn underställas samma krav som övrigt 
bistånd gällande utvecklingsresultat, ansvarsutkrävande och öppenhet? 

 
 
Parti 

 
Svar 

 
Kommentar  

Vänsterpartiet JA Ja, Vänsterpartiet ser med oro på utvecklingen inom OECD DAC. 
Vi ser principen om additionalitet som central och den behöver 
stärkas, biståndet får aldrig användas som en form av sponsring 
av privata initiativ som hade genomförts även utan stöd av 
bistånd.  
Vänsterpartiet vill också se tydligare styrning från 
regeringskansliet på när det gäller bistånd via privata aktörer. 
Bland annat borde regeringen ställa krav på obligatoriska risk- 
och konsekvensanalyser för myndigheters och statsägda bolags 
insatser inom utvecklingssamarbetet och öka transparensen 
kring myndigheters och statsägda bolags insatser inom 
utvecklingssamarbetet. 

Socialdemokraterna  JA Socialdemokraterna anser att allt bistånd ska underställas 
samma krav på resultat, ansvarsutkrävande och öppenhet, detta 
innebär att det naturligtvis även ska gälla bistånd som 
kanaliseras via privat sektor. I juli 2015 tog regeringen ett viktigt 
beslut och ändrade Sidas instruktion så att man nu ska bedriva 
sin verksamhet i enlighet med internationella riktlinjer och 
principer för hållbart företagande: OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag, principerna i FN:s Global Compact och 
FN:s principer för företag och mänskliga rättigheter. 

Miljöpartiet JA Självklart ska även bistånd via privat sektor underställas krav på 
resultat, ansvarsutkrävande och öppenhet. Regeringen tog ett 
viktigt initiativ på området när man i juli 2015 beslutade att ändra 
Sidas instruktion så att man nu ska bedriva sin verksamhet i 
enlighet med internationella riktlinjer och principer för hållbart 
företagande: OECD:s riktlinjer för multinationella företag, 
principerna i FN:s Global Compact och FN:s principer för företag 
och mänskliga rättigheter.  

Centerpartiet NEJ I princip ja, men i grunden har olika aktörer både olika roller och 
olika förutsättningar och här krävs att de krav som ställs formas 
utifrån samma bas men med respekt för olikheterna. Vi behöver 
bredda aktörerna och säkra privata sektorns insatser för att nå 
Agenda 2030. Vi vill se lösningar och inte låsningar. 

Liberalerna JA Det är viktigt att biståndet så långt det är möjligt är transparent 
och att processerna präglas av öppenhet. 

Kristdemokraterna JA Det bör först understrykas att ett samarbete med den privata 
sektorn om utvecklingssamarbetet är positivt. Alla samhällskrafter 
måste engageras om man ska kunna åstadkomma en hållbar 
utveckling. Kan man genom samarbetet med den privata sektorn 
kraftigt öka finansieringen till detta så är det förstås av stort 
betydelse (vilket ju också understryks i Addis Ababa AA). Men 
givetvis måste då samma krav ställas på dem framför allt i fråga 
om ansvarsutkrävande och öppenhet. Samarbetet måste givetvis 
också ge konkreta utvecklingsresultat men det behöver inte vara 
en motsättning till den privata sektorns kommersiella intressen 
utan måste kunna kombineras.    

Moderaterna  - Det är möjligt att uppföljning och utvärdering behöver bli bättre – 
men det gäller alla aktörer. EBA lyfter också tydligt fram det i sina 
granskningar: De skriver bland annat att det är svårt att 
överblicka utvärderingarna som görs av svenskt bistånd. Förra 
året gjordes ca 300. SIDA och EBA ser båda behovet och 



 

genomför syntesstudier eller sammanställningar. Relativt få 
studier analyserar effekter tillförlitligt. Det finns också ett stort gap 
mellan praktik och forskning i biståndet.  
Redan tidigt måste förutsättningar för analys och lärande in i 
biståndsprojekten. Inte minst att precisera projektets mål.  
 
Konsekvensen av att arbeta som idag är att vi vet ganska lite om 
långsiktiga effekter av enskilda svenska biståndsinsatser. 
 
Med detta som bakgrund finns det som sagt stora möjligheter för 
förbättringar av uppföljning och utvärdering. Det är 
grundläggande att hantera skattepengar ansvarsfullt, transparent 
och effektivt. 

 
 
7. Ska Sverige redovisa alla militära- och säkerhetsrelaterade insatser som den nya 

(planerade) OECD DAC-definitionen föreslår som bistånd?  
 

 
Parti 

 
Svar 

 
Kommentar  

Vänsterpartiet NEJ Nej, i princip ska detta undvikas så långt det går. Vänsterpartiet 
välkomnar att skrivningarna från DAC-mötet i februari inte blev 
ännu mer tillåtande, vilket var mycket tack vare den svenska 
regeringen. Vi ser med viss oro på att skrivningarna kan öppna 
för en bredare användning av biståndet än avsett. Bland annat i 
skrivningarna om att militära resurser endast får användas om 
civila resurser inte kan leverera tillräckligt snabbt och effektivt. 
Men också när det gälle bekämpandet av extremism och i 
skrivningar om utbildning av polis och säkerhetssektorsreform. 
Här ser vi uppenbara risker att mer generösa tolkningar kommer 
att göras av vissa länder, vilket öppnar för att mindre resurser 
används till biståndet egentliga syften, samt ökad risk för 
sammanblandning mellan militär och humanitär personal. Vi 
tycker det är mycket viktigt att Sverige tolkar de skrivningar man 
kämpat för väldigt restriktivt. 

Socialdemokraterna  NEJ Det ska fortsatt vara en strikt definition av vad som får räknas 
som bistånd. Det är också vad den svenska regeringen har drivit i 
förhandlingarna i OECD DAC. På mötet i februari lyckades 
Sverige säkerställa villkor om att militären, endast om ingen 
annan aktör finns tillgänglig, får användas för att leverera 
biståndsinsatser och att utbildning av militär måste ske under civil 
insyn. 

Miljöpartiet NEJ Miljöpartiet anser att det fortsatt ska vara en strikt definition av 
vad som får räknas som bistånd. Den svenska regeringen har 
drivit denna linje i DAC och på högnivåmötet i februari lyckades 
Sverige säkerställa villkor om att militären bara får användas för 
att leverera bistånd om ingen annan aktör har möjlighet att göra 
detta, samt att utbildning av militär måste ske under civil insyn. 

Centerpartiet JA I princip så ska vi följa OECD/DAC för att nå jämförbarhet i 
biståndet. Dock ska inte militära insatser mot t ex Daesh räknas 
som bistånd. Vi ska ha en smal tolkning av utrymmet. Minröjning 
har vi sedan tidigare sett som ett exempel på åtgärder som är 
motiverade. 

Liberalerna - Vi vill värna enprocentmålet. Demokrati ska stå i fokus i 
biståndet. Det är också viktigt att vara transparent vad bistånd 
går till. De förändringar som gjorts OECD/DAC:s regelverk är 
dock tämligen begränsade. Exempelvis blir det tillåtet att räkna 



 

utbildning av militär i mänskliga rättigheter som bistånd och att 
använda bistånd till viktiga demokratifrämjande insatser för att 
förebygga våldsam extremism. 

Kristdemokraterna JA Detta är ett område där det krävs vaksamhet. Det kan givetvis 
finnas situationer i en humanitär krissituation där inga civila 
resurser finns att tillgå och då är det rimligt att som sista 
utväg låta militär utföra rent humanitärt arbete än att inte göra 
någonting.  
Viktigt att den nya definitionen slår fast att all finansiering av 
militär utrustning eller annan direkt finansiering av ett lands militär 
aldrig får räknas som bistånd.   
Kopplingen mellan säkerhet och utveckling är tydlig. Att till 
exempel ge militär personal utbildning och träning i frågor som 
rör mänskliga rättigheter och rättssamhället, motverkan av 
sexuellt och könsbaserat våld och humanitärt bistånd och 
katastrofberedskap anser vi skulle kunna ses som en del av 
utvecklingssamarbetet. 

Moderaterna  - Grunden är att följa OECD DAC, men frågan är komplex, dels 
med anledning av de humanitära principerna och dels på grund 
av det förvärrade säkerhetsläget för humanitära hjälparbetare. 
Här är åtminstone vi i Moderaterna öppna för att samtala vidare 
med regeringspartierna om den svenska ståndpunkten. 

 


