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Inledning
Sveriges politik för global utveckling, PGU, var unik i sitt slag i världen när den antogs av en enig 
riksdag år 2003. Utgångspunkten är att alla politikområden ska bidra till målet om en rättvis 
och hållbar global utveckling, och att politiken dessutom ska genomsyras av ett rättighetsper-
spektiv och de fattigas perspektiv på utveckling. Sverige har även åtagit sig att bidra till att EU:s 
samlade politik blir mer utvecklingsfrämjande i samband med undertecknandet av Lissabon-
fördraget 2009: enligt artikel 208 är en samstämmig politik för utveckling ett juridiskt bindande 
åtagande inom EU.  

” samstämmighet måste prioriteras högre på den politiska 
dagordningen både inom regeringen, i riksdagen, i samordning mellan 
departementen och i dialog med myndigheter och andra aktörer”

Sveriges åtagande för en samstämmig politik och erfarenheter av genomförandet av PGU är nu viktiga 
bidrag till de diskussioner och förhandlingar som ska leda till en ny global utvecklingsagenda som efter-
träder dagens Millenniemål. När det kommer till att formulera de målsättningar som världssamfundet 
enas kring i den så kallade post-2015-processen, är det viktigt att Sverige arbetar för tydliga åtaganden 
om en samstämmig politik på global nivå.

Att bedriva en politik för global utveckling är ett ambitiöst åtagande som kräver ständig och målmedve-
ten politisk vilja. Samtidigt som Sverige har kunnat visa framsteg i hur PGU har skapat en mer holistisk 
utvecklingspolitik, och hur flera politikområden i större utsträckning har integrerat dess principer, finns 
många områden där PGU fortfarande är så gott som frånvarande eller där politiken till och med mot-
verkar förutsättningarna att skapa en hållbar utveckling. Slutsatsen är att Sverige inte lyckats integrera 
PGU och dess vision, principer och målformuleringar på ett tillfredsställande sätt och att samstämmig-
het måste prioriteras högre på den politiska dagordningen både inom regeringen, i riksdagen, i sam-
ordning mellan departementen och i dialog med myndigheter och andra aktörer.

Årets Barometer, den femte i ordningen, fokuserar på några politikområden som särskilt kräver för-
bättringar i införlivandet av PGU. Den ger även förslag på hur de utmaningar och målkonflikter som 
finns kan hanteras. Organisationerna bakom Barometern har i sitt arbete utgått ifrån erfarenheter och 
synpunkter från olika partnerorganisationer på lokal nivå. I utvecklingsländer är det tydligt att rättig-
hetsperspektivet och de fattigas perspektiv inte alltid syns i den politik som Sverige driver eller står 
bakom.  

Rättighetsperspektivet och de fattigas perspektiv

PGU har som uttalat huvudmål att alla politikområden ska bidra till en rättvis och hållbar global ut-
veckling. Med målet finns också två perspektiv formulerade; rättighetsperspektivet och de fattigas 
perspektiv. Dessa perspektiv är centrala i PGU, och det är därför viktigt att kontinuerligt sträva efter att 
perspektiven efterlevs i såväl sättet som PGU implementeras som i beslut inom respektive politikom-
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råde. Ansatsen är ambitiös och många gånger svår att leva upp till i praktiken, men det får inte hindra 
att rättighetsperspektivet och de fattigas perspektiv genomsyrar Sveriges politik. Ett rättighetsbaserat 
perspektiv innebär bland annat att ta sig an hur Sveriges politik främjar eller hämmar rätten till mat, till-
gången till naturresurser, fackliga rättigheter, migranters rättigheter, mänsklig säkerhet och klimaträtt-
visa. Ett tydligt jämställdhetsperspektiv måste ha en central roll i genomförandet av PGU. Jämställdhet 
handlar om att alla människor måste ses och behandlas som likvärdiga och med samma rättigheter. 
Könsdiskriminering är en av grundorsakerna till fattigdom och ett stort hinder för en rättvis och hållbar 
global utveckling. 

I arbetet med PGU-barometern har CONCORD Sverige tillsammans med medlemsorganisationerna i ett 
antal punkter förtydligat vad ett verkligt rättighetsperspektiv innebär:

• Att all politik utgår från en gemensam värdegrund baserad på de internationella konventio-
nerna om mänskliga rättigheter, som bygger på principerna icke-diskriminering, deltagande, 
öppenhet och insyn, ansvarstagande och ansvarsutkrävande.

• Att ett aktivt deltagande från människor ses som en grundläggande och bärande princip i 
beslutsfattandet.

• Att en problemanalysmodell används som bidrar till att identifiera kränkningar av mänskliga 
rättigheter och som tydliggör vilka brister som finns i staters ansvarstaganden, med syfte att 
bidra med lösningar.

• Att strukturer och orsaker till ojämlikhet, orättvisor och diskriminering identifieras, samt att 
frågor om fördelning av resurser och makt behandlas.

• Att ett tydligt genusperspektiv genomsyrar politiken genom ett aktivt åtagande att synliggöra 
hur kön leder till privilegier eller diskriminering.

• Att ett tydligt barnrättsperspektiv genomsyrar politiken, genom att säkerställa att politiska 
beslut föregås av en barnrättsanalys. Det innebär att synliggöra hur ålder kan leda till diskrimi-
nering och att barn har särskilda rättigheter i egenskap av barn.

• Att det sker en uppföljning av att rättighetsperspektivet implementeras, för att säkerställa att 
Sverige uppfyller sina åtaganden.

Vi ser vidare att följande aspekter behöver beaktas för att ha ett verkligt fattigdomsperspektiv:

• Att stärka möjligheterna för människor som lever i fattigdom att lyfta sig ur fattigdom och att poli-
tiska processer möjliggör och inte hindrar detta.

• Att regeringar säkerställer möjligheter till deltagande i, samt påverkan på, beslutsprocesser för 
människor som lever i fattigdom.

• Att politiska beslut baseras på analyser som tar till vara intressen och behov hos människor som 
lever i fattigdom samt deras förmågor och synpunkter på vilka åtgärder som krävs för att bekämpa 
fattigdom.

• Att Sveriges och även andra länders politik och ställningstaganden måste granskas utifrån vad som 
gynnar de människor som lever i allra störst utsatthet, med fokus på kvinnor och barn som utgör 
majoriteten av världens fattiga.

• Att det sker en uppföljning av att verksamheter verkligen har ett fattigdomsperspektiv.
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För att rättighetsperspektivet och de fattigas perspektiv ska kunna upprätthållas behöver även frågor 
rörande transparens och ansvarsutkrävande ses över på hemmaplan. Det handlar om att vara tydlig 
och öppen om vilka konsekvenser den svenska politiken får för människor som lever i fattigdom, och 
redovisa vilka avväganden som gjorts i de fall det funnits mål- och intressekonflikter.

Barometerns format och upplägg

Vår erfarenhet av att följa arbetet med förverkligandet av PGU och dess perspektiv ger vid handen 
att PGU kräver både politisk vilja och förutsättningar att fatta välinformerade beslut. Det är viktigt att 
det finns kunskap om vilka effekter den förda politiken leder till, kunskap som kan ligga till grund för 
korrigeringar av ståndpunkter och strategier så att Sverige agerar mer utvecklingsvänligt såväl bilateralt 
som inom ramen för EU och andra institutioner globalt. I regeringens senaste skrivelse till riksdagen 
2012 identifierades för första gången ett antal målkonflikter för svensk politik, bland annat skatteflykt, 
handelsavtalen mellan EU och Afrika, svensk vapenexport och bioenergiproduktion. Att målkonflikter 
var del av skrivelsen är något vi välkomnar, och vi anser att ansatsen och problemanalysen överlag var 
god. Vi hade däremot gärna sett att regeringen presenterat mer ambitiösa och konkreta åtgärder för 
att komma tillrätta med målkonflikterna.

Årets Barometer mäter Sveriges genomförande av PGU på sex områden där vi genom åren har sett 
tydliga brister utifrån ett PGU-perspektiv: säkerhet och krigsmateriel, skatteflykt, migration, han-
delspolitik, klimat, samt företag och mänskliga rättigheter. Urvalet är också gjort utifrån de delta-
gande organisationernas expertis. Vi gör inte anspråk på att ge en heltäckande bild av Sveriges arbete 
med PGU, utan har valt att fokusera på några av utmaningarna då vi ser att svenska organisationer kan 
bidra med värdefulla synpunkter i det avseendet. Genom Barometern kan vi bidra till det som PGU fast-
slog 2003: att olika aktörer ska inkluderas i processen för att få till stånd en samstämmig politik, genom 
att komma med idéer, bilda opinion, och delta i genomförandet.

Analysen och betygsättningen är gjord utifrån en genomgång av regeringens dokument, rapporter och 
offentliga uttalanden. Det är den faktiska politiken som betygsätts. I vår ambition att vara konkreta och 
konstruktiva avslutas varje avsnitt med ett antal rekommendationer. Underlagen som ligger till grund 
för betygsättningen hittar ni i respektive kapitel. Organisationerna står bakom de rekommendationer 
som avslutar rapporten, samt de kapitel de står som undertecknare av.

Vi har använt oss av följande betygsättning: 

	Regeringen har agerat på ett sätt som vi anser stämmer väl överens med PGU:s mål om att   
 all svensk politik ska bidra till rättvis och hållbar utveckling.

	Regeringen har agerat både positivt och negativt, alternativt inte agerat alls.

	Regeringen har agerat på ett sätt som vi anser går emot målen i PGU.
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Barometern avslutas med ett avsnitt som belyser vilka instrument Sverige har till sitt förfogande för 
att genomföra PGU, och vilka verktyg som saknas eller behöver förstärkas. I avsnittet pekar vi på några 
reformer i form av en ”åtgärdslista” som skulle stärka arbetet, genom att bland annat se över samord-
ningen, målformuleringar och analyser av effekter, riksdagens roll och möjligheten till ansvarsutkrävande.

Med årets Barometer vill vi 12 organisationer bidra till att genomförandet av Sveriges politik för global 
utveckling tar flera steg framåt. Vi hoppas att samtliga riksdagspartier ser behovet av detta, och att 
våra rekommendationer kan vara vägledande för vilka viktiga steg som kan tas såväl på kort som på lite 
längre sikt. Vår förhoppning är att årets valrörelse, både inför Europaparlamentet och inför riksdagen, 
inkluderar frågan om hur Sverige bör utveckla sin utrikespolitik med utgångspunkt i PGU.

ActionAid Rädda Barnen

Afrikagrupperna Svenska Afghanistankommittén

Diakonia Svenska Freds- och skiljedomsföreningen

Forum Syd Svenska kyrkans internationella arbete

Kristna Fredsrörelsen Svenska missionsrådet

LO-TCO Biståndsnämnd

Plan Sverige

Medlemmar i CONCORD Sverige

Mars 2014
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Om PGU
PGU beslutades av Sveriges riksdag 2003 med stöd från alla partier och Sverige blev därmed det 

första landet i världen att anta en samstämmighetspolitik. Hela regeringen har ansvar för att bidra till 

politikens mål om en rättvis och hållbar utveckling. Samtliga politikområden ska genomföras på ett 

sätt som tar hänsyn till effekter för utvecklingsländer och tar tillvara alla möjligheter att bidra till må-

let. PGU utgör i dag grunden för regeringens utvecklingspolitik, och vartannat år rapporterar reger-

ingen i en skrivelse till riksdagen om genomförandet. PGU slår fast att hela samhället ska engageras 

för att utveckla idéer, bilda opinion och bidra till att genomföra Sveriges politik för global utveckling 

på ett konkret sätt. Det svenska civilsamhället deltog i konsultationen som föregick PGU, och har se-

dan dess bidragit till arbetet genom att bland annat ta fram utvärderingar i form av PGU-barometrar.

EU:s samstämmighetspolitik
Lissabonfördragets artikel 208 slår fast att all EU-politik som påverkar situationen i utvecklingslän-

derna ska vara samstämmig med de målsättningar som finns för utvecklingssamarbetet. Rapporten 

Spotlight on EU Policy Coherence for Development – The Real Life Impact of EU Policies on the Poor, 

presenterades av CONCORD Sverige och CONCORD Europa i september 2013. I rapporten utvärderas 

EU:s samstämmighetspolitik genom att inledningsvis analysera och ge rekommendationer kring hur 

EU:s institutionella ramverk kan utvecklas. Rapporten konstaterar att EU måste öka samstämmighe-

ten mellan olika politikområden för att få till stånd en effektiv utvecklingspolitik, som bidrar till att 

utrota fattigdomen och garantera mänskliga rättigheter. Rapporten lyfter flera exempel på bristande 

samstämmighet och ger konkreta rekommendationer för hur detta kan rättas till.
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Skatteflykt från utvecklingsländer
Skatteintäkter är en viktig källa för inhemsk resursmobilisering. Utvecklingsländer går i dag 
miste om stora resurser genom omfattande olovlig kapitalflykt och skatteflykt, som kunde ha 
använts till utveckling och fattigdomsbekämpning. För varje biståndskrona som investeras för-
svinner många gånger fler ut i form av kapitalflykt. Att stoppa kapital- och skatteflykt är avgö-
rande för utvecklingsländers möjlighet att bekosta sin egen fattigdomsbekämpning och bli kvitt 
biståndsberoende. 

” År 2011 förlorade utvecklingsländer uppskattningsvis 947  
miljarder dollar på grund av olovlig kapitalflykt”

Land-för-land-rapportering och register över företags 
verkliga ägare	
BAKGRUND: År 2011 förlorade utvecklingsländer uppskattningsvis 947 miljarder dollar på grund av 
olovlig kapitalflykt, en ökning på 13,7 procent jämfört med 2010.1 Mer än hälften av kapitalflykten beror 
på företags skatteflykt i samband med handel. Skatteflykten underlättas av bristande insyn i företagens 
verksamheter och av den sekretess som skatteparadisen erbjuder. För att säkra skatteintäkter i utveck-
lingsländer krävs åtgärder på nationell nivå i form av att stärka institutioner och myndigheter och se till 
att tillräcklig skattelagstiftning implementeras och efterlevs. Men det krävs också ett antal åtgärder inter-
nationellt, inte minst på europeisk nivå då till exempel flera skatteparadis ligger inom Europas gränser.

På politisk nivå har frågan om skatteflykt och dess tekniska lösningar börjat få alltmer uppmärksamhet. 
Inom EU-samarbetet ligger flera förslag redan på bordet som kan bidra till att öka företagens transparens 
och hejda skatteflykten. Det handlar om att förstärka och utöka kraven på land-för-land-rapportering för 
företag och krav på offentliga register över företags, stiftelsers och trusters verkliga ägare.

En grundläggande åtgärd för att se till att utvecklingsländerna ska kunna säkra sina skatteintäkter är att 
skapa insyn i de multinationella företagens redovisning genom att ställa krav på ekonomisk redovisning 
för varje land de verkar i. I dag behöver multinationella företag bara upprätta en enda sammanslagen 
global årsredovisning. Det nuvarande systemet döljer information om multinationella företags interna 
handel och hur stora vinster företagen gör i olika länder. Det gör det svårt att bedöma om den skatt ett 
företag betalar är rimlig i relation till verksamheten. Folkrörelser och civilsamhällesorganisationer har 
länge arbetat för land-för-land-rapportering som ett sätt att stärka utvecklingsländers möjligheter att 
mobilisera inhemska resurser. 

Företag och individer som ägnar sig åt skatteflykt och korruption registrerar oftast företag i skatteparadis 
under ett annat namn dit de flyttar pengarna (så kallade skalbolag). Det gör det svårt att följa var pengar-
na går och vem som i slutändan gynnas. Ett sätt att ha kunskap om de verkliga ägarna till företag och på 
så sätt kunna spåra och sätta stopp för kapital- och skatteflykten är att upprätta offentliga register över 
de verkliga ägarna till företag, stiftelser och truster (så kallat beneficial ownership).
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I rådsslutsatserna från toppmötet i maj 2013 gjorde EU:s stats- och regeringschefer ett antal åtaganden 
om att snabbt vidta åtgärder mot skatteflykt, vilket inkluderade att ett penningtvättsdirektiv skulle be-
slutas om och vara klart före årsskiftet, och att upprätta register över företags verkliga ägare på EU-ni-
vå. Land-för-land-rapportering har EU redan beslutat om för den finansiella sektorn inklusive banker2 
(beslutet träder i kraft 2015), och i rådsslutsatserna från i maj förra året tar EU även upp möjligheten att 
introducera sådan rapportering för stora företag i alla sektorer genom direktiven om redovisning av stora 
företags och koncerners icke-finansiella information och mångfaldspolitik.3 När 2013 års sista EU-topp-
möte (19-20 december) avslutades stod det klart att medlemsländerna i EU misslyckats med att leva upp till 
sina tidigare åtaganden.

SVERIGES POLITIK: Regeringen säger sig vara ”i grunden positiv till ökad öppenhet och insyn i skattefrå-
gor då detta förbättrar länders möjligheter att tillämpa sin nationella skattelagstiftning”.4 Vidare anser 
regeringen att ”internationellt samarbete är centralt för att finna lösningar på ett problem som är gräns-
överskridande”.5 Det är väldigt bra, men samtidigt har inte Sverige inom EU varit någon förespråkare vare 
sig i frågan om land-för land-rapportering eller i frågan om offentliga register över företags, stiftelsers 
och trusters verkliga ägare. Regeringen säger att man stödjer initiativ för ökad transparens vad gäller de 
verkliga ägarna till företag, stiftelser och truster men att konkreta åtgärder för att uppnå en sådan ska 
lämnas till nationella myndigheter att besluta om och utforma. Regeringen har motsatt sig att offentliga 
ägarregister skulle inkluderas i penningtvättsdirektivet.

Biståndsinvesteringar och skatteparadis/skatteflykt       
BAKGRUND: Via det statliga riskkapitalbolaget Swedfund investeras en del av det svenska biståndet i 
företag som har verksamhet i utvecklingsländer. Genom investeringar ska Swedfund främja långsiktigt 
hållbar utveckling, till exempel genom skatteintäkter. Det är viktigt att biståndsinvesteringar inte bidrar till 
skatteflykt från utvecklingsländer, eftersom insatserna då skulle bli kontraproduktiva. Ändå saknas i dag 
tillräckliga regler som fullt ut säkerställer att detta inte händer.
Swedfund har tidigare kritiserats för att ha gjort investeringar i fonder som har sina säten i vad som 
kan betecknas som skatteparadis. Skatteparadisens sekretessregler hindrar insyn och gör investering-
arna svåra att följa. Om man investerar i skatteparadis ger man dessa legitimitet och stärker struktu-
rer som motverkar utveckling. 2009 införde regeringen ett tillfälligt stopp för Swedfund att investera 
i fonder med placeringar i skatteparadis, efter kritik från Riksrevisionen. Stoppet innebar att inga nya 
investeringar i sådana fonder kunde göras, dock behöll Swedfund tidigare investeringar. Detta stopp 
ersattes med nya ägardirektiv från regeringen år 2012 (se nedan).

SVERIGES POLITIK: I maj 2012 fick Swedfund nya ägardirektiv vilket innebar att det tillfälliga stoppet 
togs bort. Direktiven hänvisar istället till OECD:s Global Forum Peer Review Process. När det gäller att 
säkerställa att bistånd inte går till skatteparadis eller bidrar till skatteflykt blev det en betydande för-
sämring jämfört med tidigare ägardirektiv. Ett problem är att flera av Global Forums medlemmar kan 
betecknas som skatteparadis och har ett egenintresse av att behålla sin sekretess. Vidare är utvärde-
ringsprocessen av hur informationsutbytesavtalen tillämpas svag då det saknas tydlighet vad gäller 
vilka eller hur många kriterier som måste uppfyllas för att ett land eller territorium ska bli godkänt. Kän-
da skatteparadis med hård sekretess har blivit godkända. När regeringen förlitar sig på Global Forum 
i sina ägardirektiv till Swedfund, förlitar de sig på en utvärdering som har allvarliga brister. Återigen 
riskerar alltså biståndsmedel att hamna i skatteparadis.
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Swedfund har tagit egna initiativ till att hantera frågan om skatteflykt genom att initiera en dialog med 
civilsamhället och ta fram egna förslag kring land-för-landrapportering. Detta är positivt och välkom-
nas. I sin integrerade redovisning avseende verksamhetsåret 2013 har Swedfund som ambition att 
redovisa skatt på aggregerad nivå i de direktägda portföljbolagen. Det är bra att allt fler aktörer ser 
sin roll och sitt ansvar i frågan men det måste också till en tydlig politisk vilja och styrning från riksdag 
och regering. Regeringens nya ägardirektiv till Swedfund är i det avseendet inte tillräckliga. Regeringen 
borde upprätta ägardirektiv där man säkerställer att svenska biståndsinvesteringar inte bidrar till skat-
teflykt, enligt förslagen nedan. 

” Allt fler talar om skatteflykten som ett globalt problem som  
kräver globala lösningar. Ändå förhandlas frågan i forum där  

utvecklingsländerna utestängs från beslutsfattandet”

Utvecklingsländernas deltagande i utformning av och     
beslut om åtgärder mot skatteflykt  		
BAKGRUND: Frågan om var och hur mycket multinationella företagskoncerner ska betala i skatt är högt 
uppe på den internationella agendan och i politiska forum som G20, OECD och EU. Allt fler talar om 
skatteflykten som ett globalt problem som kräver globala lösningar. Ändå förhandlas frågan i forum där 
utvecklingsländerna utestängs från beslutsfattandet. 
FN har en skattekommitté som arbetar mot skatteflykt. Den har dock mycket små resurser och saknar 
ett politiskt mandat. Istället förs mycket av diskussionen om hur man stoppar skatteflykt i OECD. G20 
och OECD består av rika länder, däribland skatteparadis, som gynnas av det nuvarande systemet, och 
arbetet går trögt. Risken är att utvecklingsländerna exkluderas i processen. Utvecklingsländerna är de 
som utan tvivel drabbats hårdast av ineffektiviteten och orättvisorna i det nuvarande internationella 
skattesystemet. Därför är det av största vikt att de processer som syftar till att reformera systemet 
inkluderar utvecklingsländerna i förhandlingar och beslutsfattande. 

SVERIGES POLITIK: I 2012 års skrivelse till riksdagen om genomförandet av politik för global utveckling 
uppmärksammades att åtgärder mot skatteflykt är viktiga för att fattiga länder ska kunna öka sina egna 
inkomster för att komma ur fattigdom. Att regeringen för första gången målade upp en tydlig problem-
bild av skatteflykten från utvecklingsländer var ett stort steg i rätt riktning. Genom att ta sig an frågan 
om skatteflykt som ett utvecklingshinder i skrivelsen har den svenska regeringen visat att man gjort 
kopplingen mellan skatteflykt och utveckling. I praktiken har regeringen dock inte vidtagit åtgärder eller 
gjort ställningstaganden som tydligt bidrar till lösningar för utvecklingsländer. Man måste nu omsätta 
retoriken i PGU-skrivelsen i handling och driva en mer ambitiös politik som på allvar utgår ifrån rättig-
hetsperspektivet och de fattigas perspektiv. 

Sveriges regering anser att OECD är det bästa forumet att behandla frågan om skatteflykt och driver 
inte på för att frågan ska förhandlas i FN. Regeringen bör istället verka för att FN:s skattekommitté får 
ett politiskt mandat och mer resurser så att frågorna om skatteflykt kan hanteras där fattiga länder har 
en verklig röst.
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Sverige bör:

• Aktivt driva fullständig land-för-land-rapportering för företag i relevanta EU processer.
• Aktivt driva att det upprättas offentliga register av de verkliga ägarna av företag, stiftelser och 

truster.  
• Ställa krav i ägardirektivet till Swedfund på att fonderna och företagen som Swedfund inves-

terar i inte finns registrerade i skatteparadis, samt att fonderna och företagen redovisar sin 
verksamhet i varje land där de verkar enligt land-för-land-rapporteringen. Därutöver bör di-
rektiven ställa krav på att fonder och företag som Swedfund investerar i öppet redovisar sina 
verkliga ägare. 

• Uppmärksamma svagheterna i OECD:s Global Forum on Transparency and Exchange of Infor-
mation for Tax Purposes och dess peer review-process, och bidra till att stärka och engagera 
sig i FN:s skattekommitté som har bättre representativitet.

Kapitlet är framtaget av Afrikagrupperna, Diakonia och Forum Syd. 

Analysen bygger på:

Enkät från Forum Syd som Regeringskansliet svarat på som grund till Sverigekapitlet i rapporten Giving with one hand and taking with the other: Euro-

pe’s role in tax-related capital flight from developing countries 2013, A report coordinated by Eurodad.

Finansminister Anders Borg. Svar på skriftlig fråga 2013/14:276, ”Utvecklingsländerna och kapitalflykten”. 2013-01-15. 

Justitiedepartementet. Instruktion inför arbetsgruppsmöte den 26 november 2013, ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring 

i rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349 EEG om redovisning av stora företags och koncerners icke-finansiella information och mångfaldspolitik”. 

2013-11-20.

Regeringskansliet. Den globala utmaningen ekonomiskt utanförskap – Skrivelse om samstämmighet för utveckling 2012, Skr. 2011/12:167. 2012-06-28. 

Swedfund. ”Agaranvisningar för Swedfund International AB”. 

http://www.swedfund.se/?artikel=forslag-till-agaranvisning-for-swedfund-international-ab. 2013-04-15. 
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Klimat
I slutet av 2013 publicerade FN:s klimatpanel IPCC en ny rapport i Stockholm där två av de vik-
tigaste budskapen var att effekterna av klimatförändringarna ökar, till exempel smälter pola-
risarna snabbare, och att katastrofala klimatförändringar kan undvikas genom snabba minsk-
ningar av utsläppen de närmaste åren, för att på sikt upphöra helt. Klimatförändringarna slår 
först och värst mot de som redan i dag är mest utsatta och drabbade av fattigdom. Detta trots 
att människor som lever i fattigdom själva står för en marginell del av de utsläpp som orsakar 
klimatförändringarna. 

I många länder med utbredd fattigdom, bland annat i södra Afrika, ser vi effekterna i form av ökad 
torka och allt värre översvämningar. Oregelbundna säsonger och oförutsägbar nederbörd påverkar 
jordbruket och därmed försörjningen för en stor mängd människor. Klimatförändringarna bidrar till att 
miljoner människor årligen drabbas av sjukdomar, svält, fattigdom och död. Det finns ett stort behov av 
att minska fattigas utsatthet i takt med att de humanitära katastroferna ökar på grund av klimatföränd-
ringarna.

Utan en ambitiös klimatpolitik kan vi inte klara den dubbla utmaningen att rädda klimatet samtidigt 
som vi värnar om rätten till utveckling och grundläggande mänskliga rättigheter som rätten till mat, 
vatten och hälsa. Alla har rätt till utveckling, och arbetet för att minska utsläppen får inte ske på bekost-
nad av fattiga människors rättmätiga strävan att öka sin egen välfärd. Det innebär att industriländerna 
måste göra mycket stora åtaganden för att både minska sina egna utsläpp och stödja utvecklingslän-
derna så att de kan anpassa sig till klimatförändringarna och bekämpa fattigdom utan att öka klimatut-
släppen.

Utsläppsminskningar             	
BAKGRUND: Klimatkonventionens övergripande mål är att koncentrationen av växthusgaser i atmos-
fären ska stabiliseras på en nivå som förhindrar en farlig mänsklig störning av klimatsystemet. En av 
FN-klimatförhandlingarnas viktigaste frågor är att nå enighet om ett globalt, långsiktigt mål för minska-
de utsläpp. En ökning av medeltemperaturen med max två grader har antagits som ett politiskt mål för 
EU och Sverige. Det är det värde som man politiskt menar konkretiserar Klimatkonventionens mål om 
att förhindra en ”farlig” klimatförändring, även om många forskare i dag menar att ett tak på 1,5 grader 
krävs för att undvika alltför stora klimateffekter.

Under det senaste klimattoppmötet COP19 i Warszawa togs inte tillräckliga steg mot det nya globala 
klimatavtal som ska beslutas 2015, enligt den överenskomna planen. De rika länderna har ett ansvar, 
och störst kapacitet, för att minska sina utsläpp av växthusgaser snabbast. Utsläppen per person är 
fortfarande högst i dessa länder, och det finns ett ansvar för de utsläpp som har gjorts tidigare och som 
bidrar till klimatförändringen i dag. 

I den internationella rapporteringen av växthusgasutsläpp beräknas ett lands utsläpp på territoriell 
grund, det vill säga vad som släpps ut inom landets gränser. Med dagens globala ekonomi och omfat-
tande internationella handel har detta mått tydliga begränsningar – det tar till exempel inte hänsyn till 
de utsläpp som svensk konsumtion orsakar i andra länder, där varorna tillverkas för vår räkning.
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SVERIGES POLITIK: Med ovanstående begränsade beräkningsmetod har Sverige under många år 
minskat utsläppen av växthusgaser, med undantag för 2010 då utsläppen ökade.6 Utsläppen har under 
perioder minskat mer än de uppsatta målen. Utsläppen från transporter har emellertid ökat. Utsläppen 
i Sverige, räknat per person, ligger fortfarande långt över vad som är globalt hållbart, vilket visar på 
behovet av nya och kraftigare styrmedel för att minska de svenska utsläppen.

Sveriges mål är att till år 2020 minska utsläppen med 40 procent jämfört med år 1990. En tredjedel av 
minskningen ska ske genom köp av utsläppsminskningar i andra länder, så kallade offsets. Det görs 
genom projekt för utsläppsminskningar som genomförs i utvecklingsländer men räknas som utsläpps-
minskningar i rika länder. Detta innebär att trycket för att minska utsläppen i Sverige minskar. Den tota-
la klimatnyttan av offsets - det vill säga om de verkligen leder till verkliga nettominskningar av utsläpp 
som annars inte skulle ha skett - har också ifrågasatts.
 
Regeringens långsiktiga mål är att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till år 2050, 
men hur detta ska beräknas eller uppnås har fortfarande inte presenterats. Det underlag som Natur-
vårdsverket lämnade till regeringen i slutet av 2012 har fortfarande inte lett till en proposition från 
regeringen.

I EU har Sverige gått från att vara ett av de mer ambitiösa länderna till en placering som snarare ligger 
mitt i EU-gruppen av medlemsstater. Det senaste exemplet är regeringens tystnad under processen 
att ta fram nya klimat- och energimål för EU till 2030, där andra medlemsstater i ett tidigt skede tydligt 
uttryckte stöd för ambitiösa klimatmål.

Nya och additionella klimatpengar           	
BAKGRUND: Sveriges klimatpolitik utgörs dels av åtgärder i Sverige, dels av finansiering av klimatin-
satser i utvecklingsländer. Denna finansiering gäller både utsläppsminskningar, undvikandet av fram-
tida utsläpp och anpassningsåtgärder. Frågan om varifrån pengar till klimatfinansieringen tas har stor 
utvecklingspolitisk betydelse. Enligt klimatkonventionen ska klimatfinansieringen vara ”ny och additio-
nell”, vilket betyder att stödet för klimatinsatser inte ska tas från biståndet. Skälen till detta är bland 
annat att klimatstöd syftar till att hantera nya problem, och bör betraktas som kompensation snarare 
än bistånd. Behovet av klimatfinansiering beräknas vara tre till sju gånger så stort som dagens samlade 
utvecklingsbistånd, vilket tydligt visar varför klimatfinansieringen inte kan rymmas i biståndsbudgetar-
na.

Det finns i dag ingen internationellt överenskommen definition av ”ny och additionell”, men en vanlig 
tolkning är att det handlar om pengar som inte redan är avsatta i befintliga biståndsbudgetar. Det civila 
samhället menar att bara pengar som ges utöver tidigare biståndsåtaganden - i Sveriges fall 1 procent 
av BNI - kan anses vara additionella. 

Vid klimatmötet i Köpenhamn lovade de rika länderna att bistå utvecklingsländerna med 100 miljarder 
dollar per år från 2020, i en konstruktion där årliga belopp skalas upp från 2009 för att nå 100 miljar-
der dollar per år 2020. De 100 miljarderna är inte uppdelade på enskilda länder, men Sveriges andel 
skulle kunna hamna på 4,2 miljarder kronor för år 2020.7 En annan källa till finansiering är intäkter från 
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handel med utsläppsrätter. Från 2013 kommer utsläppsrätterna inom EU:s utsläppshandel (Emissions 
Trading System, ETS) att auktioneras ut. Enligt förordningen ska medlemsländerna använda minst 50 
procent av intäkterna från kommande auktionering av utsläppsrätter till klimatrelaterade nationella 
eller internationella åtgärder. 
I regeringens skrivelse från 2012 sas det att ”En annan fortsatt viktig process handlar om att identifiera 
andra möjliga finansieringskällor, vid sidan av biståndet, för klimatrelaterade investeringar i utveck-
lingsländer och medelinkomstländer.”

” Det är positivt att Sverige som ett av de första länderna visar  
konkret stöd för klimatfonden, men dessa pengar kommer helt och  
hållet från biståndsbudgeten.”

SVERIGES POLITIK: Under 2013 meddelade regeringen att Sverige har beredskap att bidra med cirka 
300 miljoner kronor till FN:s Gröna klimatfond under 2014. Det är positivt att Sverige som ett av de 
första länderna visar konkret stöd för klimatfonden, men dessa pengar kommer helt och hållet från 
biståndsbudgeten. Regeringen menar att allt stöd som ges över den internationellt överenskomna 
biståndsnivån på 0,7 procent av BNI är ”nya och additionella” medel. Detta är enligt vår mening inte 
acceptabelt då det innebär att regeringen överger enprocentmålet. Under 2013 avsatte regeringen inte 
en enda ny och additionell krona till klimatfinansiering. Vidare avser regeringen inte att använda några 
intäkter från ETS till klimatåtgärder. 

Regeringen har inte tagit några tydliga initiativ för att identifiera nya och innovativa sätt att finansiera 
klimatstöd.  

Subventioner till fossil energi            

BAKGRUND: Årligen beräknas världens länder lägga mellan 500 och 780 miljarder dollar på subventio-
ner av fossila bränslen. Det sker exempelvis i form av direkta subventioner av drivmedel, subventioner 
till utvinning eller raffinering av olja, eller som i Sveriges fall, skattelättnader för olika utsläppsintensiva 
industrier. Utfasningen av subventioner till fossil energi skulle därför kunna generera stora belopp som 
skulle kunna användas till klimatfinansiering, samtidigt som det bidrar till omställningen till fossilfria 
bränslen och därmed minska utsläppen av växthusgaser.

SVERIGES POLITIK: Den svenska regeringen säger sig arbeta aktivt mot fossila subventioner och Sveri-
ge är även med i det informella samarbetet Friends of Fossil Fuel Subsidy Reform. Samtidigt har Sverige 
under de senaste åren stött ett gigantiskt kolkraftverk i Sydafrika och genom Europeiska utvecklings-
banken, EBRD, fortsatt att stödja andra kolkraftverk fram till dess att EBRD i december 2013 bestämde 
sig för att sluta stödja den typen av energiproduktion. Dessutom fortsätter statligt helägda Vattenfall 
att bygga ut smutsig kolkraft och lägger mer än hälften av investeringsbudgeten på kol- och gaskraft.

Även om regeringen inte stödjer fossilbränsleproduktionen i Sverige med investeringar, så förekommer 
fossilsubventioner i allra högsta grad. Sedan 1991 har Sverige världens högsta koldioxidskatt vilket, till-
sammans med olika omställningsbidrag, har lett till en smärre revolution i uppvärmningen av framför 
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allt hus. Oljepannor har ersatts med fjärrvärme, bergvärme och andra uppvärmningssystem. Koldi-
oxidskatten, som i dag ligger på cirka 1100 kronor per ton koldioxid, betalas av alla konsumenter för 
de bränslen som används. Sedan införandet av EU:s utsläppshandelsystem ETS har de industrier som 
ingår i den handlande sektorn en slopad eller subventionerad koldioxidskatt. Priset för koldioxid inom 
ETS ligger i dag på runt 40 kronor per ton, vilket leder till att den handlande sektorn i Sverige i praktiken 
subventioneras med mer än 1000 kronor per ton koldioxid. Inom ETS har man fram till december 2012 
fått utsläppsrätter utdelade, men sedan 1 januari 2013 tvingas man köpa en viss del av de utsläppsrät-
ter som behövs. Denna marknad av utsläppsrätter har inte lett till högre priser på koldioxid, och kan 
således i dagsläget knappast sägas påskynda omställningen till ett fossilfritt samhälle. 
I början av 2013 beslutade regeringen att sänka koldioxidskatten för mellanstora värmeverk vilket re-
dan har lett till ökad eldning av olja, och därmed ökade utsläpp från den sektorn.8

Sverige bör:

• Öka ambitionen rörande utsläppsminskningar genom att bara inkludera åtgärder i Sverige för 

att nå de svenska målen – ytterligare insatser i andra länder är välkomna, men dessa kan inte 

ersätta åtgärder i Sverige.

• Öka ambitionen rörande utsläppsminskningar så att tvågradersmålet kan nås.

• Använda minst 50 procent av de kommande intäkterna från försäljningen av utsläppsrätter till 

internationellt klimatstöd. 

• Sluta använda biståndspengar för klimatfinansiering. Klimatfinansieringen bör redovisas öp-

pet i statsbudgeten så att det blir möjligt att spåra var pengarna kommer ifrån.

• Redovisa hur man tänker bidra med sin del i den globala klimatfinansieringen, och börja driva 

en aktiv politik för etablerandet av innovativa finansieringskällor.

• Fasa ut subventioner till miljöskadlig verksamhet, och tillämpa denna policy även i internatio-

nella institutioner så att stöd inte ges till fossil energi och annan miljöförstöring. De pengar 

som frigörs kan användas för att subventionera förnybara energiformer.

Kapitlet är framtaget av Diakonia och Svenska kyrkans internationella arbete.

Analysen bygger på:
Finansdepartementet. Budgetpropositionen för 2014, Utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård, Prop. 2013/14:1. 2013-09-18. 

Finansdepartementet. Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen 2013. Promemoria. 
2012-04-16. 

Miljöminister Lena Ek. Svar på skriftlig fråga 2012/13:423, ”Sveriges klimatambition i EU till 2020”. 2012-04-03. 

Regeringskansliet. Den globala utmaningen ekonomiskt utanförskap – Skrivelse om samstämmighet för utveckling 2012, Skr. 2011/12:167. 2012-06-28. 

Riksdagens protokoll 2013/14:53. Svar på interpellation 2013/14:191 om EU:s klimat- och energimål för 2030, Anf. 99 Statsrådet Anna-Karin Hatt. 
2013-01-14.

Statsrådsberedningen. Planerade propositioner och skrivelser våren 2014. 2014-01-14.

Utrikesdepartementet.”300 miljoner till Gröna klimatfonden”. Avisering av biståndsminister Hillevi Engström. Nyhetsartikel. 2013-11-05.
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Säkerhet, vapenexport och kopplingen 
militära och civila insatser
Väpnat våld, konflikter och bristande säkerhet hör till de största hindren för global utveckling, 
och fattiga människor är särskilt utsatta. I diskussionerna om de kommande globala utveck-
lingsmålen (post-2015-agendan) lyfts återkommande behovet av fred och säkerhet fram som 
förutsättningar för en hållbar utveckling. 

Försvarsberedningen slår fast att ”det finns en tydlig koppling mellan säkerhet, utveckling och mänsk-
liga rättigheter”.9 Vapenexport står i detta avseende i stark kontrast till målen om fred och hållbar 
utveckling. Vidare är den ökande graden av sammanblandning av militära insatser med humanitära 
insatser och utvecklingsarbete problematisk. Diskussionen behöver breddas så att man ser till mänsklig 
säkerhet, där rättighetsperspektivet och de fattigas perspektiv är utgångspunkten. 

Vapenexport och exportkontroll           	
BAKGRUND: Den globala vapenhandeln motverkar på flera sätt arbetet för utveckling och respekt för 
mänskliga rättigheter. Vapenexport kan både direkt bidra till, och legitimera, kränkningar av mänskli-
ga rättigheter. Den kan försvåra en demokratisk utveckling och förlänga väpnade konflikter. Inköp av 
dyra vapensystem kan leda till att mänsklig säkerhet nedprioriteras och att biståndsberoendet ökar. 
Bristande kontroll och insyn i de globala vapenhandelsflödena bidrar till korruption. I april 2013 togs ett 
historiskt beslut om det internationella vapenhandelsfördraget Arms Trade Treaty (ATT). Avtalet syftar 
till att minska mänskligt lidande och stärka internationell fred och säkerhet genom att för första gången 
införa globalt bindande minimikrav för handeln med konventionella vapen. Samtidigt finns det luckor 
och brister i avtalet som måste motverkas genom en ambitiös tolkning och implementering.

” 2012 gick mer än en tredjedel av exporten till icke-demokratier, 
inklusive diktaturer”

SVERIGES POLITIK: Det svenska regelverket för vapenexport utgår från ett principförbud men det kan 
göras undantag av säkerhetspolitiska och försvarspolitiska skäl om exporten inte strider mot svensk 
utrikespolitik. Mänskliga rättigheter ska vara ett centralt villkor när tillstånd ges och det är situatio-
nen i köparlandet i sig som ska bedömas. När PGU antogs beslutades att vapenexporten måste vara 
samstämmig med målen om att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling. Sedan dess har EU:s 
gemensamma ståndpunkt för vapenexport också blivit en del av svensk lagstiftning som kräver att 
Sverige beaktar hur hållbar utveckling påverkas. Med ATT kommer ytterligare bedömningskriterier som 
till exempel rör könsrelaterat våld samt våld mot barn. Vi välkomnar att Sverige planerar att under 2014 
ratificera ATT och hoppas på en ambitiös tolkning och tillämpning. Sverige bör vara en förebild med 
restriktiv lagstiftning och praxis och verka aktivt för striktare exportkontroll inom EU och internationellt. 
Den svenska vapenexporten har trots regelverken mer än tredubblats under de senaste tio åren och 
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Sverige är ett av de länder som säljer mest vapen per person. Få länder har en så stor andel vapenex-
port till fattiga och odemokratiska länder som Sverige. När Sveriges biståndsåtaganden rankas i Com-
mitment to Development Index drar den omfattande vapenexporten ned Sveriges betyg10, något som 
också konstateras i regeringens skrivelse om samstämmighet för år 2012. 

2012 gick mer än en tredjedel av exporten till icke-demokratier, inklusive diktaturer. Sedan 2000 har 
vapenexporten till icke-demokratier ökat med 65 procent.11 Antalet utvecklingsländer som Sverige sålt 
krigsmateriel till har ökat kraftigt sedan 2003 och mer än fördubblats mellan åren 1997 och 2012.12 
Även till länder i väpnad konflikt har exporten ökat. År 2000 gick 2,8 procent av den svenska 
vapenexporten till länder i väpnad konflikt, år 2012 var det 32,7 procent.13

Regeringen skriver att ”Det är regeringens ambition att effekter som är negativa för ansträngningarna 
att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling ska undvikas. Dessa viktiga aspekter vägs in i de 
bedömningar som görs vad gäller svensk krigsmaterielexport.” 14 Det är tydligt utifrån hur dagens  
vapenexport ser ut och har utvecklats att dessa aspekter inte ges tillräcklig tyngd. Försvarsexportmyn-
digheten (FXM) som främjar svensk vapenexport, är ett tydligt exempel på målkonflikten. Varken i 
FXM:s eller i Inspektionen för strategiska produkter, ISP:s, instruktioner finns några referenser till PGU.15 

Den arabiska våren 2011 ledde till en debatt om svensk vapenexport och till ett riksdagsbeslut om att 
skärpa exportkontrollen av svenskt krigsmateriel. En parlamentarisk kommitté (Kex) tillsattes somma-
ren 2012 med uppdraget att lämna förslag till ny krigsmateriellagstiftning.  Utredningen ska redovisa 
hur PGU omvandlats i praxis och om denna förändrats. Det är av särskild vikt att partiernas ställnings-
taganden inom Exportkontrollrådet görs offentliga, och besluten att exportera eller avslå tillstånd för 
vapenexport måste motiveras och kunna granskas. Transparens och ansvarsutkrävande är hörnstenar 
inom FN:s vägledande principer för mänskliga rättigheter i affärer.  En viktig fråga blir också att ta fram 
tydliga anvisningar för hur en exportaffär kan avbrytas när målkonflikter uppstår.

Integrerade militära och civila insatser          	 

BAKGRUND: Det ömsesidiga förhållandet mellan bärkraftig utveckling och säkerhet är mest påtagligt i 
konflikthärjade områden, och då i synnerhet i sviktande stater som kännetecknas av omfattande fattig-
dom, svaga statsmakter och bräckliga institutioner.

Behovet av ett samordnat utvecklingssamarbete som adresserar sviktande staters specifika situation 
och behov har mynnat ut i den globala överenskommelsen New Deal, antagen i Busan 2011 med Sve-
riges medverkan. Utgångspunkten är nationellt ägarskap för freds- och statsbyggande målsättningar 
såsom legitima politiska lösningar, säkerhet, rättvisa, grundläggande ekonomiska förutsättningar, samt 
tillhandahållandet av grundläggande samhällstjänster. 

SVERIGES POLITIK: Sverige, liksom flertalet europeiska länder, har insett att stora satsningar och tydlig 
samordning krävs för att komma tillrätta med situationen i sviktande stater. Detta gäller för utveck-
lingssamarbetet som sådant, men också satt i relation till freds- och säkerhetsfrämjande insatser, 
stärkandet av nationellt ägarskap, utökandet av kvinnors och civilsamhällets delaktighet, samt korrup-
tionsbekämpning. Integrerade insatser, med ambitionen att skapa synergier mellan civila och militära 
interventioner, har setts utgöra en viktig aspekt i denna samordning. Enligt PGU ska sådan samverkan 
vägledas av målet om en hållbar utveckling och respekt för de mänskliga rättigheterna.  
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Sverige tar en aktiv roll inom såväl EU som FN för att finna bra integrerade åtgärder för sviktande stater 
samt genom synergieffekter söka uppnå resultat. Sveriges stöd till New Deal har inte bara uttryckts i 
den multilaterala samordningen utan även i konkret verksamhet, såsom i Sveriges och USA:s pilotsam-
arbete sedan två år i Liberia. Hittills har samarbetet omfattat sårbarhetsbedömningar, analys kring 
sammanlänkning av politiska och ekonomiska aspekter av internationella insatser, samt dialog för 
freds- och statsbyggande. 

En analys av lärdomarna från samverkan i Liberia bör vara av vikt då Sverige alltjämt saknar entydiga 
riktlinjer för hur politiska, civila, bistånds- och militära instrument ska samverka. I exempelvis policyn 
Fred och säkerhet för utveckling framhävs vikten av åtskillnad mellan civila och militära instrument, 
med hänvisning till att internationell militär närvaro kan riskera att uppfattas som part i konflikten. 
Andra gånger, som i regeringens PGU-skrivelser, betonas vikten av synergier, samordning och en kom-
bination av åtgärder. Beroende på vilket styrdokument som åberopas ges biståndet rollen att bidra till 
långsikt hållbar utveckling alternativt till att stabilisera säkerhetsläget.16 

Otydligheten har synliggjorts i integrerade insatser i Afghanistan där en förskjutning skett mot att 
militärstrategiska mål i vissa fall blivit styrande för hur och var biståndet används på bekostnad av 
biståndets egna målsättningar. Det faktum att runt en tredjedel av svenskt bistånd till Afghanistan varit 
öronmärkt till utvecklingsinsatser i de norra provinserna där svensk militär har ett åtagande kan knap-
past anses vara grundat på en bedömning av var de faktiska utvecklingsbehoven finns, utan har i detta 
avseende snarast underordnats militära stabiliseringsmål i enlighet med ISAF:s upprorsbekämpnings-
strategi. Den samlade svenska insatsen i norra Afghanistan är sedan 2012 under civil ledning, vilket 
möjligtvis kan främja förutsättningarna för en bättre efterlevnad av PGU.17 När den militära delen av 
insatsen nu avslutas är det av central vikt att riksdagen tar beslut om en bred och omfattande utvärde-
ring där de militära, civila och integrerade insatserna bedöms i ljuset av PGU.

Biståndet har en viktig roll i att ge staten möjlighet att tillhandahålla grundläggande samhällsservice 
samt att stärka civilsamhället och ge utrymme för lokalt ägarskap. Men bistånd ger bäst resultat när det 
är förankrat i en nationell utvecklingsstrategi, vilket New Deal poängterar är av yttersta vikt i sviktande 
stater. Att däremot förankra långsiktigt utvecklingsbistånd i strategier som syftar till stabilisering av 
säkerhetsläget i anslutning till militära insatser riskerar att vara kontraproduktivt. 

I PGU liksom i andra styrdokument av relevans framgår tydligt att Sverige ska verka för att lyfta fram 
kvinnors deltagande med fokus på kvinnor i konfliktländer. FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 påbju-
der att kvinnors fredsinitiativ ska stödjas samt att deras deltagande och beslutsfattande säkras i insti-
tutioner och processer som hör till övergång från konflikt till fred. Utfallet visar dock, inte minst i fallet 
Afghanistan där de internationella insatserna inte uppnått önskat resultat i termer av kvinnors rättig-
heter och deltagande,18 att samordning, övervakning och rapportering kring efterlevnad av resolution 
1325 brustit och att otillräckliga resurser allokerats i detta avseende.  
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Sverige bör: 

• Stoppa vapenexporten till krigförande länder och länder som bryter mot mänskliga rättighe-
ter, införa ett bindande demokratikriterium samt nationella regler med utgångspunkt i PGU 
och EU:s gemensamma ståndpunkt.

• Förbättra möjligheterna till politiskt ansvarsutkrävande och transparens genom att partiernas 
ställningstaganden i EKR och motiven till ISP:s beslut görs offentliga.

• Ratificera ATT och gå före i en ambitiös tolkning och tillämpning av avtalet, samt driva de hu-
manitära och fredsstärkande perspektiven i det kommande statspartssamarbetet.

• Säkra att målsättningar för hållbar utveckling och respekt för mänskliga rättigheter blir över-
ordnade i planering och genomförande av integrerade insatser, att riktlinjer kring åtskillnad 
mellan militära insatser och bistånd blir entydiga samt att lärdomar dras från pilotsamarbetet 
i Liberia. 

• Förbättra samordning, övervakning och rapportering av efterlevnaden av resolution 1325 i 
svenska insatsområden.

• Besluta om en bred parlamentarisk PGU-utredning av hela Afghanistan-insatsen (2002-2013), 
som inbegriper såväl de militära som de civila och de integrerade insatserna.

Kapitlet är framtaget av Diakonia, Svenska Afghanistankommittén, Svenska Freds- och Skiljedomsfören-
ingen och Svenska kyrkans internationella arbete.

Analysen baseras på: 
Försvarsberedningen. Vägval i en globaliserad värld, Ds 2013:33. 2013-05-31.

Regeringskansliet. Strategisk exportkontroll 2012 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden, Skr. 2012/13:114. 2013-03-25.

Regeringskansliet. Den globala utmaningen ekonomiskt utanförskap – Skrivelse om samstämmighet för utveckling 2012, Skr. 2011/12:167. 2012-06-28.  

Regeringskansliet. ”Nytt sätt att arbeta i sviktande stater”. http://www.regeringen.se/sb/d/2355/a/192843. 2012-05-11.
Regeringskansliet. Fred och säkerhet för utveckling: Policy för säkerhet och utveckling i svenskt utvecklingssamarbete. 2011.

Utrikesutskottets betänkande 2003/04:UU3 ”Sveriges politik för global utveckling”. 2003-12-16. s. 59.
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Migration
År 2000 var 175 miljoner människor i världen migranter. Sedan dess har siffran ökat med 32 pro-
cent och är i dag uppe i 232 miljoner människor. Av dessa levde år 2013 72 miljoner i Europa.19 90 
procent av världens migranter har lämnat hemmet för att söka arbete och uppnå bättre livsvillkor 
för sig själva och sina familjer.20 Därför är frågan om människors rättigheter som arbetstagare 
central i diskussionen om migration och utveckling. 

I enlighet med internationella människorättskonventioner har alla människor rätt att leva ett värdigt liv 
oavsett om de stannar i sitt ursprungsland eller söker sig någon annanstans. Rätten att söka asyl för 
skydd från välgrundad fruktan för förföljelse finns inskriven i flera mänskliga rättighetskonventioner. 
Mänskliga rättigheter gäller alla oavsett nationalitet och mottagarländerna måste skydda migranter 
likaväl som sina egna medborgare.

Fram till juli 2014 är Sverige ordförande för det Globala forumet för migration och utveckling, GFMD. 
Regeringen har sagt att en av Sveriges viktigaste prioriteringar i detta arbete är att stärka utveck-
lingsperspektivet i den globala dialogen samt lyfta migrationens betydelse för social och ekonomisk 
utveckling. 

Jämlikhet på den globala arbetsmarknaden         	
BAKGRUND: Kategorier som bidrar till underordning i ett samhälle är klass, kön och etnicitet. En 
överväldigande majoritet av världens migrantarbetare är lågavlönade, hälften av migrantarbetarna 
är kvinnor och migrantarbetare utsätts ofta för etnisk diskriminering. Utifrån alla tre dimensionerna 
hamnar många migrantarbetare längst ner i hierarkin på den globala arbetsmarknaden. I Sverige och 
Europa har personer som vistas i landet utan att ha ansökt om tillstånd för detta (”papperslösa”) en 
särskilt svag juridisk ställning. I dag är det olagligt för papperslösa att arbeta. Det har fått till konse-
kvens att papperslösa ofta inte vågar anmäla arbetsgivare som lurat dem på lönen eller när de skadat 
sig i arbetet. Kriminaliseringen av papperslösa är en oacceptabel ordning som får till följd att människor 
utnyttjas. 

Rätten till ett anständigt arbete (decent work) har formulerats i FN:s millenniemål och länder har åtagit 
sig att verka för att denna rättighet respekteras. Brist på anständigt arbete och den fattigdom som föl-
jer i dess spår, är en av de vanligaste anledningarna till att människor väljer att lämna sina hemländer. 
En medveten politik i detta avseende bygger på att alla som arbetar i ett land har rätt till de inhemska 
kollektivavtalens och lagstiftningens villkor. Migrantarbetares rätt till likabehandling finns inskrivet i 
såväl nationell lagstiftning i Sverige som i internationella konventioner. Det är heller inte ovanligt att 
likabehandling, åtminstone i teorin, är en förutsättning för att få arbetstillstånd i Sverige. Ändå förnekas 
många migrantarbetare samma rättigheter och arbetar till låg lön under dåliga villkor. En av de stora 
utmaningarna är därför att se till att migrantarbetare likabehandlas även i praktiken.

SVERIGES POLITIK: Till Sverige har det under de senaste 5 åren årligen kommit knappt 20 000 arbets-
kraftsinvandrare från länder utanför EU. Dessa består av tre ungefär lika stora grupper; dataspecialister 
och ingenjörer, personer som ska arbeta i traditionella LO-yrken (bygg, hotell- och restaurang etc.) samt 
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av säsongsarbetande bärplockare. Sommaren 2013 fick omkring 300 av bärplockarna från Thailand inte 
ut sina löner. Liknande missförhållanden har förekommit inom andra branscher. Sverige har antagit 
ILO-konvention 143 som behandlar missförhållanden i samband med migration och främjande av mig-
rerande arbetstagares likställdhet avseende bland annat anställning och yrkesutövning, social trygghet 
och fackliga rättigheter. Eftersom det är staten som har ansvar för att granska att parter lever upp till 
de krav som staten har ställt upp har ILO nu frågat Sverige hur vi lever upp till ILO-konvention 143, till 
exempel i relation till bärplockarna.

I juli 2013 infördes sanktionsdirektivet, som möjliggör sanktioner mot arbetsgivare som har tillstånds-
lösa anställda. Sanktioner mot arbetsgivare som missköter sig är dock inte ett tillfredsställande verktyg. 
Det räcker inte med att arbetsgivare straffas genom att inte beviljas arbetskraftsinvandrare igen om de 
misskött sig. Ofta handlar det också om oklara ansvarsförhållanden, exempelvis att avgöra vem som är 
att betrakta som arbetsgivare då personal hyrs ut av bemanningsföretag i något annat land.

Möjlighet att ta sig till Europa          

BAKGRUND: Enligt nätverket UNITED har drygt 17 000 personer dött i sina försök att ta sig in i EU se-
dan 1998. Många av dem har drunknat i Medelhavet. Restriktiv migrationspolitik som bara fokuserar på 
att stänga gränserna kommer inte hindra människor att försöka nå Europa. Det tvingar bara människor 
att ta farligare vägar och helt hamna i händerna på smugglare och människohandlare. Samtidigt som 
EU ber Turkiet hålla sina gränser till Syrien öppna så har EU byggt färdigt en mur mellan Grekland och 
Turkiet. I och med att det blivit svårare att ta sig från Turkiet till Grekland landvägen, kommer fler flyk-
tingar nu via Bulgarien eller via farliga båtar.

” Enligt nätverket UNITED har drygt 17 000 personer dött i sina  
försök att ta sig in i EU sedan 1998”

EU:s länder måste byta fokus från att bygga murar och stängsel till att hålla gränserna öppna och 
underlätta för människor att genom humanitära viseringar, vidarebosättning och familjeåterförening 
få skydd i Europa. Gränserna behöver också öppnas för arbetskraftsmigranter och fler bör erbjudas 
permanenta tillstånd och vägar till medborgarskap. 

Genom öppnare gränser och mer permanenta tillstånd skapas också större rörlighet och möjligheter 
för så kallad cirkulär migration både för arbetskraftsmigranter och för de som kommit till Europa som 
flyktingar. När det urskiljningslösa våldet har lagt sig eller när man arbetat upp ett kapital är det många 
som vill kunna återvända och bidra till återuppbyggnad och positiv utveckling, utan att behöva riskera 
att än en gång behöva passera gränsen till EU med smugglare och risk för livet. 

SVERIGES POLITIK: Sverige arbetar för att fler länder i EU ska ta emot flyktingar genom vidarebosätt-
ning i så kallade kvotflyktingprogram. Det är mycket positivt men det räcker inte. Sverige behöver också 
verka för öppnare gränser och fler lagliga vägar till Europa för både skyddsbehövande och arbetskrafts-
migranter. Förutsättningarna för familjeåterförening behöver förbättras, inte minst för adopterade 
barn och par utan barn från Somalia som saknar passhandlingar.
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Socialt skydd i Sverige              

BAKGRUND: År 1990 antogs FN:s konvention om skydd för migrantarbetare (International Conven-
tion on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members och Their Families) med stor 
majoritet. Konventionen omfattar både de som reser under legala former och papperslösa. Konven-
tionen innebär skydd mot slaveri och exploatering, skydd mot övergrepp, rätt till identitetshandlingar 
och skydd mot kollektiv avvisning av människor som migrerat. Undertecknarna består främst av stater 
varifrån många migranter har flyttat. Men av de stora mottagarländerna av migranter är det få som 
godkänt konventionen. Inget EU-land har undertecknat den. 

Även ILO har en konvention om migrantarbetares rättigheter, Konvention 97 till skydd för migrantar-
betare (Migration for Employment Convention). Den definierar vem som är att betrakta som migran-
tarbetare och slår fast en rad grundläggande rättigheter. Konventionen har ratificerats av 49 stater, 
däribland Frankrike, Tyskland och Norge. 

Sommaren 2011 röstade ILO igenom konvention 189 för skydd för hushållsanställda (Convention on 
Domestic Workers). Konventionen innehåller grundläggande rättigheter och är en viktig markering 
av att hushållsarbetare också är att betrakta som arbetstagare. Likabehandling ska gälla jämfört med 
andra arbetstagare. Konventionen har stor betydelse för migranter inom hushållssektorn som till allra 
största delen utgörs av kvinnor. Av EU:s medlemsstater har hittills Italien och Tyskland ratificerat kon-
ventionen, och i Italien har den vunnit laga kraft. Dagens arbetskraftsmigranter migrerar ofta utan sina 
barn. Nya familjemönster uppstår där far- och morföräldrar tar hand om barnbarnen medan föräldra-
generationen arbetar i länder långt borta. 

SVERIGES POLITIK: Den svenska regeringen röstade för konvention 189 i ILO och dåvarande arbets-
marknadsminister Hillevi Engström höll ett tal där hon sade att “the Swedish Government welcomes 
and supports the proposals of a convention and a recommendation on this subject”.21 Dock har Sverige 
ännu inte ratificerat konventionen. I december 2013 skulle regeringen ha kommit med en skrivelse 
med information i denna fråga men skrivelsen uteblev. Sverige har inte godkänt konvention 97 till 
skydd för migrantarbetare. 
Glädjande nog har det genomförts stora förbättringar under året för papperslösas mänskliga rättighe-
ter gällande sjukvård och skolgång för barn. Ett nytt regelverk trädde i kraft i juli 2013 som rör pap-
perslösas rätt till vård. Det förändrade regelverket innebär kortfattat att personer som håller sig undan 
verkställning av utvisnings- eller avvisningsbeslut (”gömda”) nu har laglig rätt till subventionerad vård i 
samma utsträckning som asylsökande som befinner sig i Sverige. Dessutom har papperslösa barn mel-
lan 6 och 18 år nu rätt att gå i skolan. Skola och socialnämnd har numera ingen underrättelseskyldighet 
att meddela polismyndighet när det gäller papperslösa familjer.
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Migranters möjligheter att vara utvecklingsaktörer         	
BAKGRUND: Världsbanken beräknar att omkring 400 miljarder dollar remitteras årligen från den rika 
världen till de fattiga länderna. Enligt uppgifter från finansdepartementet remitteras omkring 750 mil-
joner kronor årligen från Sverige till olika länder. För fattiga länder är summan pengar som migranter 
skickar hem till sina familjer mycket större än biståndet, men pengar leder inte automatiskt till utveck-
ling. 

Studier visar att förhållanden för migrantarbetare i mottagarländerna är avgörande för att migration 
ska kunna leda till utveckling också i sändarländerna. Det är först när människor får arbete i nivå med 
sina kvalifikationer, möjligheter till kompetensutveckling och värdiga löner som de kan bygga upp en 
roll som utvecklingsagent också i sitt forna hemland till exempel genom ekonomiska och sociala remit-
teringar, transnationellt företagande och entreprenörskap.

Ett sätt att ge migranter en större trygghet och samtidigt gynna utveckling är att skapa förutsättningar 
för så kallad cirkulär migration. Det innebär att människor kan migrera fram och tillbaka mellan länder. 
Att låta människor resa fritt, utan att förlora sina sociala rättigheter, ökar tryggheten för individen och 
möjligheterna till kunskapsöverföring. Sådan migration bidrar till ekonomisk tillväxt både i utvecklings-
länder och industrialiserade länder. Men detta måste vara under förutsättning att migranterna får de 
löner och arbetsvillkor som gäller i Sverige. 

SVERIGES POLITIK: Den parlamentariska utredningen om cirkulär migration och utveckling 2011 pre-
senterade flera förslag för att främja migrationens positiva potential och migranter som utvecklingsak-
törer, men ännu har inga förslag från utredningen lett till propositioner. Enligt regeringens skrivelse om 
migration och asylpolitik genomförs nu successivt flera av dessa förslag. Regeringen har bland annat 
uppdragit Konsumentverket att upprätta en webbaserad tjänst där konsumenten kan jämföra kostna-
der som olika betaltjänstleverantörer begär för överföring av pengar från Sverige till ett låg- och mella-
ninkomstland. Det svenska ordförandeskapet i det Globala forumet för migration och utveckling lyfter 
fram flera viktiga frågor som prioriterade, till exempel samstämmigheten i politiken för migration och 
utveckling, sänkta kostnader för remitteringar, och hållbar stadsutveckling i migrationens kölvatten. 
Svenska regeringen visar därigenom sitt ansvarstagande för att främja migrationens positiva utveck-
lingspotential.
 

Sverige bör:

• Verka för att anställningserbjudande från arbetsgivare ska vara bindande och att det bör införas en 
skyldighet hos Migrationsverket att följa upp och granska arbetskraftsinvandringen. Migrationsver-
ket bör göra systematiska efterkontroller av arbetsgivare som beviljats tillstånd.

• Lagändringar som möjliggör familjeåterförening för adopterade barn och par utan barn från Soma-
lia även om de saknar passhandlingar. 

• Slå fast att regler ska gälla alla som arbetar i landet oavsett migrationsstatus, liksom man har gjort 
i Finland. Eftersom Sverige har ratificerat konvention 143 som ger visst skydd till papperslösa vore 
det logiskt och betydelsefull, inte minst ur ett internationellt perspektiv, att också ratificera konven-
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tion 97, konvention 189 om anständigt arbete för hushållsarbetare samt FN:s konvention om skydd 
av rättigheter för alla migrerande arbetare och deras familjer Vidare bör Sverige i högre utsträck-
ning stödja ILO:s arbete så att de får en ledande roll för att utveckla en sammanhängande, global 
styrning av arbetskraftsmigration.

• Avkriminalisera de papperslösas arbete. Däremot ska det fortfarande vara olagligt för en arbets-
givare att anställa en person utan arbets- och/eller uppehållstillstånd. Det ska dock enbart vara 
arbetsgivaren som ska bedömas handla olagligt, inte den anställde.

• Verka för att sänka kostnaderna för ekonomiska remitteringar och främja migranters möjligheter 
att investera remitteringar i utveckling t.ex. program för sjukförsäkring, mikrokrediter, mobiltelefoni 
m.m. Sverige bör främja sändarländernas kapacitet att strategiskt ta till vara på remitteringar både 
av pengar och nya kunskaper. 

• Sverige bör ge fler arbetskraftsinvandrare permanenta uppehållstillstånd som motverkar ett osunt 
beroendeförhållande till en enskild arbetsgivare och dessutom främjar den globala rörligheten på 
arbetsmarknaden genom större trygghet för individen.

Kapitlet är framtaget av Forum Syd, LO-TCO Biståndsnämnd, och Svenska kyrkans internationella arbete.

Analysen baseras på:

ILO, NORMLEX. Ratification by Convention. http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12001:0::NO:::

Justitiedepartementet, Utrikesdepartementet. Programskrift för ordförandeskapet i GFMD och deltagande i FN:s högnivådialog om migration och utveckling. 

2013.

Justitiedepartementet. Uppdrag till Konsumentverket att inrätta och tillhandahålla en webbaserad informationstjänst för remitteringar. 2013-12-19.

Justitiedepartementet. Cirkulär migration och utveckling – kartläggning av cirkulära rörelsemönster och diskussion om hur migrationens utvecklingspotential 

kan främjas. SOU 2010:40. 2010-05-28.  

Justitiedepartementet. Cirkulär migration och utveckling – förslag och framåtblick. SOU 2011:28. 2011-03-31.

Migrationsminister Tobias Billström. Nationellt tal vid FN:s högnivådialog om migration och utveckling.  2013-10-03.

Migrationsminister Tobias Billström. Tal vid seminarium om remitteringar. 2013-08-22.

Regeringens skrivelse 2013/14:73. Migration och asylpolitik. 2014-01-30.

United Nations Treaty Collection. Ratifications of International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their 

Families: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-13&chapter=4&lang=en

 http://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/arbetskraftsinvandring/
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Företag och de mänskliga rättigheterna
Stater har det yttersta ansvaret för att mänskliga rättigheter efterlevs i det egna landet. Glo-
baliseringen har påverkat maktbalansen i världen och exempelvis visar uppgifter under 2013 
från Internationella valutafonden att de 100 största multinationella företagen tillsammans har 
årsomsättningar som är större än de 100 fattigaste staterna i världen. Enligt FN:s vägledande 
principer för företag och mänskliga rättigheter, de så kallade Ruggieprinciperna, har stater en 
skyldighet att förverkliga de mänskliga rättigheterna och skydda sin befolkning mot tredje part. 

Enligt samma principer ska företag respektera mänskliga rättigheter, genom hela sin värdekedja, oav-
sett om det gäller leverantörs- eller kundrelationer. FN:s vägledande principer skiljer mellan att orsaka 
och att bidra till kränkningar samt att ha en koppling (via företagets produkter eller tjänster) till kränk-
ningen. Detta utgör tre olika ansvarsnivåer som företagen måste förhålla sig till. 

Den svenska staten kan agera bland annat i sin roll som lagstiftare, ägare i bolag, som förvaltare av 
de statliga allmänna pensionsfonderna, som handels- och investeringsfrämjare genom exportgaranti-
givning, som uppköpare av varor och tjänster och som biståndsgivare. Ruggieprinciperna slår fast att 
staters arbete med företagsansvar även bör innefatta icke-statliga bolag. Utgångspunkten är att alla 
stater har ett ansvar, i enlighet med den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter, att utvidga 
och sprida mänskliga rättigheter utanför sina egna gränser.  

Svenska företags ansvar             
BAKGRUND: Sveriges regering anser att det är väsentligt att såväl företag som är verksamma i Sverige 
som svenska företag med verksamhet i andra länder agerar i enlighet med de principer som återfinns 
i OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s Global Compact och FN:s vägledande principer om 
företag och mänskliga rättigheter. FN-principerna innefattar begreppet ”due diligence”, vilket ålägger 
företag att utföra konsekvensanalyser gällande mänskliga rättigheter och att agera på dessa.   
Regeringen har tagit viktiga steg och det har blivit tydligare för svenska företag vilka standarder som 
gäller. I styrningsdokument som regleringsbrev och i ägarpolicyn för de statliga företagen hänvisas till 
de högsta gällande standarder som finns i dag, det vill säga FN:s ramverk och vägledande principer för 
företag och mänskliga rättigheter, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och ILO:s konventioner.

I PGU fastslås att det internationella regelverk som styr det ekonomiska området ses som kraftfullare 
än regelverket på det sociala området, och att näringslivet därför spelar en viktig roll. Dessutom lyfter 
PGU att Sverige bör övervaka att det multilaterala regelverket rörande de mänskliga rättigheterna i 
arbetslivet stärks. OECD:s riktlinjer för multinationella företag är inte bindande, men styrkan är att det 
finns ett anmälningsförfarande och en prövning av överträdelser vid nationella kontaktpunkter i länder 
som ratificerat riktlinjerna. Genom att göra OECD:s riktlinjer bindande skulle dess betydelse öka. Det 
skulle i sin tur kräva en ännu mer utvecklad uppföljningsmekanism.

SVERIGES POLITIK: Det är positivt att regeringen erkänner icke-statliga företags ansvar när de verkar 
i andra länder.  Staten klargör i skriften Hållbart företagande - Plattform för svenskt agerande att den 
förväntar sig att svenska företag ska uppträda ansvarsfullt oavsett var de verkar. Att använda begrepp 
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som ”ansvarsfullt”, ”hållbart” och ”CSR” har tidigare varit problematiskt eftersom staten inte förtydligat 
innebörden av begreppen. Därför välkomnar vi regeringens plattform för hållbart företagande som 
publicerades 2013 där regeringen klargör begreppen och tydliggör att due diligence gäller all verksam-
het och inte enbart verksamhet på särskilt svåra marknader som det står i regeringens PGU-skrivelse 
från 2012. Det finns dessvärre fortfarande vissa brister både på policynivå och på implementeringsnivå. 

Även om det inte sker helt konsekvent, erkänner staten i den senaste PGU-skrivelsen att ett företags 
ansvar omfattar affärsförbindelser och leverantörskedjor. Däremot står det ingenting om företagsan-
svar för hela koncernen. Ett stort hinder för dem vars rättigheter kränks är just komplexiteten i trans-
nationella företags ägarstrukturer. Regeringen bör därför undersöka hur den kan öka möjligheten till 
ansvarsutkrävande av svenska företag i det svenska rättssystemet.

Hållbarhetsrapportering är vidare ett viktigt verktyg för att ge olika intressenter, inklusive de som drab-
bas negativt av ett företags verksamhet, tillgång till information. Det framkommer i regeringens för-
handlingsmandat att Sveriges position innehöll flera svagheter, bland annat huruvida rapporteringen 
skulle innefatta hela leverantörskedjan. 

” Enligt nuvarande regelverk ska pensionsfonderna ta hänsyn till 
etik och miljö så länge inte avkall görs på avkastningen”

Statliga bolag och organ              

BAKGRUND: Sverige har fört in FN:s principer om företag och mänskliga rättigheter i ägarpolicyn för 
de statliga företagen och policyn för 2013 kräver uttryckligen att de statliga företagen ska leva upp till 
FN-principerna och OECD:s internationella riktlinjer, som båda inkluderar krav på due diligence för 
människorättsaspekter av verksamheten.  Staten kräver att bolagen rapporterar enligt Global Re-
porting Initiativ, GRI 4 men detta säkerställer inte att de statliga bolagen lever upp till FN:s vägledande 
principer. 

Regelverken för de allmänna pensionsfonderna behöver emellertid förbättras och förtydligas för att 
säkerställa att hållbarhetsfaktorer, som de mänskliga rättigheterna, integreras i förvaltningen. AP-fon-
derna är medlemmar i FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI) där medlemmar utlovar att 
integrera miljö, mänskliga rättigheter och bolagstyrningsfrågor i all förvaltning. Enligt nuvarande regel-
verk ska pensionsfonderna ta hänsyn till etik och miljö så länge inte avkall görs på avkastningen. Att 
ställa ekonomisk vinst framför (och mot) mänskliga rättigheter går stick i stäv med PGU.

SVERIGES POLITIK: För exportfrämjandet har den statliga myndigheten Exportkreditnämnden (EKN) 
och det statliga bolaget Svensk exportkredit (SEK) ansvar för hundratals miljarder kronor i sina portföl-
jer. 
Betydande framsteg har gjorts i utvecklingen av policys, rutiner och verktyg men regeringen är fort-
farande otydlig i sina instruktioner till EKN och även SEK. Inget av organen har en samlad policy eller 
strategi för genomförandet av PGU. Dessa styrdokument innehåller inte heller någon referens till fat-
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tigdomsbekämpning. Ägaranvisningen som staten utfärdat genom SEK:s bolagsstämma är fortfarande 
mycket vag, och säger bara att bolaget ska ”ta hänsyn” till mänskliga rättigheter i sina kreditbedömning-
ar. Regleringsbrevet för EKN kräver bara att EKN ska informera sina kunder om FN-principerna, istället 
för att avkräva due diligence. 

Detta räcker inte för att säkerställa att de projekt som får statligt stöd i form av garantier inte leder till 
kränkningar av mänskliga rättigheter. Staten måste konsekvent säkerställa att alla policy och verktyg 
följer de internationella standarder som de hänvisar till i sina styrinstrument.

Den offentliga sektorn i globala sammanhang         
BAKGRUND: Den svenska offentliga sektorn anlitar företag från andra länder för att hyra in personal 
från bemanningsföretag och för att köpa upp varor och tjänster. I dag ställs dock inga villkor på att 
löner och anställningsvillkor är i enlighet med de kollektivavtal eller den minimilön och lagstiftning som 
normalt tillämpas där arbetet utförs. 

Regelverket för upphandling bör göra det möjligt för myndigheter att ställa sociala krav. I Sverige har 
det länge funnits en alltför strikt syn på vilka sociala krav som är möjliga att ställa, men krav på att löner 
och arbetsvillkor håller en viss kvalitet behöver ställas vid offentlig upphandling av såväl varor som 
tjänster och det oavsett om leverantören finns i Sverige eller ett annat land. 

SVERIGES POLITIK: I juli 2010 genomfördes ändringar i Lagen om offentlig upphandling (LOU) och 
Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). Föränd-
ringarna innebar att det infördes bestämmelser om att upphandlande myndigheter och enheter bör 
ta miljöhänsyn och sociala hänsyn om upphandlingens art motiverar detta. Riksdagen tillkännagav till 
regeringen i juni 2011 att Sverige ska ratificera ILO-konvention 94 om offentlig upphandling. Svaret från 
regeringen har hittills varit att det bereds i Regeringskansliet. I januari i år röstade Europaparlamentet 
igenom de nya EU-reglerna om offentlig upphandling (EU rules on public procurement and concession 
contracts). De ersätter de tidigare direktiven från 2004. De antagna förändringarna är viktiga eftersom 
det nu mer explicit står att man måste ställa sociala krav i upphandlingen. 

Att ratificera konvention 94 är därför än mer aktuellt för Sveriges del. Det skulle vara en tydlig indika-
tion om hur Sverige ställer sig till Europaparlamentets beslut och hur de kommande två åren som utgör 
införlivandeperioden kan tänkas se ut.
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Sverige bör:

• I samråd med relevanta aktörer inklusive civilsamhället, ta fram en plan för hur FN:s regelverk 
och vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter ska implementeras nationellt.

• Kräva av svenska företag att deras hållbarhetsrapporter innefattar hela leverantörskedjan.
• Förtydliga ägaranvisningarna i offentligt ägda företag, pensionsfonder, kreditinstitut och myn-

digheter så att FN:s regelverk och vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter 
och PGU efterlevs. 

• Klargöra vad som krävs ytterligare för att hållbarhetsrapporteringen ska bli en riktig måttstock 
på hur de statliga bolagen arbetar med bland annat due-diligence. 

• Införa lagstiftning som ökar möjligheten till ansvarsutkrävande av svenska företag som har 
bidragit till kränkningar av mänskliga rättigheter utomlands.

• Ratificera ILO:s konvention 94 om offentlig upphandling.

Kapitlet är framtaget av Afrikagrupperna, Amnesty International, Diakonia, Forum Syd, LO-TCO 
Biståndsnämnd och Svenska kyrkans internationella arbete.

Analysen baseras på:

Amnesty och Diakonia.  Export till priset av mänskliga rättigheter – Uppföljning 2013 
http://www.diakonia.se/politik-och-paverkan/rapporter-fran-diakonia/export-till-priset-av-manskliga-rattigheter---uppfoljning-2013/

Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström. Svar på skriftlig fråga 2011/12:211,
”Ratificering av ILO 94”. 2011-12-14. 

Arbetsmarknadsutskottet betänkande 2011/12:AU9 ”Vissa arbetsrättsliga frågor”.  

Europaparlamentet. “New EU-procurement rules to ensure better quality and value for money”. Pressmeddelande. http://www.europarl.europa.eu/
news/en/news-room/content/20140110IPR32386/html/New-EU-procurement-rules-to-ensure-better-quality-and-value-for-money. 2014-01-15.  

Finansdepartementet. Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande 2012, Fi 2012:6. 2012-08-08. 

Justitiedepartementet. Förslag till Europaparlamentet och rådets direktiv 78/660/EEG om redovisning av stora företags och koncerners icke finansiella 
information och mångfaldspolitik. Promemoria. 2013-11-20.

Regeringskansliet. Hållbart företagande – Plattform för svenskt agerande. 2013. 

Regeringskansliet. ”Företagens ansvar för mänskliga rättigheter” http://www.regeringen.se/sb/d/16705/a/205163. 2012-12-04. 

Regeringskansliet. Den globala utmaningen ekonomiskt utanförskap – Skrivelse om samstämmighet för utveckling 2012, Skr. 2011/12:167. 2012-06-28. 

Riksdagsmotion 2011/12:A253 ”Ratificering av ILO:s konvention 94”. 2011-09-26. 
Utrikesdepartementet. Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Exportkreditnämnden. 
2013-12-19.

Utrikesdepartementet. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Exportkreditnämnden. 
2012-12-18.
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Handelspolitik
Handel är en viktig och självklar del av den globala ekonomin och det är centralt att det finns 
tydliga regler för handel. Handelsavtal reglerar i dag inte bara varuhandel utan också exempel-
vis patent på läkemedel, vilka villkor som fattiga länder kan ställa på utländska investeringar 
eller vilka instrument länder kan använda för att trygga sin livsmedelsförsörjning. Handelsavta-
len som EU förhandlar med afrikanska länder (Economic Partnership Agreements, EPA) kritise-
ras för att de riskerar att påverka utvecklingen i Afrika negativt. För att en samstämmig politik 
för global utveckling ska uppnås är det mycket viktigt att internationella handelsavtal utformas 
så att de gynnar en rättvis och hållbar utveckling.

” spekulationer i råvaror har stigit från cirka 400 till cirka 800 mil-
jarder kronor under de senaste fem åren”

Globala handelsregler och livsmedelstrygghet           

BAKGRUND: Handel med livsmedel och globala handelsregelverk kan starkt påverka möjligheterna till 
en trygg livsmedelsförsörjning. Livsmedelssäkerhet var en av huvudfrågorna på Världshandelsorganisa-
tionen WTO:s ministermöte i december 2013 på Bali. En del utvecklingsländer har infört program som 
innebär att myndigheter köper upp livsmedel från fattiga småbönder till ett överenskommet pris och 
sedan håller i lager eller säljer till subventionerade priser till utsatta grupper. Syftet med sådana pro-
gram är att säkra tillgången till mat både för fattiga producenter och konsumenter. Enligt WTO:s regler 
innebär detta dock en subvention som inte är tillåten. Redan 2008 lade G33, ett nätverk av ett 40-tal fat-
tiga länder som ofta är beroende av livsmedelsimport, ett förslag på ändring av reglerna för att denna 
typ av subventioner för att stödja resurssvaga småbönder och säker tillgång till mat skulle bli godkänd. 
Inför ministermötet på Bali lades förslaget igen av G33 och drevs hårt av bland annat Indien, som i 
september 2013 utvidgade sitt nationella subventionsprogram. Hårda förhandlingar ledde till sist fram 
till en överenskommelse om att utvecklingsländer som har liknande program inte ska kunna dras inför 
WTO:s tvistlösningsmekanism de närmaste fyra åren, samtidigt som man ska fortsätta förhandla fram 
en permanent lösning. Denna överenskommelse omfattar dock enbart pågående program och tillåter 
inte utvidgning av dessa eller möjlighet för fler utvecklingsländer att starta sådana program. Det är för 
tidigt att säga huruvida dessa förhandlingar på sikt kommer att leda till förändringar i WTO:s jordbruks-
avtal som ökar handlingsutrymmet för politiska åtgärder för ökad livsmedelstrygghet. 

FN beräknar att spekulationer i råvaror har stigit från cirka 400 till cirka 800 miljarder kronor under de 
senaste fem åren22. Råvaruspekulation bidrar till att göra livsmedelspriserna instabila, vilket försämrar 
livsmedelstryggheten för både fattiga konsumenter och jordbruksproducenter. EU har nyligen tagit ett 
första steg för att kontrollera och förhindra marknadsmissbruk och skadlig råvaruspekulation genom 
det nya MiFID II- direktivet (Markets in Financial Instruments Directive). Förslagen på en starkare regle-
ring av råvaruhandeln har mött motstånd från bland annat banker, investeringsfonder och råvaruhand-
lare. Även om de nya bestämmelserna är en bra början för att bekämpa spekulationen på råvaror, är 
de långt ifrån perfekta. Starkt tryck i förhandlingarna från lobbygrupper samt Storbritannien, där EU:s 
största finansiella tjänstesektor finns, resulterade i förändringar i direktivet som bland annat möjliggör 
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att EU-länderna själva kan reglera handeln med råvaror. Detta riskerar att leda till en ”kapplöpning mot 
botten” då länder börjar tävla med varandra om vem som reglerar råvaruhandeln minst, för att på så 
sätt attrahera investerare. 

SVERIGES POLITIK: Regeringen anser att en tryggad livsmedelsförsörjning är ett mycket viktigt mål 
men anser inte att ”handelsstörande” stöd, som de menar att G33-förslaget omfattar, är rätt väg att 
uppnå det. Sådana stöd är kostsamma, långsiktigt ineffektiva och riskerar att påverka andra utveck-
lingsländer negativt genom att subventionerade livsmedel kan komma att läcka ut på världsmarknaden 
enligt den svenska regeringen. Sverige välkomnade den kompromiss som nåddes på Bali eftersom det 
ger möjlighet till vidare diskussion men anser att det vore principiellt fel att ändra WTO:s regler så att 
dessa typer av stöd blir tillåtna. 

I förhandlingarna kring det nya MiFID II-direktivet har den svenska regeringen framför allt drivit en linje 
för ”finansiell stabilitet” och ”ett effektivt system som stödjer en ordnad global prissättning på råvaror”, 
enligt Finansdepartementet. Sverige har stött förslag som syftar till ökad transparens och en väl avvägd 
och konsekvent reglering av handeln, men ställt sig frågande till om regleringen av råvaruhandelns 
omfattning är rätt väg. Sverige har i förhandlingarna därför stött linjen att minska regleringen av råva-
ruhandelns omfattning och ge ökad delaktighet för EU:s medlemsstater i tillsynen av råvaruhandeln, 
snarare än att överlåta den rollen till EU:s finansiella tillsynsmyndighet ESMA (European Securities and 
Markets Authority), Sverige har i förhandlingarna inte beaktat PGU utan snarare bejakat svenska finan-
siella intressen som liten, exportberoende nation. 

Handelsavtal mellan EU och Afrika (EPA)          	
BAKGRUND: 2014 kommer att medföra avgörande förändringar i afrikanska länders handelsrelationer 
med EU. Tidigare kunde afrikanska länder sälja de flesta varor tullfritt till europeiska marknader utan 
att behöva ge motsvarande förmåner till EU.  Enligt den nya tidsfrist som EU infört i EPA-förhandlingar-
na, skulle de afrikanska länder som inte tillhör den allra fattigaste gruppen (så kallade MUL-länder) få 
försämrat tillträde till EU:s marknader, ifall de inte skrivit under och börjat implementera EPA-avtal se-
nast 1 oktober 2014. EPA-avtalen är dock kontroversiella och berör ländernas framtida politiska hand-
lingsutrymme för att gynna sin egen utveckling. I förhandlingarna kräver EU att de afrikanska länderna 
måste genomföra en omfattande liberalisering som skulle minska utrymmet att skydda strategiska 
sektorer, exempelvis sin begynnande tillverkningsindustri. EU kräver också att de afrikanska länderna 
ska begränsa användandet av exportskatter, som flera länder anser vara ett viktigt instrument för att 
gynna en lokal vidareförädling av råvaror.

De minst utvecklade länderna i Afrika har redan tullfritt tillträde till EU:s marknader via Everything But 
Arms-initiativet. De andra länderna, som inte hör till de allra fattigaste, kan bli pressade att skriva under 
ofördelaktiga EPA-avtal bara för att bevara tillgången till EU:s marknad. Hit hör bland annat Namibia, 
Kenya och Kamerun. Detta leder till spänningar inom regioner och hotar att underminera den regionala 
integrationsprocessen liksom handeln mellan regioner. Det går tvärtemot EPA:s ursprungliga målsätt-
ning om att bygga på och stärka afrikanska regioner. 
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SVERIGES POLITIK: Det är ett positivt första steg att regeringen i 2012-års PGU-skrivelse slog fast att 
EPA-avtalen kan stå i målkonflikt med utveckling. Regeringen anser att EU bör förhålla sig flexibelt och 
lyhört i förhandlingarna, och att EPA ska överensstämma med de afrikanska ländernas egna utveck-
lingsplaner. Sverige ställde sig emellertid bakom EU-kommissionens förslag till införandet av en tidsfrist 
till den 1 oktober 2014 i EPA-förhandlingarna. Regeringen stödjer kommissionens ansträngningar att nå 
ett avslut i förhandlingarna, som syftar till att skapa en juridiskt hållbar och långsiktig lösning.

Regeringen lyfter i PGU-skrivelsen fram att kritik har riktats mot EU:s krav att afrikanska länder måste 
öppna upp cirka 80 procent av sin handel med EU. Trots det har Sverige inte drivit på för att EU ska 
vara mer flexibel kring detta. Sverige var till exempel inte med på ett gemensamt brev från bland andra 
Danmark, England, Nederländerna och Frankrike, där de uppmanar EU-kommissionen att överväga en 
lägre grad av liberalisering för vissa afrikanska regioner, samt flexibilitet kring användandet av export-
skatter. 

EU:s jordbrukspolitik                           

BAKGRUND: Den europeiska jordbrukspolitiken (Common Agriculture Policy, CAP) har stor betydelse 
för hur EU:s export och import av jordbruksprodukter ser ut, och påverkar därmed såväl miljö som 
jordbrukare utanför EU. Olika mekanismer i jordbruks- och handelspolitiken bidrar till att göra EU till 
en offensiv exportör som konkurrerar med småbönder och lokala uppfödare på deras egna hemma-
marknader. Jordbruks- och livsmedelsindustrin i EU är samtidigt beroende av billig import av framför 
allt fodergrödor. Ramverket för CAP under perioden 2014-2020 har förhandlats sedan 2010, och de 
slutgiltiga besluten fattades i slutet av 2013. Denna förhandlingsprocess utgjorde förmodligen det 
hittills tydligaste testet av hur EU upprätthåller sina åtaganden om samstämmighet, Policy Coherence 
for Development (PCD). Beslutet innebar att de blygsamma men positiva förslagen från Kommissionen 
försvagades ytterligare, särskilt på miljöområdet. Budgeten kommer att skäras ned, men alla neddrag-
ningar kommer att göras i landsbygds- och miljöstöden, medan de direkta subventionerna till jordbru-
ket ligger kvar på samma nivå. Inga av de förslag som Europaparlamentets utvecklingskommitté hade 
lagt fram som syftade till att göra jordbrukspolitiken samstämmig med EU:s biståndspolitik, antogs. 

SVERIGES POLITIK: Regeringen vill att jordbrukspolitiken ska bidra till kollektiva nyttigheter (genom till 
exempel miljöstöd), att exportstöden avskaffas och att de direkta subventionerna minskar. I förhand-
lingsarbetet har regeringen emellertid inte tagit några initiativ för att göra EU:s jordbrukspolitik mer 
samstämmig med målen för EU:s utvecklingspolitik. Målet att minska budgeten har varit den främsta 
prioriteringen för Sveriges regering, vars radikala hållning i budgetfrågan gjorde att Sverige förlorade 
sina reella möjligheter att påverka innehållet på politiken. Regeringen har ännu inte kommenterat re-
sultatet av reformen utifrån ett PGU-perspektiv.
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Sverige bör:

• Verka för att EU visar flexibilitet i EPA-förhandlingarna vad gäller de olösta frågorna, inklusive 

graden och takten av liberaliseringar, användandet av exportskatter samt tillämpningen av 

tidsfristen 1 oktober 2014, så att afrikanska länder inte pressas att ingå EPA-avtal som riskerar 

att få negativa konsekvenser för deras utveckling.

• Försvara utvecklingsländernas politiska handlingsutrymme att själva utforma åtgärder för 

att öka livsmedelstryggheten i sina länder. Genomföra en grundlig analys av konsekvenserna 

för livsmedelstrygghet inför att Sverige fastställer positioner i förhandlingar som berör global 

handel med råvaror och livsmedel.

• Tillämpa MiFID-direktivet så att den skadliga spekulationen med råvaror motverkas. 

• I den kommande implementeringen av EU:s nya jordbrukspolitik verka för att konsekvenser 

för resurssvaga odlare i utvecklingsländer undersöks, så att förutsättningarna ökar för en mer 

omfattande framtida reform i enlighet med EU:s samstämmighetspolitik (PCD). 
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Våra rekommendationer för en  
samstämmig politik
Efter mer än 10 år med Sveriges politik för global utveckling har det blivit tydligt att en stor utmaning 
ligger i att säkerställa detta åtagande på högsta politiska nivå. Ägarskapet för PGU och dess genomför-
ande måste bli bredare, och djupare - i dag är PGU fortfarande en angelägenhet för framför allt de mi-
nistrar, departement och utskott vars verksamhet är tydligt kopplade till biståndspolitiken. I samband 
med att PGU fyllde 10 år i slutet av 2013 arrangerade vi ett riksdagsseminarium för att uppmärksamma 
vilka framsteg som har gjorts, och vilka svårigheter som har funnits med att genomföra PGU. Det rådde 
en bred enighet hos såväl de politiska partierna som andra aktörer om PGU:s positiva betydelse, men 
att nya krafttag samtidigt måste till för att genomföra och utveckla en verklig samstämmighetspolitik 
för en hållbar utveckling.

Organisationer inom civilsamhället i Sverige har arbetat med PGU på flera olika sätt sedan dess tillbli-
velse. Lärdomar och insikter från detta arbete, i kombination med vårt fleråriga samarbete inom CON-
CORD Europa med att analysera och utvärdera EU:s samstämmighetspolitik, har utmynnat i ett antal 
förslag på hur samstämmighetspolitiken för global utveckling kan utvecklas de kommande åren. Det 
handlar om att bättre kunna verka utifrån de nya förutsättningarna på global och regional nivå, och ta 
sig an de kvarstående utmaningar och målkonflikter som denna Barometer har identifierat. Vi har ock-
så tagit del av Statskontorets nyligen utkomna utvärdering av arbetsformer och styrning av PGU, samt 
de analyser som bland annat OECD har tagit fram de senaste åren. I samband med att tio år med PGU 
uppmärksammades tog vi fram 13 punkter för ett framtida PGU, och flera av dessa rekommendationer 
återfinns i lätt omarbetad form nedan.

Det handlar om att göra Sveriges ansträngningar för att skapa en hållbar utveckling mer strategiskt 
uppbyggda, mer transparenta och inkluderande, mer effektiva och om att i mycket högre utsträckning 
uppfylla målsättningen om att PGU utgår från ett rättighetsperspektiv och de fattigas perspektiv. Sveri-
ge har länge legat i framkant vad gäller att stå upp för och bedriva en samstämmighetspolitik i interna-
tionella sammanhang. I flera tematiska frågor förefaller dock Sveriges samstämmighetsperspektiv vara 
frånvarande eller svagt, vilket våra tematiska avsnitt belyser.  

Flera av våra rekommendationer i föregående avsnitt återspeglar också att PGU i hög utsträckning 
handlar om att bedriva en samstämmig politik på EU-nivå. EU har sedan 2005 en gemensam över-
enskommelse, Policy Coherence for Development, fastlagd av Europeiska rådet, parlamentet, och 
kommissionen tillsammans. Denna samstämmighetspolitik blev ett juridiskt bindande åtagande när 
Lissabonfördraget trädde i kraft år 2009. I samband med de pågående förhandlingarna om en ny ut-
vecklingsagenda som ska ersätta Millenniemålen efter 2015 ser vi tydligt hur många aktörer ser beho-
vet av ett mycket tydligare samstämmighetsperspektiv för att ta sig an de globala utmaningarna.
I inledningen av denna rapport slår vi fast att PGU är ett politiskt åtagande, och att det krävs kontinuer-
lig och målmedveten politisk vilja för att översätta detta i praktiken. Vi har i föregående kapitel presen-
terat ett antal rekommendationer för respektive politikområde som svenska beslutsfattare bör ta sig an 
om de menar allvar med att uppfylla PGU. För att genomförandet av PGU ska kunna ta de steg framåt 
vi anser att den behöver så har vi även identifierat åtta åtgärder som den regering som bildas efter 
riksdagsvalet i september i år bör genomföra, i formen av en Åtgärdslista för PGU.
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Åtgärdslista för PGU

1. Gör ett förnyat åtagande om PGU och skapa en statssekreterargrupp för PGU 
inom regeringskansliet
10 år med PGU har tydliggjort vikten av att hela regeringen ställer sig bakom detta åtagande, och att 
samordning sker på hög politisk nivå. Det skulle ha betydelse för PGU:s politiska tyngd om en statsse-
kreterargrupp skapades för PGU, för att på så sätt göra det till en del av beredningen i regeringskans-
liet. Detta är redan fallet för exempelvis handels- och säkerhetsfrågor och är om möjligt ännu viktigare 
för PGU med anledning av dess områdesöverskridande karaktär. Utvärderingar från Statskontoret och 
OECD visar att genomförandet av PGU försvårats av att Sverige saknar tillfredsställande mekanismer 
för samordning. Regeringen måste i det här avseendet komma till rätta med att det enligt tjänstemän 
i Statskontorets utvärdering inte upplevs som efterfrågat att målkonflikter lyfts till den politiska nivån i 
beredningsprocesser.

2. Placera samordningsansvaret för PGU på högsta tjänstemannanivå inom UD
Syftet med samordning och samverkan för PGU är enligt regeringen att ”hantera globala utmaningar, 
och för att integrera ett utvecklingsperspektiv i, samt stärka synergier och hantera målkonflikter mellan, 
politikområden”. Statskontorets genomgång ger vid handen att det inte är tydligt var inom regerings-
kansliet som ansvaret för genomförandet för de olika utmaningarna eller fokusområdena ligger. UD 
har prioriterat ned samordningsansvaret för PGU både organisatoriskt och resursmässigt. Placeringen 
av samordning bör vara högre upp inom UD, på högsta tjänstemannanivå, för att på så sätt bland an-
nat tydliggöra att det inte rör sig om en biståndsfråga.

Utrikesdepartementet behöver förstärkt kapacitet för att samordna arbetet med PGU och EU:s sam-
stämmighetspolitik. För att PGU ska kunna implementeras på ett kvalitativt och effektivt sätt krävs 
tillräckliga resurser i form av budget, kapacitet, personal och kompetens utifrån ett rättighets- och de 
fattigas perspektiv. Strukturen för samordning mellan departementen i form av fokalpunkter och ar-
betsgrupper knutna till de globala utmaningarna måste stärkas och tydliggöras.  

Det finns inte någon framtagen strategi för genomförandet, och inga riktlinjer eller vägledande doku-
ment när det gäller hur regeringskansliet och de olika departementen ska arbeta för att uppnå de upp-
ställda PGU-målen. I detta sammanhang bör regeringen se över hur de befintliga praktiska anvisningar-
na för hur ett PGU-perspektiv inkluderas i Regeringskansliets ärendehantering kan stärka PGU-arbetet.

3. Skapa ett arbetsprogram med mätbara indikatorer
Regeringens skrivningar har genom åren blivit tydligare vad gäller målformuleringar. Flera viktiga steg 
behöver dock tas för att skapa ett arbetsprogram med tydliga indikatorer för de olika tematiska områ-
dena. De indikatorer för uppföljning som tas fram bör främst fokusera på resultat och inte på process. 
Vi är övertygade om att en strävan mot att ta fram konkreta resultatfokuserade indikatorer skapar ett 
starkare politiskt åtagande, till exempel för identifierade målkonflikter. Behovet av att utveckla indika-
torer för PGU är också något som OECD tar upp som en rekommendation i sin senaste Peer Review av 
Sverige. Ett förslag är att för varje tematiskt område formulera vision, politiskt mål, samt operationella 
mål.

4. Tydliggör hur målkonflikter ska hanteras och genomför konsekvensanalyser av Sveriges politik
Regeringen har inte tydliggjort hur målkonflikter ska hanteras, och vilken instans som ska hantera iden-
tifierade målkonflikter. OECD tar också upp behovet av att hitta former för att hantera målkonflikter på 
ett transparent sätt.



36

Som ett led i att utveckla arbetet med att mäta effekter av Sveriges politik behöver det genomföras 
konsekvensanalyser för att identifiera och hantera mål- och intressekonflikter, där konsekvenser av 
svensk politik analyseras utifrån ett rättighetsperspektiv och de fattigas perspektiv. Konsekvensanalys-
bedömningar måste genomföras i god tid så att slutsatserna kan påverka politikens utformning. I detta 
sammanhang bör regeringen se över hur UD:s tidigare förslag om en manual för konsekvensbedöm-
ningar av Sveriges politik kan realiseras. Det är viktigt att analysera de möjliga effekterna av ett beslut 
innan det fattas, för att kunna ta hänsyn till målkonflikter eller förutsedda negativa konsekvenser redan 
då. Men ibland kan politiska beslut få oförutsedda konsekvenser. Då är det viktigt att det finns ett sys-
tem för att rätta till beslut som får negativa konsekvenser för hållbar utveckling och mänskliga rättighe-
ter i utvecklingsländer.

5. Etablera en regelbunden oberoende utvärdering av PGU
Regeringen meddelade i 2012 års skrivelse att den ska genomföra en extern utvärdering med fokus på 
arbetsformer och styrning. Detta är något som vi välkomnar. Det är dock inte tillräckligt med en utvär-
dering av samordning och styrning, utan det behövs regelbundna oberoende utvärderingar som inklu-
derar resultatorienterade indikatorer och som utgår från ett rättighets- och de fattigas perspektiv. FN:s 
vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, Ruggie-ramverket, kan i flera sammanhang 
vara en relevant utgångspunkt. Regeringens återkommande skrivelse till riksdagen behövs även fort-
sättningsvis, då den spelar en viktig roll som ett sätt att följa hur PGU genomförs och är en mekanism 
för ansvarsutkrävande.

6. Stärk riksdagens roll och insyn
Det är viktigt att riksdagens roll stärks. PGU och tillhörande målkonflikter måste diskuteras i andra ut-
skott än utrikesutskottet. Två av frågorna inom prioriteringen ekonomiskt utanförskap, svensk export-
kredit och vapenexport, är exempel där öppenheten för beslutsprocesser måste bli bättre i förhållande 
till riksdagen. Riksdagen har också en roll att spela vad gäller utvärderingar, och den bör ta initiativ till 
att ett beslut fattas om en regelbunden oberoende utvärdering av PGU.

7. Skapa fora för en bred dialog med relevanta aktörer
Erfarenheterna och kunskapen som finns hos svenska organisationer, forskare vid universitet och 
andra aktörer bör tas till vara i högre utsträckning. I det här sammanhanget behöver vi se över såväl 
återkommande fora för att diskutera PGU som helhet, men också hur en bred dialog kan skapas kring 
enskilda tematiska frågor och processer. För att PGU ska bli en integrerad del i utformningen av Sve-
riges och EU:s politik krävs inkluderande och transparenta diskussioner och med deltagande av olika 
aktörer i utvecklingsländer. Här har ambassader och Sidas utlandskontor en viktig roll att spela.

8. Använd utlandsmyndigheterna genomförandet av PGU
Sverige behöver involvera och använda sig av utlandsmyndigheterna i mycket högre utsträckning. UD:s 
styrning av dessa regleras i särskilda instruktioner, men i dagsläget nämns inte att PGU ska utgöra en 
utgångspunkt för deras arbete. Statskontoret påpekar att detta ska jämföras med de utförliga instruk-
tioner om Sverige-främjande verksamhet som ges i instruktionerna. Utlandsmyndigheterna bör få en 
mer aktiv roll att bidra till analys och utvärdering. OECD påpekar i sin utvärdering att kunskapsnivån 
och medvetenheten hos Sveriges utlandsmyndigheter beträffande hur Sveriges och EU:s politik påver-
kar utveckling bör stärkas.
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Sveriges politik för global utveckling, PGU, var unik i sitt slag när den antogs av en enig riksdag 
år 2003. Utgångspunkten är att alla politikområden ska dra åt samma håll och bidra till en rättvis och 
hållbar global utveckling. Det är ett ambitiöst åtagande som kräver politisk vilja, eftersom målkonflik-
ter kan uppstå längs vägen. I Barometern utvärderar och betygsätter organisationer Sveriges PGU på 
områdena företag och mänskliga rättigheter, klimat, migration, finans, handel och säkerhet.
Den fokuserar på områden där Sverige kan göra bättre, men även på områden där framsteg gjorts.  
Varje avsnitt avslutas med ett antal rekommendationer. Rapporten innehåller också en lista på åtgärder 
för att bland annat förbättra styrningen och samordningen mellan departementen.


