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Nystart för PGU

Brister i samstämmighet medför att fattiga och utsatta människor inte får sina rättigheter 
tillgodosedda. Den senaste tidens nyheter om vapenexport visar att Sverige inte följer 
PGU och målet om att verka för en hållbar utveckling med ett tydligt rättighetsperspek-
tiv. Vi ser med ökad oro en glidning där PGU tolkas på ett sätt det inte var tänkt. Den 
förda politiken är i ökad utsträckning samstämmig med svenska och europeiska säker-
hets- och ekonomiska intressen, och inte i första hand med målet om en hållbar utveck-
ling. Mänskliga rättigheter kränks och på global nivå blir det ett hinder för att uppnå 
utvecklingsmål. För att komma till rätta med dessa utmaningar måste PGU lyftas upp 
och diskuteras på en politisk nivå och PGU-åtagandena måste bekräftas. Med denna 
barometer vill vi ge några förslag på hur detta kan gå till. Vi har valt att fokusera på 
några områden där det återstår en del att göra för Sverige i förhållande till 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. Över blockgrän-
serna enades riksdagen om en gemensam hållning för att ge långsiktighet i utveck- 
lingspolitiken. Hela regeringen har ett ansvar att bidra till politikens mål om en rättvis 
och hållbar utveckling. Samtliga politikområden ska genomföras på ett sätt som tar hän-
syn till effekter för utvecklingsländer och tar tillvara alla möjligheter att bidra till målet. 
PGU utgör idag grunden för regeringens utvecklingspolitik.

PGU betonar att olika aktörer ska inkluderas i processen för att få till stånd en sam-
stämmig politik för utveckling, genom att komma med idéer, bilda opinion, och delta i 
genomförandet. Svenska civilsamhällsorganisationer har sedan processen inleddes 
2001 i dialog med regeringen, riksdagen och andra aktörer bidragit på olika sätt. Bland 
annat har vi tagit fram en barometer där vi utvärderar i vilken utsträckning Sverige når 
de uppställda målen. Dessa har publicerats i anslutning till regeringens resultatskrivelse 
till riksdagen som kommer vartannat år. Denna barometer är den fjärde i ordningen.

De senaste åren har behovet av att arbeta med EU:s samstämmighetspolitik ökat, 
då beslutsmandatet för flera av de frågor som har en avgörande inverkan på fattig-
domsbekämpning och mänskliga rättigheter ligger på EU-nivå. CONCORD Europa, den 
europeiska konfederationen av utvecklingsorganisationer, följer EU:s samstämmig- 
hetspolitik och utvärderar kommissionen och medlemsländerna i Spotlight-rapporten.

Rättighetsperspektiv och de fattigas perspektiv  
PGU slår fast att två perspektiv ska genomsyra all svensk politik; de fattigas perspektiv 
och rättighetsperspektivet. Politiken ska utgå från utsatta och fattiga människors verk-
lighet, erfarenheter, behov och prioriteringar. Svenska organisationers syn på hur detta 
rättighetsperspektiv ska omsättas i praktiken utgår från decennier av arbete tillsammans 
med organisationer, folkrörelser och kyrkor i utvecklingsländer. Rättighetsperspektivet är 
en tydlig utgångspunkt i PGU, men vi ser att det många gånger inte återspeglas i beslut 
och i den förda politiken. 

För snart tio år sedan fattade Sveriges riksdag ett banbrytande beslut som fast-
slog att Sveriges politik inom olika områden inte ska undergräva de uppställda 
utvecklingsmålen. Alla politikområden ska dra åt samma håll och bidra till en  
rättvis och hållbar global utveckling. Denna breda och strategiska syn på vad 
som verkar gynnande och hämmande för en hållbar utveckling är nödvändig. 
Sedan Politik för global utveckling (PGU) blev verklighet 2003 har andra länder 
kommit till samma insikt om vikten av denna typ av breda utvecklingspolitik. När 
vi nu närmar oss 10-årsjubileet för PGU ser vi ett behov av en nystart för sam-
stämmighetspolitiken. 
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Följande aspekter ser vi som centrala för ett rättighetsperspektiv inom ramen för PGU:

• Att all politik utgår från en gemensam värdegrund utifrån de internationella  
 konventionerna om mänskliga rättigheter, som bygger på principerna icke-  
 diskriminering, deltagande, öppenhet och insyn, ansvarstagande och ansvars- 
 utkrävande. 
• 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 ansvars- 
 taganden 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 diskriminering 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.

De fattigas perspektiv sätter den fattige människan i centrum av politiken. Det är den 
enskilda människan som har tolkningsföreträde för sin livssituation. PGU betonar att 
fattigdom inte bara ska tolkas som brist på ekonomiska resurser, utan snarare som den 
upplevda bristen på makt och handlingsmöjligheter. Den upplevda situationen är inget 
faktiskt juridiskt ramverk och skapar därmed utmaningar för svensk politik. 

När regeringens och det svenska civila samhällets syn på vilken politik som gynnar fat-
tigdomsbekämpning skiljer sig åt ställs frågan om hur de fattigas perspektiv ska tolkas 
på sin spets. Ett exempel på när perspektiven skiljer sig åt är i diskussionen om  
handelspolitik och betydelsen av politiskt handlingsutrymme för utvecklingsländer. Bör 
i detta fall de synpunkter som framförs av civilsamhället i de fattiga länderna, i vissa fall 
tillsammans med deras regeringsföreträdares positioner, utgöra en central ut- 
gångspunkt i tolkningen av ”de fattigas perspektiv”?

Följande aspekter behöver beaktas för att ett fattigdomsperspektiv ska förverkligas:

• Att stärka fattiga människors möjligheter att lyfta sig ur fattigdom och att politiska  
 processer möjliggör och inte hindrar detta.
• Att regeringar säkerställer fattiga människors möjligheter till deltagande i samt  
 påverkan på beslutsprocesser.
• Att politiska beslut baseras på analyser som tar till vara fattiga människors 
 intressen, behov, förmågor och synpunkter om vilka åtgärder som krävs för att  
 bekämpa fattigdom.
• Att Sveriges och även fattiga länders politik och ställningstaganden måste  
 granskas utifrån vad som gynnar de allra mest utsatta, med fokus på kvinnor som  
 utgör majoriteten av världens fattiga.
• Att det sker en uppföljning av implementeringen av fattigdomsperspektivet.

De fattigas perspektiv och ett rättighetsperspektiv går hand i hand. En samstämmig poli-
tik handlar i grunden om att bedriva en ansvarsfull politik som verkar för att människor 
i utvecklingsländer får sina rättigheter uppfyllda och kan leva ett värdigt liv. Det handlar 
även om att vara tydlig och öppen mot den svenska befolkningen med vilka konsekven-
ser den svenska politiken får för människor som lever i fattigdom. Det rör sig slutligen 
om att bedriva en effektiv och relevant politik, och att använda resurser på ett effektivt 
sätt. På längre sikt står och faller ett lands trovärdighet med huruvida det kan uppvisa 
en samstämmig politik. 

all svensk 
politik ska 
genomsyras av 
de fattigas 
perspektiv 
och ett 
rättighets-
perspektiv
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Barometerns format och upplägg
I den här barometern har vi valt att lyfta fem områden där konkreta förändringar kan 
göras så att PGU i ökad utsträckning efterlevs. Urvalet av områden är gjort utifrån 
frågornas relevans och de deltagande organisationernas expertis. Fokus ligger på 
utmaningarna för Sverige, och analysen har sin utgångspunkt i vår syn på rättighetsper-
spektivet och de fattigas perspektiv. Genom åren har Sverige varit bra på att visa på 
synergieffekter mellan olika politikområden i sina resultatrapporter. Diskussioner kring 
målkonflikter och brister på samstämmighet är inte lika vanligt förekommande. Vi har 
därför fokuserat på att belysa dessa målkonflikter på fem områden där politiken inte är 
samstämmig med utvecklingsmålen: säkerhet och krigsmateriel, skatteflykt, migration, 
handelspolitik, samt klimat. 

Betygen är satta 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. 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.

I det avslutandet kapitlet presenterar vi förslag på hur Sverige kan öka förutsättningarna 
för att PGU genomförs i praktiken, och hur ambitionerna om ett rättighetsperspektiv och 
de fattigas perspektiv inom samtliga politikområden kan efterlevas. Vi anser att PGU:s 
ställning i beslutsfattande på alla politiska nivåer måste stärkas. För detta krävs mobili-
sering av politisk vilja. Mekanismer för PGU:s genomförande behöver stärkas. Det bör 
också tillföras resurser till departement och andra organ för att kunna göra konse- 
kvensbedömningar som utvärderar effekten av den förda politiken på utvecklingsmål 
och målet om en samstämmig politik för global utveckling.

Vi är tretton organisationer som tillsammans har tagit fram denna barometer. I slutet av 
varje kapitel framgår vilka organisationer som står bakom analysen. Med barometern 
och dess rekommendationer vill vi visa hur svenska beslutsfattare kan ta sig an den 
globala utvecklingens utmaningar genom att ta itu med de aspekter av svensk politik 
som i dagsläget försvårar människors möjligheter att ta sig ur fattigdom och förtryck. Vi 
hoppas att barometern kan bidra till att Sveriges politik för global utveckling tar ny fart, 
ett decennium efter dess tillblivelse.

ActionAid, Afrikagrupperna, Diakonia, Forum Syd, Kristna Fredsrörelsen, Kvinna 
till Kvinna, LO-TCO Biståndsnämnd, Plan Sverige, Rädda Barnen, Svenska 
Afghanistankommittén, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Svenska  
kyrkan, Svenska Missionsrådet – Medlemmar i CONCORD Sverige.

EU:s samstämmighetspolitik
Lissabonfördragets artikel 208 slår fast att all EU-politik som påverkar situationen i 
utvecklingsländer ska vara samstämmig med de målsättningar som finns för utveck-
lingssamarbetet. Rapporten Spotlight on EU Policy Coherence for Development - A 
Lisbon Treaty provision; A Human Rights obligation, presenterades av CONCORD 
Sverige och CONCORD Europa i november 2011. I rapporten utvärderas EU:s 
samstämmighetspolitik med utgångspunkt i fyra rättighetsområden: rätten till mat, 
mänsklig säkerhet, tillgång till naturresurser och migranters rättigheter. Rapporten 
konstaterar att EU måste öka samstämmigheten 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 sam-
stämmighet och ger konkreta rekommendationer för hur detta kan rättas till.
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Säkerhet och krigsmateriel
Över 740 000 personer dör varje år som ett resultat av väpnade konflikter. Länder 
som befinner sig i konflikt eller postkonflikt har ofta inte möjlighet att garantera 
att mänskliga rättigheter efterlevs. Ett av de största hoten mot att kunna minska 
fattigdomen är en återgång till väpnad konflikt. I Afrika har väpnade konflikter 
kostat kontinenten mer än 280 miljarder USD mellan 1990 och 2005, vilket är 
nästan lika mycket som det totala biståndet under samma period. Kopplingen 
mellan fattigdom och väpnad konflikt är väldokumenterad och fred och säkerhet 
är en förutsättning för utveckling och för att värna mänskliga rättigheter.

Krigsmateriel - nedrustning och exportkontroll
Bakgrund: Sverige är en stor aktör på den globala vapenmarknaden både som 
producent och som exportör av krigsmateriel. Räknat per person är Sverige världens 
största vapenexportör. Handel med krigsmateriel påverkar politiken för global utveckling 
på en rad olika områden. 

Vapen kan bidra till kränkningar av mänskliga rättigheter. Export till diktaturer kan 
bidra till att upprätthålla förtryck, ge legitimitet åt regimer och försvåra en demokratisk 
utveckling. Inköp av dyra vapensystem kan vara orsak till att resurser till andra behov 
som fattigdomsbekämpning saknas och att biståndsberoendet ökar. Den internationella 
vapenhandeln är också en viktig drivkraft bakom militär rustning och bidrar därigenom 
till krig och till att förvärra väpnade konflikter. 

Enligt riksdagens beslut om Sveriges politik för global utveckling 2003 måste svensk 
vapenexport vara samstämmig med målet för politiken för global utveckling om att bidra 
till en rättvis och hållbar global utveckling. Detta inkluderar rättvise- och fattigdomsper-
spektivet samt de centrala frågor kopplade till politiken, som demokrati, mänskliga 
rättigheter och omsorg om miljön. Riksdagen har också, genom ett särskilt ”tillkänna-
givande”, uppmanat krigsmaterielutredningen, som tillsatts av regeringen, att beakta de 
aspekter som ryms inom PGU. 

Sveriges regler för vapenexport ställer tydliga krav på mottagarländerna vad gäller 
rättighetsperspektivet – varje exporttillstånd ska ta hänsyn till situationen för mänskliga 
rättigheter i mottagarlandet. Respekt för mänskliga rättigheter är ett centralt villkor för att 
bevilja tillstånd. Det gäller även export av materiel som i sig inte bedöms kunna använ-
das för att kränka mänskliga rättigheter. Rättighetsperspektivet är tätt sammanflätat 
med demokratiska fri- och rättigheter. Sverige är också bundet av EU:s gemensamma 
ståndpunkt om vapenexport som slår fast att den hållbara utvecklingen i mottagarlandet 
ska beaktas vid prövning av vapenexport. Under det svenska EU-ordförandeskapet 
antogs en handlingsagenda för demokratistöd i EU:s yttre förbindelser för att bidra mer 
effektivt till demokratiutveckling och en ökad respekt för mänskliga rättigheter.

Sveriges politik: Amerikanska Center for Global Development (CGD) rangordnar 
varje år biståndspolitiken i de 22 rikaste länderna i världen. Sverige rankades 2011 
högst och poängtalet var det högsta sedan indexet lanserades 2003. Sverige kunde 
enligt CGD ha fått ännu bättre betyg om det inte vore för vår stora vapenexport till fat-
tiga och odemokratiska stater. 

Efter den arabiska våren har Sverige lagt in ett antal särskilda satsningar med fokus på 
demokrati och yttrandefrihet i Mellanöstern och Nordafrika i biståndsbudgeten för 2012. 
Samtidigt har Sverige under 2000-talet godkänt export av krigsmateriel till hälften av de 
20 länderna i regionen, där samtliga har ett stort demokratiskt underskott.

Den 19 maj 2011 beslutade riksdagen att regeringen ska återkomma till riksdagen ”med 
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förslag till ny krigsmateriellagstiftning i syfte att skärpa exportkontrollen gentemot icke-
demokratiska stater.” Ännu har ingen lag införts eller utredning tillsatts. 

Sveriges totala export av krigsmateriel uppgick år 2011 till 13,9 miljarder kronor. De 
fyra största mottagarländerna, som tillsammans köpte svenskt krigsmateriel för nära 
7,8 miljarder, var Thailand, Saudiarabien, Indien och Pakistan. Alla dessa är länder där 
det förekommer allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter. Krigsmaterielexporten 
till diktaturer har ökat dramatiskt på senare år. Under 2011 gick mer än hälften av den 
svenska vapenexporten (56 procent) till icke-demokratier, såsom Bahrain, Brunei och 
Förenade Arabemiraten. Saudiarabien köpte ensamt vapen för 2,9 miljarder kronor, 
vilket motsvarar en femtedel av Sveriges totala krigsmaterielexport 

Sverige är enligt den amerikanska kongressrapporten Conventional arms transfers to 
developing nations från 2011 världens fjärde största leverantör av vapen till utveck-
lingsländer efter USA, Ryssland och Kina. Enligt rapporten gick hela 62 procent av 
världens vapenhandel under 2010 till utvecklingsländer. 

Sverige bedriver en politik som i många avseenden bidrar till en militär upprustning i 
världen. Det sker genom export av krigsmateriel till länder som är involverade i väp-
nade konflikter, såsom Indien, Thailand och USA. Det görs också genom satsningar 
på exportstöd till krigsmateriel, beviljande av stora exportkrediter för vapenaffärer och 
genom att hjälpa till att bygga upp inhemsk vapenproduktion.

Svensk vapenexport är inte samstämmig med Sveriges politik för global utveckling. 
Exporten bidrar till brott mot mänskliga rättigheter, den stärker diktaturer, den bidrar till 
väpnade konflikter och den försvårar en hållbar ekonomisk utveckling. Det är mot denna 
bakgrund anmärkningsvärt att regeringen inte längre behandlar krigsmaterielexporten i 
sina resultatskrivelser.

Integrerade insatser
Bakgrund: Fattiga länder i konflikt brottas med en mängd problem som motverkar 
stabilitet. Det finns ofta ett institutionaliserat förtryck av specifika samhällsgrupper, 
däribland kvinnor, som i de flesta sviktande stater har en låg representation i besluts-
fattande församlingar. Starka grupper i eller utanför regeringen motverkar aktivt utveck-
ling och gynnar sina egna intressen. Ofta finns också utländska intressen, regionala 
eller internationella, som motverkar nationell stabilitet. Hit hör bland annat vapenhandel 
som ger tillgång till allt från små och lätta vapen till avancerande kommunikationssys-
tem. 

Dagens stöd till konflikthärjade länder brottas med utmaningar i form av bristande 
samordning och nationellt ägarskap. Sverige, likt många europeiska länder, har insett 
att stora satsningar krävs för att komma tillrätta med sviktande situationer. Samord-ning 
är centralt för framgångsrika insatser. Resursslöseri i ett fattigt konflikthärjat land ten-
derar inte bara att ge uteblivna resultat utan stärker också ofta negativa utveck- 
lingsprocesser med ökad korruption och osäkerhet. 

Samtidigt är samordning i fattiga konflikthärjade länder oerhört komplicerat. Det finns 
en mängd olika aktörer som arbetar med skilda målsättningar. Risken för överlappande 
insatser är stor. Samordning sker ofta på flera plan där lokal samordning, i exempelvis 
en av landets regioner, inte alltid är i linje med den internationella politiska samordning 
där övergripande stödåtgärder läggs fast. 

Sveriges politik: Sverige arbetar aktivt med att finna bra integrerade åtgärder för 
konflikthärjade länder. Man vill se samstämmighet mellan olika politikområden för att 
genom synergieffekter uppnå tydliga resultat. Sverige tar också en aktiv roll i multilateral 
samordning av insatser till fattiga konflikthärjade länder. I november 2011 presenterade 
Sverige, tillsammans med 41 andra länder, en ny riktning för stödet till stater i sviktande 
situationer. Tillsammans med ett starkt fokus på resultat betonas att mottagarländer bör 
äga och styra sina inhemska utvecklingsprocesser, samt att givarländer skall samordna 
sina insatser. Idag saknar dock svensk policy en tydlig riktning för hur politiska, civila, 
bistånds- och militära instrument ska samverka. Det gör att förutsättningarna för sam-
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verkan i praktiken är små. Policyn ger inte heller tillräckliga verktyg för hur instrumen-
tens olika mål och mandat ska efterlevas. Det har lett till en förskjutning där militära mål 
och mandat i vissa fall blivit styrande för biståndets inriktning på bekostnad av bistån-
dets egna målsättningar. 

De olika policyer och strategier som berör området beskriver vikten av samverkan men 
är mångtydiga vad gäller riktningen för denna samverkan. I exempelvis policyn Fred och 
säkerhet för utveckling framhävs vikten av åtskillnad mellan civila och militära instru-
ment, med hänvisning till att internationell militär närvaro kan riskera att uppfattas som 
part i konflikten. Andra gånger, som i regeringens PGU-skrivelser från 2008 och 2010, 
betonas vikten av synergier, samordning och en kombination av åtgärder. Biståndet 
ges också flera olika roller i olika dokument och bidrar omväxlande till långsiktig hållbar 
utveckling och till att stabilisera säkerhetsläget. 

Den mångtydighet som illustreras ovan får negativa konsekvenser för stödet till kon-
flikthärjade länder. Riksrevisionen konstaterade i en rapport från 2011 att: ”regeringens 
styrning och rapportering av svenska bidrag till internationella insatser inte har utformats 
på ett sådant sätt att det finns förutsättningar för ett samordnat och effektivt resursut- 
nyttjande”. I en rapport om Sveriges multifunktionella insats till Afghanistan kritiserar 
FOI bristen på samsyn. Rapporten konstaterar att avsaknaden av tydliga mål för sam-
verkan samt hur denna ska ske gör att samverkan i stor utsträckning blir upp till individ-
ers goda vilja och leder till osäkerhet kring roller.

Utvecklingsbiståndets mål om långsiktig hållbar utveckling och fattigdomsbekämp-
ning bör bibehållas även i en integrerad insats. Att se biståndets roll som att sta-
bilisera säkerhetsläget i direkt anslutning, eller som en del av, en militär insats är 
kontraproduktivt. Biståndet har en viktig roll för att exempelvis ge staten möjlighet 
att tillhandahålla grundläggande service samt att ge utrymme för lokalt ägarskap av 
utvecklingsprocesser. Men bistånd ger bäst resultat när det är förankrat i en nationell 
utvecklingsstrategi snarare än i en säkerhetsstrategi. Idén om synergier, det vill säga 
att utvecklingsbiståndet skall ge ökad utväxling för militära instrument, bygger på en 
samplanering där fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i realiteten inte alltid är 
förenlig med kortsiktig stabilisering av säkerhetsläget.

I samtliga relevanta policyer och strategier, inklusive i PGU, står tydligt att Sverige ska 
verka för att lyfta fram kvinnors deltagande, med fokus på kvinnor från konfliktländer. 
Den nationella handlingsplanen för FN:s säkerhetsråds resolution 1325 har fyra huvud-
mål. Ett är att öka kvinnors deltagande i konfliktförebyggande och fredsfrämjande 
insatser och att stödja kvinnors fredsinitiativ i konfliktområden. Ett annat att säkerställa 
kvinnors deltagande i institutioner och i beslutsfattande i post-konfliktsituationer och 
övergångsprocesser från konflikt till fred. Dessa mål ger utrymme för ett tydligt rättig-
hetsperspektiv som inkluderar kvinnors rättigheter. Rapporteringen på vad som görs är 
dock sporadisk. Det gör det svårt att få en bild av Sveriges agerande för att öka möjli-
gheterna för att säkra kvinnors rättigheter samt att kvinnor i konfliktområden får tillgång 
till makt. 

Sverige bör:
• Se till att riksdagens beslut om att skärpa reglerna för vapenexport till diktaturer  
 genomförs. 
• Införa nationella regler för vapenexport som tar hänsyn till PGU.
• Ta en aktiv roll när det gäller översynen av EU:s regler för vapenexport; inte   
 minst stärka kriterium åtta om hållbar utveckling.
• Utveckla tydliga riktlinjer för samplanering i integrerade missioner som särskilt   
 beaktar utvecklingsbiståndets särställning. 
• Årligen rapportera till riksdag vad som uppnåtts inom området kvinnor, fred och  
 säkerhet – och då inkludera målen i den Nationella handlingsplanen för FN:s   
 säkerhetsråds resolution 1325 samt i övriga relevanta policyer.
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Analysen bygger på: 

Secretariat of the International Task Force on Global Public Goods. Expert Paper Series Five: 
Peace and Security. 2006.  

Regeringskansliet. Gemensamt ansvar för global utveckling. 2010. 

Regeringskansliet. Globala utmaningar - vårt ansvar. Skrivelse om Sveriges politik för global 
utveckling. 2008. 

Regeringskansliet. Att möta globala utmaningar. Skrivelse om samstämmighet för utveckling. 2010. 

Regeringens årliga skrivelse till riksdagen om strategisk exportkontroll. www.isp.se 

Utrikesutskottets betänkanden om strategisk exportkontroll.

Utrikesutskottet. Sveriges politik för global utveckling. Betänkande 2003/04:UU3.

Regeringskansliet. Fred och säkerhet för utveckling: Policy för säkerhet och utveckling i svenskt 
utvecklingssamarbete. 2011.

Magdalena Tham Lindell och Cecilia Hull Wiklund. Jakten på synergin – Erfarenheter av civil-
militär samverkan i PRT Mazsar-e-Sharif. FOI. 2011.

Kapitlet är framtaget av Kristna Fredsrörelsen, Kvinna till Kvinna, Svenska  
Afghanistankommittén, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen och  
Svenska kyrkan.
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Skatteflykt från 
utvecklingsländer
År 2009 förlorade utvecklingsländer cirka 900 miljarder USD på grund av olaglig 
kapitalflykt. Mellan år 2000 och 2009 uppgick kapitalförlusten till mer än 8 000 
miljarder USD. Det är pengar som behövs för att bekämpa fattigdom, hantera 
effekter av klimatkrisen och skapa utveckling. Att stoppa detta utflöde skulle 
öka länders möjligheter att mobilisera inhemska resurser till fattigdomsbekämp-
ning och uppfylla människors rätt till exempelvis utbildning och hälsa. Det skulle 
också minska biståndsberoendet. 

Många utvecklingsländer står inför egna utmaningar i form av svaga institutioner 
och otillräcklig lagstiftning för att säkra skatteintäkter. Men mer än hälften av kap-
italflykten beror på företags skatteflykt i samband med handel. Detta underlättas 
av bristande insyn i företagens verksamheter och av slutna skatteparadis. Endast 
omkring tre procent av den globala kapitalflykten härstammar från korruption. 

Att stoppa kapital- och skatteflykt är avgörande för att uppnå en samstämmig 
politik för global utveckling. För att åstadkomma detta krävs effektiva interna-
tionella åtgärder.

Land-för-land-rapportering för multinationella 
företag
Bakgrund: Företag kan spela en viktig roll för utveckling givet att de agerar an-
svarsfullt och betalar skatt. Men många företag använder sig idag av både lagliga och 
olagliga metoder för att minska sin skatt i samband med verksamhet i utvecklingsländer. 

I oktober 2011 presenterade EU-kommissionen ett förslag om en ny lag för ökad 
transparens i företags redovisning. Förslaget ålägger privatägda stora bolag i EU 
eller företag som är börsnoterade i EU, och som är verksamma inom utvinnings- och 
skogsindustrin, att rapportera land-för-land. I lagförslaget innebär detta att företag ska 
redovisa sina betalningar till regeringar uppdelat på varje land där de bedriver verksam-
het. Idag krävs endast en sammanslagen global koncernredovisning. Redovisningen 
ska enligt förslaget även ske på projektnivå. 

Folkrörelser har länge arbetat för land-för-land-rapportering som ett sätt att stärka 
utvecklingsländers möjligheter att mobilisera inhemska resurser. En redovisning för 
varje land skulle ge regeringar och myndigheter i utvecklingsländer bättre förutsätt-
ningar att se potentiella skatteintäkter, driva in den skatt företag bör betala, och därmed 
försvåra företags skatteflykt. Land-för-land-rapportering skulle också öka medborgarnas 
insyn och möjlighet att ställa både beslutsfattare och företag till svars när inte företag-
ens verksamhet ger skatteintäkter som kommer medborgarna till del. Ansvarsfulla 
företag som betalar skatt skulle gynnas av att slippa konkurrera med företag som  
skattesmiter, och investerares riskanalyser skulle förbättras till följd av den ökade 
insynen. 

Kommissionens förslag är dock inte tillräckligt. Enbart redovisning av betalningar till 
regeringar ger inte den information som behövs för att komma åt skatteflykt. För detta 
krävs en mer fullständig bild av förtagens verksamheter. Förslaget behöver därför skär-
pas genom att företag, utöver betalningar till regeringar, också åläggs att göra en full-
ständig finansiell rapportering som bland annat innefattar vinster, produktionsvolymer, 
försäljningar, kostnader, tillgångar, samt betalad skatt. Detta skulle ge den information 
som behövs för myndigheter och andra att undersöka och bedöma företagens verksam-
het, och därmed vilken skatt de bör betala. Detta bör gälla multinationella företag inom 
alla sektorer. 
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Sveriges politik: Regeringen har uttryckt stöd för kommissionens förslag om land-
för-land-rapporteringen i generella termer. Regeringen har inte svarat på hur de ställer 
sig till folkrörelsers förslag om en mer fullständig finansiell rapportering för företag för 
att komma åt skatteflykt, och om de är beredda att arbeta för detta eller inte. Regerin-
gen har heller inte gett någon information om hur de ser på detaljerna i kommissionens 
förslag. Svenska folkrörelser har försökt engagera regeringen i land-för-land-rapporter-
ing och ställt frågor sedan 2009. 

Biståndsinvesteringar som bidrar till skatteflykt
Bakgrund: En del av det svenska biståndet investeras i företag som har verksamhet 
i utvecklingsländer. Detta sker bland annat via det statliga riskkapitalbolaget Swedfund, 
vars uppdrag är att med hjälp av investeringar främja långsiktig hållbar utveckling, 
genom att exempelvis bidra till skatteintäkter. Det är viktigt att biståndsinvesteringar 
inte bidrar till skatteflykt från utvecklingsländer och därmed motverkar sitt syfte. Ändå 
saknas idag regler som säkerställer detta.

Vid slutet av 2010 uppgick Swedfunds totala investeringsportfölj till drygt 2 miljarder 
kronor. Swedfunds investeringar fördelar sig på 43 procent aktier, 34 procent lån och 23 
procent fonder. Knappt en fjärdedel av Swedfunds innehav är alltså ett indirekt ägande 
i form av innehav i fjorton fonder. Av dessa har tio sina säten i skatteparadis. Swed-
funds investeringar i dessa tio fonder uppgick enligt årsrapporten 2010 till knappt 317 
miljoner kronor, vilket motsvarar omkring 70 procent av Swedfunds totala fondinnehav.1 
Indirekt ägande genom fonder försvårar utvärdering av utvecklingseffekter. Skattepara-
disens sekretessregler hindrar transparens och gör investeringarna svåra att följa. 
Genom att investera i skatteparadis ger man dessutom skatteparadisen legitimitet och 
stärker strukturer som motverkar utveckling. Efter kritik från Riksrevisionen 2009 införde 
regeringen ett tillfälligt stopp för Swedfund att investera i fonder i skatteparadis, vilket 
innebär att inga nya investeringar i sådana fonder gjorts sedan dess. Swedfund har 
dock behållit sina tidigare investeringar. 

Många företag som är verksamma i utvecklingsländer har sina säten utanför landet de 
verkar i, eller har en bolagsstruktur som innehåller en mängd bolag, ofta registrerade i 
skatteparadis. Det ger företagen möjlighet att genom skatteplanering (legal och illegal) 
undvika att betala skatt i landet där produktionen faktiskt sker. Svenska biståndspengar 
bör inte investeras i sådana företag, eftersom det riskerar att bidra till problematiken 
med skatteflykt. Det finns dock inga regler som förhindrar att svenska biståndspengar 
investeras i den typen av företag. Swedfund ställer heller inga krav på att de företag 
som de investerar i ska tillämpa land-för-land-rapportering. 

Sveriges politik: Efter kritik från Riksrevisionen införde regeringen 2009 ett tillfäl-
ligt stopp för Swedfund att investera i fonder i skatteparadis. Riktlinjerna från UD från 
2010 bekräftade detta stopp att Swedfund i avvaktan på pågående översyn inte ska 
göra nya åtaganden genom investeringar i fonder i tredje land. Regeringen tillsatte 
2009 en översyn för att återkomma med förslag på hur man ska förhindra att svenska 
biståndsinvesteringar bidrar till problematiken med skatteflykt. Översynen har ännu inte 
resulterat i några förslag från regeringens sida och Swedfund har fortfarande investerin-
gar placerade i fonder i skatteparadis.

Investeringar genom Världsbanken
Bakgrund: Världsbankens International Finance Corporation (IFC) finansierar 
företagsprojekt i utvecklingsländer. Det sker framförallt genom lån. I ett antal rapporter 
har det framkommit att skatteparadis har använts i projekten som IFC finansierar.  

Då IFC:s syfte är att främja hållbara privata investeringar i utvecklingsländer som ett 
sätt att minska fattigdomen och förbättra människors levnadsförhållanden är det särskilt 
viktigt att medlen inte bidrar till skatteflykt. IFC har också en viktig roll att spela som en 
förebild för andra investerare inom området. Betydande internationella organisationer 
använder IFC:s riktlinjer som en standard. 

År 2010 hade 
Swedfund 317 

miljoner 
kronor 

investerade 
i fonder i 

skatte-
paradis 
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1 I Swedfunds årsrapport saknas uppgifter om innehav i Africa Fund I LLC, som man enligt uppgift på hemsidan har en 
investering i.  



Under 2011 har IFC arbetat med att ta fram en policy kring användandet av skatte-
paradis. För att säkerställa att IFC inte bidrar till skatteflykt bör denna förbjuda företag 
som finansieras av IFC att använda sig av skatteparadis, och ställa kravet att företagen 
redovisar sin verksamhet genom land-för-land-rapportering.

Sveriges politik: Regeringen uppger att de stödjer och driver att ovanstående 
krav ska ingå i IFC:s policy. När Världsbankens styrelse röstade om en ny policy gäl-
lande användandet av skatteparadis 2011 röstade de nordiska länderna nej till förslaget 
som låg på bordet eftersom man ansåg det vara för svagt.

Analysen bygger på: 

Justitiedepartementet. Rådspromemoria inför Konkurrenskraftsrådets möte 20-21 februari 2012. 
2012-02-06.

Ewa Björling. Anförande på möte med Konkurrenskraftsrådet. 2012-02-20. 

Swedfund. Årsredovisning 2010.

Reviderade riktlinjer för Swedfund International AB (556436-2081). 2010.

Swedfund. Uppgifter om fondinnehav och portfölj på www.swedfund.se.

Swedfund. Swedfunds´ investments through funds. 2010. 

Budgetpropositionerna för 2010 och 2011.

Gunilla Carlsson. Svar på skriftlig fråga 2008/2009:798.

Swedfund. ”OFCs - skäl till registrering av fonders säte”, PM från Swedfund till UD. 2009-03-30. 

Nordiska-baltiska konstitutionen i Världsbankens styrelse. Årsrapport 2011.

Information från möten mellan civilsamhällesorganisationer och Anna Brandt, exekutiv- 
direktör i Världsbanken för de nordiska och baltiska länderna, och statssekreterarna för finans-
ministern och biståndsministern.

Sverige bör:
• Stödja EU-kommissionens förslag om krav på land-för-land-rapportering för   
 företag och arbeta för en skärpning av förslaget så att företag åläggs att göra en  
 fullständig finansiell rapportering (som bland annat innefattar vinster, produk- 
 tionsvolymer, försäljning, kostnader, tillgångar samt skatt) för att stoppa skatte-  
 flykt från utvecklingsländer. Land-för-land-rapportering bör ske inom alla sektorer,  
 inte bara i utvinnings- och skogsindustrin. 
• Permanent stoppa Swedfunds innehav av fonder i skatteparadis samt utveckla  
 en heltäckande policy för att förhindra att svenska biståndsinvesteringar bidrar   
 till skatteflykt, till exempel genom att Swedfund enbart tillåts investera i företag   
 som tillämpar land-för-land-rapportering, och att Swedfund förbjuds investera i   
 företag som använder sig av skatteparadis i sin bolagsstruktur.
• Fortsätta att driva att IFC ska ställa krav på att företagen de finansierar inte   
 använder sig av skatteparadis och att de redovisar sin verksamhet genom land- 
 för-land-rapportering.

Kapitlet är framtaget av ActionAid, Diakonia och Forum Syd.
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Migration
Det totala antalet migranter i världen har under den senaste tioårsperioden 
ökat från omkring 150 miljoner år 2000 till cirka 214 miljoner idag. Det betyder 
att migranter utgör drygt tre procent av världens befolkning. Andelen kvinnor 
har successivt ökat och idag är varannan migrant en kvinna. Migranter är ingen 
enhetlig grupp, men bland migranter finns en överrepresentation av fattiga,  
arbetslösa och av personer som arbetar i farliga och lågt betalda arbeten. 

Fattigdom och utsatthet är viktiga motiv till att många migranter väljer att lämna 
sina hemländer. Enligt ILO är avsaknaden av acceptabel försörjning orsaken till 
90 procent av den globala migrationen. Fler jobb med anständiga villkor i utveck-
lingsländer skulle minska trycket i den globala migrationen. Här spelar Sveriges 
utvecklings-, handels- och näringslivspolitik en viktig roll. En svensk PGU-politik 
för att stärka och skydda migranters position handlar om Sveriges agerande 
internationellt, inom EU och vad Sverige gör på hemmaplan.

Sociala skyddsnät i Sverige
Bakgrund: De mänskliga rättigheterna ska omfatta alla, oavsett medborgarskap. 
Men människor som vistas i Sverige utan legal status, så kallade papperslösa, har inte 
samma rätt till exempelvis sjukvård och skola som den övriga befolkningen. Flertalet 
länder i Europa, som exempelvis Belgien, Spanien och Italien, har lagar som ger pap-
perslösa fri eller subventionerad hälso- och sjukvård. 

År 1990 ratificerade Sverige FN:s barnkonvention. Barnkonventionen innebär att barn 
har rätt till bland annat hälsa och utbildning, oavsett juridisk status. Detta innebär att 
papperslösa barn ska ha rätt till skolgång på samma villkor som andra barn. I decem-
ber 2011 antog FN:s generalförsamling ett tredje tilläggsprotokoll till barnkonventionen. 
Detta tilläggsprotokoll innebär, när det väl trätt i kraft, att barn som får sina rättigheter 
kränkta kan överklaga detta internationellt.

Sveriges politik: Sverige är, tillsammans med Österrike, de land i Europa där 
papperslösa har sämst tillgång till vård. FN har riktat hård kritik mot Sverige för brister i 
fråga om rätten till hälsa. I januari 2010 tillsattes en utredning för att belysa papperslö-
sas och asylsökandes situation och ge förslag på hur lagstiftningen kan göras mer 
ändamålsenlig. Den färdiga utredningen - Vård efter behov och på lika villkor – en  
mänsklig rättighet - presenterades i maj 2011. Den föreslår, i enlighet med de interna-
tionella konventioner som Sverige förbundit sig att följa, att papperslösa och asylsö-
kande ska ges samma rätt till sjukvård som personer folkbokförda i Sverige. Regeringen 
har sedan dess kritiserats för att utredningen inte gått ut på remiss. 

Inom EU är det endast Sverige, Danmark och Tyskland som inte erbjuder papperslösa 
barn någon lagstadgad rätt till skolgång. I juni 2012 kommer en proposition som förvän-
tas hörsamma papperslösa barns rätt till skolgång på lika villkor som andra barn i lan-
det. Om så sker är det ett stort steg i rätt riktning för att leva upp till migrerande barns 
rättigheter, såsom de slås fast i barnkonventionen, och en väsentlig förbättring för de 
barn som befinner sig utan papper i landet. Sverige har fortfarande inte ratificerat, eller 
tagit fram en plan för ratificering, av det tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen. 

Migrantarbetare 
Bakgrund: I Europa stiger antalet migranter och migrantarbetare. I flera EU-länder, 
däribland Sverige, finns växande segment av arbetsmarknaden med usla arbetsvillkor. 
De domineras av migrantarbetare med tillfälliga kontrakt eller utan giltiga dokument, det 
vill säga papperslösa.Detta är särskilt vanligt inom bygg- och transportbranschen, samt 
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inom städ, hotell och restaurang. 

FN:s konvention om migrantarbetares rättigheter (CMW) innebär skydd mot slaveri och 
exploatering, övergrepp, och kollektiv avvisning av människor som migrerat, samt rätt till 
identitetshandlingar. Hittills har 45 stater ratificerat konventionen – de flesta stater vari-
från många migranter har flyttat. Men av de stora mottagarländerna av migranter är det 
få som godkänt konventionen. Inget EU-land har undertecknat den. Denna avsaknad av 
ett globalt regelverk kring migrantarbetarnas rättigheter är en allvarlig brist. 

Det blir allt vanligare att särskilt kvinnor från andra länder anställs för att arbeta i sven-
ska hushåll. Barnflickor, privata hemvårdare och andra som arbetar i människors hem 
har ofta en utsatt position och inte samma arbetsrättsliga skydd som andra i Sverige. 
I somras antog ILO konvention 189 (Domestic Workers Convention) som ska förbät-
tra villkoren för anställda inom hushållssektorn. Den förväntas få stor betydelse för 
migranter som arbetar inom denna sektor. 

I Sverige och Europa har papperslösa en svag juridisk ställning. I dag är det olagligt 
för papperslösa att arbeta. Det gör att papperslösa inte vågar anmäla arbetsgivare vid 
utebliven löneutbetalning, eller om de utnyttjas eller skadar sig i arbetet. För att bryta en 
negativ utveckling krävs en medveten politik som innebär att alla som arbetar i ett land 
ska ha villkor i nivå med inhemsk lagstiftning och kollektivavtal. 

Det är huvudsakligen fattigdom som driver människor att migrera. Två studier som 
genomförts av ILO och organisationen Solidar visar att de flesta migranter skulle ha 
stannat kvar i sina hemländer om de hade kunnat försörja sig själva och sin familj. Att 
sända hem en del av sin lön till familjen i hemlandet, så kallade remitteringar, försörjer 
miljontals familjer runtom i världen. Den totala summan av alla remitteringar är mer än 
tre gånger så stor som världens samlade bistånd. Därför krävs åtgärder för att skapa 
jobb med anständiga villkor i utvecklingsländer. Här måste näringslivet, som en aktör för 
utveckling, agera ansvarsfullt och hållbart gällande arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, 
jämställdhet och miljö.

Sveriges politik: Sverige har inte undertecknat eller ratificerat FN:s konvention 
om skydd för migrantarbetare, men däremot röstade svenska regeringen ja till konven-
tion 189 (Convention on Domestic Workers) under ILO-konferensen i juni 2011. Nu 
återstår processen för konventionens ratificering och implementering i Sverige.

I december 2008 fick Sverige nya regler för arbetskraftsinvandring. I LO:s rapport När 
arbetskraftskostnaderna pressar priset granskas tre stora statliga infrastukturprojekt 
som genomförs av Vägverket och Banverket. Rapporten visar att 45 procent av arbets-
kraften var migranter och att de utländska arbetstagarna bara fick 55-80 procent av 
lönen. Arbetsgivaren hade gjort avdrag på lönen för boende och resor, vilket strider mot 
artikel 3 i EU-direktiv 96/721/EG om utstationering av arbetstagare. 

Det här visar att Sveriges regering inte har inrättat tillräckliga kontrollmekanismer för 
att kunna garantera att de nya reglerna för arbetskraftsinvandring verkligen följs. Därför 
kan Sverige inte garantera de mänskliga rättigheterna för arbetarna. Den kontroll som 
staten genomför görs i förhand, trots att det bara är i efterhand det går att avgöra om 
migranterna fått den lön och de villkor som utlovades i ansökan. Den enda sanktion 
som är kopplad till ett sådant brott är att arbetstillståndet för den enskilde återkallas. Det 
slår enbart mot redan utsatta individer och verkar knappast avskräckande på oseriösa 
arbetsgivare. 

Decent work
Bakgrund: Stater har det yttersta ansvaret för att de mänskliga rättigheterna efterlevs 
i det egna landet. Men i takt med att de stora företagen får allt större makt i världen och 
en tendens bland svaga stater att ”bjuda under varandra” för att locka till sig nya inve-
steringar får företagen ett ökat ansvar för sociala effekter och mänskliga rättigheter.  

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 sägs att Sverige bör övervaka att det multilaterala regelverket 

Sverige och 
Österrike är 
de länder i 
Europa där 
papperslösa 
har sämst 
tillgång  
till vård 
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rörande de mänskliga rättigheterna i arbetslivet stärks.

Sveriges politik: Under de senaste åren har flera svenska företag blivit allt 
viktigare aktörer när det gäller frågor som rör utveckling och mänskliga rättigheter. 
Företag har fått ökade anslag i biståndsbudgeten; exempelvis genom inrättandet av den 
speciella fonden B4D (Business for Development). De har också getts ökat utrymme 
genom rådet för Näringsliv och Utveckling (NU-rådet), som är nära kopplat till reger-
ingens Policy för ekonomisk tillväxt i svenskt utvecklingssamarbete 2010-2014. Policyn 
har ett snävt fokus på tillväxt som en nyckel till att utrota fattigdom och saknar ett rättig-
hetsperspektiv på utveckling. Den starka fokuseringen på svenska företag, snarare 
än på näringslivet i sin helhet, ger också anledning till oro. Det finns en risk att rådets 
arbete kommer att fokusera på marknadstillträde och underlättande av investeringar för 
svenska företag i utvecklingsländer. Exempelvis har fokus hamnat på företagens egna 
icke-juridiskt bindande uppförandekoder – en del av Corporate Social Responsibility 
(CSR). Detta går emot intentionen i PGU – att Sverige ska se till att det multilaterala 
regelverket inte försvagas som ett resultat av privata frivilliga initiativ. 

Analysen bygger på: 

International Organisation for Migration. Facts and figures. www.iom.int. Mars 2012. 

Utrikesdepartementet. Policy för ekonomisk tillväxt i svenskt utvecklingssamarbete, Promemoria 
11. 2010.

Regeringens proposition 2002/03:122 Gemensamt ansvar: Sveriges politik för global utveckling. 
Avsnitt 6.8.3

Socialdepartementet. Vård efter behov och på lika villkor - En mänsklig rättighet. Betänkande av 
Utredningen om vård för papperslösa m.fl. SOU 2011:48. 2011.

OECD. Recruitment Immigrant workers - Sweden. 2010. 

LO. När arbetskraftskostnaderna pressar priset. 2010. 

Solidar. International Migration – The search for decent work. 2011. 

Anja K. Franck och Andrea Spehar. Womens labour migration in the context of Globalisation. WIDE. 2010. 

Sverige bör:
• Upprätta en plan med syfte att aktivt understödja genomslaget av ILO- 
 konventionen 189 för hushållsarbetare. Ett första steg är att gå i bräschen för att  
 få många stater att ratificera konventionen. 
• Ratificera FN:s konvention för migrantarbetare och deras familjer. 
• Snarast tillsätta en utredning med uppgift att se över hur efterlevnaden av   
 regelverket för arbetskraftsinvandring kan förbättras. Lagstiftningen behöver   
 förändras för att införa systematiska efterhandskontroller och sanktioner mot   
 arbetsgivare som bryter mot reglerna.
• Avkriminalisera de papperslösas arbete. Deras rättsliga position måste stärkas.  
 Till den viktigaste frågan hör att papperslösa inte ska kunna nekas sjukhusvård  
 eller skolgång för deras barn. 
• Mer aktivt arbeta för att skapa sysselsättning med acceptabla arbetsvillor i   
 utvecklingsländer. Detta skulle exempelvis kunna uppnås genom att förespråka  
    globala avtal mellan svenska företag och branschfack istället för uppförande  
 koder. 

Kapitlet är framtaget av LO-TCO Biståndsnämnd, Rädda barnen och Svenska kyrkan.
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Handelspolitik
Handel kan bidra till ett lands utveckling på många olika sätt. Det innebär dock 
inte att handelsliberalisering alltid är positiv för ett lands utveckling. Handelsavtal 
reglerar allt oftare frågor som går utöver det man vanligtvis menar med handel, 
såsom patent, villkor för utländska tjänsteföretag och inhemska regler för utländ-
ska investeringar. Många utvecklingsländer, forskare och organisationer i det  
civila samhället är överens om att handelsregler inte får begränsa länders 
politiska handlingsutrymme att själva välja utvecklingsväg. Det är en förut-
sättning för att en samstämmig politik för global utveckling ska uppnås.

Möjligheter att skydda inhemsk produktion och 
begynnande industri
Bakgrund: Många fattiga länder har endast en begynnande och småskalig indus-
tri, som inte kan konkurrera med de mycket mer avancerade industrivarorna från rika 
länder. Erfarenheter visar att en alltför snabb liberalisering av importen riskerar att slå ut 
inhemsk produktion. Dagens rika länder har oftast inte industrialiserats genom en snabb 
och generell avreglering, utan har tvärtom bedrivit en aktiv industripolitik med en kom- 
bination av exportinriktning och skydd under uppbyggnadsperioder. De har sedan grad-
vis och i enlighet med inhemska prioriteringar minskat skydden. 

I förhandlingarna inom världshandelsorgansationen WTO har industritullar varit en av 
de stora stötestenarna de senaste åren, och motsättningarna mellan rika och fattiga 
länder är stora. I förhandlingarna mellan EU och afrikanska länder om handelsavtal 
(Economic Partnership Agreements, EPA) driver EU på för en snabb och omfattande 
avveckling av tullarna på europeiska varor. EU:s krav att de afrikanska länderna ska 
slopa tullar för minst 80 procent av sin handel med EU, innebär att länderna inte kom-
mer att kunna skydda alla känsliga sektorer och begynnande industri.

Sveriges politik: I WTO-förhandlingarna är Sverige bland de pådrivande inom 
EU för krav på att utvecklingsländer ska sänka sina tullar på industrivaror drastiskt. 
Regeringen står bakom EU:s krav på en omfattande liberalisering inom EPA-avtalen, 
och anser att detta skulle gynna utvecklingen i de afrikanska länderna.     

Rätten att välja utvecklingsväg
Bakgrund: EU har i WTO-förhandlingarna åter tagit upp behovet av avtal om bland 
annat konkurrens och investeringar. EU har från början drivit på för att EPA-avtalen 
utöver handel med varor även ska innehålla andra frågor som regler för investeringar, 
konkurrens och offentlig upphandling, samt handel med tjänster. Dessa breda avtal har 
kritiserats för att de riskerar att minska det politiska handlingsutrymmet i de afrikan-
ska länderna. Ett investeringsavtal skulle exempelvis hindra afrikanska länder från att 
ställa krav på utländska investerare för att se till att investeringarna gynnar den lokala 
ekonomin och främjar utveckling.

Under 2011 presenterade EU-kommissionen ett förslag på en ny deadline för EPA-
förhandlingarna. De länder som inte påbörjat en ratificering av avtalen kommer enligt 
förslaget att den 1 januari 2014 förlora det tull- och kvotafria tillträde till EU:s marknad 
som de nu har. Pressen ökar därför på afrikanska länder att skriva på och implementera 
handelsavtal som hotar att påverka deras utvecklingsmöjligheter negativt. Med EU-kom-
missionens förslag till ny förordning för det Generella preferenssystemet (GSP), som 
reglerar många utvecklingsländers tillgång till EU:s marknad, riskerar länder som ligger 
precis över gränsen för ett övre medelinkomstland att drabbas hårt genom försämrat 
marknadstillträde. Det finns farhågor om att det nya systemet skulle vara ett sätt att 
pressa länder till att ingå frihandelsavtal med EU.
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Sveriges politik: Regeringen anser att det är viktigt att EPA-förhandlingarna 
genomförs med respekt för parternas skilda intressen och utvecklingsnivåer. Trots detta 
driver Sverige på för att EPA-avtalen ska inkludera avtal om bland annat investeringar, 
offentlig upphandling och tjänstehandel. För de länder som endast väljer att ingå avtal 
om varuhandel driver Sverige att klausuler skrivs in om framtida förhandlingar inom 
områden som investeringar, offentlig upphandling och konkurrens. Regeringen stödjer 
fullt ut EU-kommissionens nya deadline i EPA-förhandlingarna och står bakom EU-kom-
missionens förslag till ny GSP-förordning.       

Möjligheter att förädla råvaror
Bakgrund: Många fattiga länder, framförallt i Afrika, sitter fast i ett beroende av en 
ensidig export av oförädlade råvaror. En förutsättning för att dessa länder ska nå en 
hållbar utveckling är att de kan diversifiera sin produktion och sin export, och bygga upp 
en inhemsk vidareförädling av sina råvaror. Många länder har en stor rikedom på natur-
resurser men är samtidigt bland de fattigaste länderna i världen.

EU tar inte hänsyn till utvecklingsländernas rätt till sina egna naturresurser, utan driver 
en råvarupolitik som syftar till att trygga tillförseln av råvaror åt den europeiska industrin. 
EU har i både WTO- och EPA-avtalen försökt förbjuda eller starkt begränsa användan-
det av exportskatter. Detta trots att exportskatter kan vara ett viktigt instrument för 
många utvecklingsländer att främja lokal vidareförädling och industrialisering. 

Sveriges politik: Sverige stöder EU:s råvarupolitik och anser att den europei-
ska industrins tillgång till råvaror är en viktig långsiktig hållbarhetsfråga. Den svenska 
regeringen anser att det är centralt att EU agerar i överensstämmelse med åtagandet 
om en samstämmig EU-politik för utveckling (Policy Coherence for Development), men 
har inte lagt några konkreta förslag på hur detta ska säkerställas. Sverige står bakom 
EU:s försök att begränsa användandet av exportskatter inom EPA-avtalen, trots starka 
protester från de afrikanska länderna.

Rätten till mat 
Bakgrund: Jordbrukssektorn försörjer hundratals miljoner småskaliga bönder och 
deras familjer i utvecklingsländer. En stor del av den handelsliberalisering som skett i 
utvecklingsländer sedan 1980-talet har lett till minskad livsmedelsproduktion i dessa 
länder och ett ökat beroende av ett fåtal exportgrödor. I synnerhet småskaliga bönder 
har inte kunnat konkurrera med storskaligt, högteknologiskt och ofta subventionerat 
jordbruk från exempelvis EU. Det ökade beroendet av livsmedelsimport ökar även 
sårbarheten för de senaste årens höga och fluktuerande matpriser, vilket drabbar 
både konsumenter och producenter. Inom WTO har utvecklingsländer länge krävt att 
få undanta särskilda produkter som är betydelsefulla för livsmedelsförsörjningen från 
tullsänkningar, samt att införa en skyddsmekanism för att tillfälligt kunna höja tullarna 
vid plötsliga importökningar eller prisfall.

En nyckelfråga rör rika länders exportsubventioner och annat stöd till det inhemska 
jordbruket som bidragit till att EU jämte USA har blivit världens största exportör av 
jordbruksprodukter. EU:s exportstöd har kritiserats hårt för att bidra till att billiga varor 
från EU – inte minst kött och mjölkpulver – har försvårat utvecklingen av jordbruks-
produktionen i fattiga länder. Exportstöden utgör idag omkring en procent av budgeten 
(cirka 430 miljoner euro per år). Huvuddelen av jordbruksstöden utgörs nu av så kallade 
frikopplade direktstöd som odlarna får oavsett hur mycket de producerar. Dessa stöd 
klassificeras som ”icke handelsstörande” i WTO, men eftersom de utgör en betydande 
andel av böndernas inkomster (nästan 30 procent) påverkar de ändå produktions- och 
prisnivåer, och bidrar till att göra den omfattande exporten möjlig. 

Sveriges politik: Sverige stöder fattiga länders rätt till skyddsmekanismer i WTO 
i vissa fall, men har ingen tydlig ståndpunkt rörande i vilken omfattning länderna ska få 
tillämpa dessa. 

Regeringen driver på för att minska EU:s jordbruksbudget, för att jordbrukspolitiken i 
ökad utsträckning ska bidra till kollektiva nyttigheter (till exempel positiva miljöeffekter) 
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och för att exportstöden ska avskaffas. Detta ligger väl i linje med PGU. I praktiken 
har Sverige emellertid röstat för införandet av exportstöd vid flera tillfällen. Regeringen 
säger att politiken ska vara förenlig med PGU och ta hänsyn till utvecklingsländernas 
förutsättningar att förbättra tillväxten i jordbruket, men har inte lagt några konkreta 
förslag till hur detta ska följas upp.

Analysen bygger på: 

Muntliga rapporter från UD vid möten med referensgruppen för handel.

Ewa Björling. ”Handel skapar välstånd”. Uppsala nya tidning. 2011-11-22.

Utrikesdepartementet. Ekonomiska Partnerskapsavtal (EPA) – ståndpunktspapper. 2010-12-15.

Riksdagen. Ewa Björlings svar på interpellationsfråga 2011/12:38 EPA-avtalens framtid och nya 
ultimatum till utvecklingsländerna. 2011-10-19.

European Commission. Proposal for amending Annex I to Council Regulation No 1528/2007 
as regards the exclusion of a number of countries from the list of regions or states which have 
concluded negotiations. 2011-09-30.

European Commission. Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council 
applying a scheme of generalised tariff preferences. 2011-05-10.

Näringsdepartementet. Meddelande om råvaror och marknader för basprodukter. Faktaprome-
moria 2010/11:FPM80. 2011-03-09.

Näringsdepartementet. Non-paper on a future strategy for non-energy raw materials. Memoran-
dum. Januari 2011.

Näringsdepartementet. Meddelande om ett europeiskt råvaruinitiativ för fler jobb och ökad tillväxt. 
Faktapromemoria 2008/09:FPM54. 2009-01-09.

Landsbygdsdepartementet. Kommenterad dagordning inför Jordbruks- och fiskerådet den 23 
januari 2012 samt 1516 december 2011.

Mikael Gustafsson och Jens Holm. Bidragshyckleriet. 2009. 

UD:s hemsida om WTO och jordbrukspolitik. Uppdaterad i juni 2011.

Sverige bör:
• Se till att utvecklingsländer har politiskt handlingsutrymme att skydda inhemsk   
 produktion och begynnande industri, att avveckla industritullar gradvis och i  
 enli ghet med inhemska prioriteringar, samt att styra utländska investeringar så  
 att de på bästa sätt bidrar till ländernas utveckling. 
• Verka för att afrikanska länder inte pressas att ingå breda handelsavtal med EU  
 (EPA), och för att förhandlingarna får ta den tid som behövs för att lösa de prob- 
 lematiska frågor som är avgörande för ländernas möjlighet att utvecklas.
• Se till att utvecklingsländer har rätt att använda olika inhemska instrument –   
 exempelvis exportskatter – för att främja vidareförädling av sina råvaror, diversi- 
 fiering och industrialisering.
• Ta initiativ till ett internationellt kapitel i EU:s nya jordbrukspolitik, som slår fast   
 kravet på en samstämmig politik för utveckling och anger formerna för uppfölj- 
 ning och analys av de externa effekterna av politiken. Sverige bör också föreslå  
 att  en särskild klagomålsmekanism införs i EU:s jordbrukspolitik som är tillgäng 
 lig för det civila samhället och odlare i utvecklingsländer. 

Kapitlet är framtaget av Afrikagrupperna, Forum Syd och Svenska kyrkan.
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Klimat
Klimatförändringarna är det enskilt största hotet mot planeten och mänskli-
gheten. De slår först och värst mot de som redan idag är mest utsatta och drab-
bade 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. Klimatförändringen har även bidragit till att även antalet, 
frekvenserna och effekterna av naturkatastrofer ökat, med följd att miljoner män-
niskor årligen drabbas av sjukdomar, svält, fattigdom och död. Det finns ett stort 
behov av att minska fattigas utsatthet för naturkatastrofer och att arbeta med 
katastrofriskreducering i takt med att de humanitära katastroferna ökar på grund 
av klimatförändringarna.

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 utveck-
ling, och arbetet för att minska utsläppen får inte ske på bekostnad av fattiga 
människors rättmätiga strävan att öka sin egen välfärd. Det innebär att indus-
triländerna måste göra mycket stora åtaganden för att både minska sina egna 
utsläpp och stödja utvecklingsländerna så att de kan anpassa sig till klimatförän-
dringarna och bekämpa fattigdom utan att öka klimatutsläppen.

Utsläppsminskningar
Bakgrund: Klimatkonventionens övergripande mål är att koncentrationen av växthus-
gaser i atmosfären ska stabiliseras på en nivå som förhindrar en farlig mänsklig stör-
ning av klimatsystemet. En av förhandlingarnas viktigaste frågor är att nå enighet om 
ett globalt, långsiktigt mål för minskade 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 idag menar att ett tak på 1,5 grader 
krävs för att undvika alltför stora klimateffekter.

Under klimattoppmötet COP 17 i Durban 2011 erkände parterna i förhandlingarna att 
det finns ett stort gap mellan nuvarande bud om utsläppsminskningar och vad som 
krävs för att hålla jordens uppvärmning under två grader. En process inleddes under 
den så kallade Durban-platformen för att överbrygga detta gap. 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 idag. 

Framför allt koldioxidskatten har bidragit till att Sverige under många år har minskat 
utsläppen av växthusgaser. Utsläppsminskningen har gått snabbare än tidigare politiska 
mål, och har skett samtidigt som ekonomin har vuxit. Utsläppen från transporterna har 
emellertid ökat. 2010 ökade Sveriges totala utsläpp med elva procent jämfört med året 
innan, vilket visar på behovet av nya och kraftigare styrmedel för att minska de svenska 
utsläppen.

Sveriges politik: 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 utsläpps- 
minskningar i andra länder, så kallade offsets. Det görs genom projekt för minskade 
utsläpp som genomförs i utvecklingsländer men räknas som utsläppsminskningar i 
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rika länder. Detta innebär att trycket för att minska utsläppen i Sverige blir mindre. Den 
totala klimatnyttan av offsets – det vill säga om de verkligen leder till verkliga netto- 
minskningar av utsläpp som annars inte skulle ha skett – har också ifrågasatts. 

Regeringens långsiktiga mål är att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthus-
gaser till år 2050, men hur detta ska beräknas eller uppnås har inte presenterats.  
Sverige verkar i det tysta för att höja ambitionsnivån i EU:s klimatarbete, från nuvarande 
mål på 20 procent till 30 procents utsläppsminskningar till 2020. 

Nya och additionella klimatpengar
Bakgrund: Sveriges klimatpolitik utgörs dels av åtgärder i Sverige, dels av finansi-
ering av klimatinsatser i utvecklingsländer. Denna finansiering gäller både utsläpps-
minskningar, undvikandet av framtida utsläpp och anpassningsåtgärder. Frågan om 
varifrån pengar till klimatfinansieringen tas har stor utvecklingspolitisk betydelse. Enligt 
klimatkonventionen ska klimatfinansieringen vara ”ny och additionell”, 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 ersättning snarare 
än bistånd. Behovet av klimatfinansiering beräknas vara i minst samma storleksordning 
som dagens samlade utvecklingsbistånd, varför biståndet riskerar att urholkas drama-
tiskt om klimatstöd ska finansieras med biståndsmedel.

Det finns idag ingen internationellt överenskommen definition av ”ny och additionell”. 
I praktiken tolkas det ofta som att allt stöd utöver det bistånd som faktiskt betalas ut 
tidigare ska anses vara additionellt. 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 USD per år från 2020, samt 30 miljarder USD under 2010-2012 i så 
kallade snabbstartpengar. År 2010 presenterades en FN-rapport med förslag till nya 
och innovativa finansieringsmekanismer som skulle kunna finansiera klimatstödet till 
utvecklingsländerna (High-Level Adisory Group on Climate Change Financing, AGF-
rapporten). 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. 

Sveriges politik: Sverige bidrar med 8 miljarder kronor i så kallade snabbstarts-
pengar under perioden 2010-2012. Dessa pengar kommer från biståndsbudgeten. 
Dels genom att befintliga klimatrelaterade projekt räknas in, dels genom att medel tas 
från den utökning av biståndsbudgeten som genom enprocentmålet sker när Sveriges 
ekonomi växer. Regeringen menar att allt stöd som ges över den internationellt över-
enskomna 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 enprocent-
målet.

Regeringen har under lång tid varit passiv och till och med bromsat den viktiga diskus-
sionen om nya och innovativa sätt att finansiera klimatstöd. En remissbehandling av 
bland annat AGF-rapporten har inte lett fram till något konkret ställningstagande eller 
initiativ från Sverige sida. 

Regeringen avser inte att använda några intäkter från ETS till klimatåtgärder. 

Subventioner till fossil energi
Bakgrund: Utfasningen av subventioner till fossil energi skulle kunna generera stora 
belopp och samtidigt bidra till omställningen till fossilfria bränslen och därmed minska 
utsläppen av växthusgaser.

År 2010 beviljade Världsbanken ett lån till det sydafrikanska energibolaget Eskom som 
framförallt skulle finansiera bygget av ett nytt kolkraftverk. Kraftverket är mycket kon-
troversiellt i Sydafrika och de framtida utsläppen beräknas motsvara hälften av Sveriges 
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totala utsläpp per år. Samtidigt finns det inga indikationer på att kolkraftverket kommer 
att generera billigare energi till fattiga, utan enbart till industrier som kan förhandla sig till 
billiga elavtal. Världsbankens egna utredningar av tidigare kolkraftverksprojekt har visat 
att dessa inte har gett billigare energi till de fattiga. I en intern utvärdering av projektet 
i Sydafrika kritiseras det för att misslyckas när det gäller Världsbankens egna krav och 
regler, bland annat vad gäller användning av vatten och de vattenföroreningar projektet 
kommer att orsaka, liksom de klimatföljder man kan förvänta sig av att bränna kol.  
Inspektionspanelen konstaterar att det inte finns någon anledning att förvänta sig 
att projektet kommer att bidra till fattiga människors energiförsörjning. USA lade av 
miljöskäl ner sin röst i omröstningen om lånet. 

Sveriges politik: I Sverige går inga stora summor till fossil energi. Den svenska 
regeringen säger sig arbeta aktivt mot fossila subventioner och Sverige är även med 
i det informella samarbetet Friends of Fossil Fuel Subsidy Reform. Samtidigt röstade 
Sverige för lånet till Eskom i Sydafrika, som nu kritiseras skarpt, helt i strid mot policyn 
att stödja en klimatsmart utveckling i fattiga länder.

Analysen bygger på: 

Riksdagens protokoll 2011/12:18. Interpellation 2011/12:27 om auktioneringsintäkter. 2011-10-18.  

Riksdagens protokoll 2012/01:26. Interpellationsdebatt om resultatet av UFCCC:s 17:e 
partsmöte. 2012-01-26.

Interpellationsdebatt mellan finansminister Anders Borg och Jens Holm (V). 2011-10-18.

Näringsdepartementet. Klimat- och energisatsningar i budgetpropositionen 2009. Promemoria 
2008-09-09. 2008. 

Susanna Baltscheffsky. ”Sverige positivt till kolkraftslån”. Svenska Dagbladet. 2010-03-31.  

Miljödepartementet. En sammanhållen klimat- och energipolitik. Proposition 2008/09:162. 2009. 

World Bank Inspection Panel. “South Africa: Eskom Investment Support Project”. The Update, 
Issue 5. April 2012. 

Sverige bör:
• Öka ambitionen rörande utsläppsminskningar så att målet om 40 procents  
 minskning till år 2020 uppfylls genom åtgärder enbart i Sverige.
• Använda en del av de kommande intäkterna från försäljningen av utsläppsrätter  
 till internationellt klimatstöd. 
• Sluta använda biståndspengar för klimatfinansiering. Klimatfinansieringen bör   
 redovisas öppet 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 internationella 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 ActionAid, Diakonia och Svenska kyrkan.

22



Nya verktyg för en 
samstämmig politik
Organisationerna bakom den här barometern ser att Sveriges politik för global 
utveckling erbjuder stora möjligheter att åstadkomma en samstämmig politik för 
att bekämpa fattigdom och främja respekt för mänskliga rättigheter. Men som 
barometern har visat återstår mycket att göra för att leva upp till de åtaganden 
som gjorts genom PGU. Politisk vilja är helt avgörande. Det krävs också konkreta 
verktyg och mekanismer på flera olika nivåer. Kapitlet om vapenexport visar på 
behovet av en ökad öppenhet kring beslutsfattande, och att rättighets- och de 
fattigas perspektiv ignoreras när beslut om export fattas. Handelskapitlet iden-
tifierar behovet av en klagomålsmekanism för jordbrukare i utvecklingsländer 
i de fall då EU:s handels- och jordbrukspolitik hotar deras rättigheter. Det finns 
flera exempel inom andra politikområden på hur Sverige behöver skapa verktyg 
och mekanismer som gör att människors rättigheter inte kränks på grund av 
svensk politik, och att PGU i ökad utsträckning efterföljs. Vi har tagit fram ett 
antal förslag på åtgärder och verktyg som vi tror ökar förutsättningarna för att 
PGU efterlevs. Inom ramen för den europeiska Spotlight-rapporten  har vi tagit 
fram motsvarande förslag, och vi uppmanar Sverige att aktivt driva rapportens 
rekommendationer om mekanismer på EU-nivå.  

Åtaganden på högsta politiska nivå
För att en samstämmig politik för utveckling ska bli verklighet krävs politiskt åtagande 
från hela regeringen samt kunskap och politisk vilja hos alla ministrar. PGU handlar om 
att utvecklingsperspektivet ska integreras i alla politikområden, vilket bör reflekteras på 
politisk nivå inom alla departement. Frågan om en samstämmig politik för utveckling får 
inte bli en fråga enbart för UD och biståndsministern. I dagsläget är frågan i stort sett 
frånvarande från den dagspolitiska dagordningen. Ett sätt att stärka PGU:s roll skulle 
vara att göra PGU till en integrerad del av beredningen i regeringskansliet och att en 
statssekreterargrupp skapas för globala och internationella frågor där PGU kan han-
teras. Liknande grupper finns för exempelvis handels- och säkerhetsfrågor.

Stärkt kapacitet och resurser
För att PGU ska kunna implementeras på ett kvalitativt och effektivt sätt krävs också 
tillräckliga resurser i form av budget, kapacitet och personal. Tjänstemän på de olika 
departementen och relevanta myndigheter behöver ha tillräcklig kunskap om PGU. Idag 
har alla departement en fokalpunkt för PGU-arbetet som arbetar med kontakt och stöd 
från ansvarig handläggare på UD. I 2010 års skrivelse beskrevs att arbetsgrupper inrät-
tats över departementsgränserna för var och en av de sex globala utmaningarna som 
regeringen identifierat, med undergrupper för de 18 fokusområden som identifierats. 
Planen var att dessa skulle stärkas på olika sätt. Arbetsgrupperna är dock i princip 
vilande. Arbetet sker istället genom aktuella processer, inte minst genom samordning 
mellan tematiskt ansvariga handläggare på UD och det departement som ansvarar för 
en specifik fråga. Den ordinarie processen för gemensam beredning och departemen-
tens fokalpunkter för PGU som används idag är viktiga men inte tillräckliga. Det krävs 
en stärkt samordning mellan olika departement och relevanta myndigheter. 

Riksdagens roll för att garantera PGU:s efterlevnad behöver också stärkas. Ett PGU-
perspektiv på olika politikområden behöver säkras genom att PGU och eventuella 
målkonflikter diskuteras i andra utskott än Utrikesutskottet. Det är avgörande hur 
öppenheten för andra frågor än biståndet hanteras. Transparensen för beslutsprocesser 
gällande exempelvis svensk exportkredit och vapenexport är särskilt relevanta i detta 
avseende.  
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Bättre analys och inkluderande processer
Det behövs särskilda mekanismer i form konsekvensanalyser och möjligheter att 
presentera klagomål för att identifiera och hantera mål- och intressekonflikter, där 
konsekvenser av svensk politik för fattiga människor analyseras. Konsekvensanalys-
bedömningar måste genomföras i god tid så att slutsatserna kan påverka politikens 
utformning. Dessa bör genomsyras av öppenhet och deltagande från civilsamhället 
innan, under och efter genomförandet. Regeringen måste synliggöra hur avvägan-
den gjorts i de fall det finns mål- och intressekonflikter, för att på så sätt redovisa och 
motivera dessa avvägningar utifrån PGU. En viktig kanal för detta är regeringens PGU-
skrivelse.

I de lagförslag som har en tydlig koppling till PGU bör målen för PGU skrivas in som en 
del av målen för politiken. Då kan målkonflikter mellan PGU och det specifika politik-
området tydliggöras, och en grund för mekanismer för att hantera målkonflikterna 
skapas. CONCORD Europa har exempelvis föreslagit att det görs en tydlig hänvisning 
till PCD (Policy Coherence for Development) i den gemensamma jordbrukspolitiken. 
Det skulle kunna utgöra en legal grund för exempelvis en noggrann uppföljning av poli-
tikens konsekvenser för utvecklingsländer eller en klagomålsmekanism dit jordbrukare i 
utvecklingsländer som anser sig vara negativt påverkade av EU:s jordbrukspolitik skulle 
kunna vända sig.

För att PGU ska bli en integrerad del i utformningen av Sveriges (och EU:s) politik krävs 
breda diskussioner och deltagande i utvecklingsländer. Här har ambassader och Sida-
kontor en viktig roll att spela. Processen för att ta fram och utvärdera landstrategier för 
Sveriges utvecklingssamarbete bör användas för att samla information och analysera 
konsekvenserna av Sveriges (och EU:s) politik för utvecklingsländer och människor 
som lever i fattigdom, samt utgöra grund för rekommendationer för ökad samstämmig-
het. Landstrategierna bör också ha ett tydligare fokus på kopplingen mellan humanitära 
situationer och utvecklingsbistånd genom en tydlig koppling till klimatförändringar och 
katastrofriskreducering. Sveriges ambassader i utvecklingsländer bör hålla årliga kon-
sultationer kring samstämmighet med en bredd av aktörer. 

De nationella samråden i samarbetsländer, däribland Rådet för Näringsliv och Utveck-
ling (NU-rådet), kan också spela en viktig roll för att bredda deltagandet i diskussionen 
om utformning och konsekvenser av Sveriges politik genom att inkludera deltagande 
från det lokala civilsamhället. NU-rådet får inte bli ett sätt att främja svenska företags 
etablering och investeringar, och det är avgörande att rättighets- och de fattigas pers-
pektiv respekteras. Också i Sverige bör deltagandet i NU-rådet omfatta civilsamhället, 
för att bredda de perspektiv som representeras i rådet. 

Reagera och rätta till
Det behövs såväl tydliga indikatorer som oberoende och regelbundna utvärderingar för 
att följa upp målen om en samstämmig politik. I regeringens PGU-skrivelse år 2010  
presenterades ett nytt format för PGU som bygger på OECD:s modell Building Blocks 
for Policy Coherence for Development. Denna ger en bättre överblick och har lagt 
grunden för en förbättrad rapportering när det gäller framsteg. Ett arbetsprogram med 
tydliga indikatorer, liksom oberoende och regelbundna utvärderingar saknas dock fort-
farande, vilket OECD kritiserat Sverige för vid flera tillfällen. De indikatorer för uppföljn-
ing som tas fram bör främst fokusera på resultat och inte på process. Sverige bör se till 
att en oberoende instans ges uppdraget att utvärdera PGU.

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 system för att rätta beslut som får negativa konsekvenser för hållbar utveckling och 
mänskliga rättigheter i utvecklingsländer. Det skulle kunna ske genom ett system där 
regeringar, enskilda medborgare och civilsamhällsorganisationer i påverkade länder 
ges möjlighet att via Sveriges ambassader eller civilsamhällesorganisationer presentera 
klagomål till Sveriges regering om svensk politik bidrar till att hindra fattiga människor 
från att få sina rättigheter tillgodosedda. En formaliserad process för hur dessa klago-
mål ska hanteras behöver identifieras. 

Frågan om en 
samstämmig 
politik får 
inte bli en 
fråga enbart 
för UD och 
bistånds- 
ministern
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Rekommendationer:
• Regeringen bör stärka PGU:s ställning på politisk nivå inom regeringskansliet      
 genom att göra PGU till en integrerad del av beredningen i regeringskansliet i   
 form av en statssekreterargrupp.
• Riksdagen bör besluta att regelbundna och oberoende utvärderingar av PGU   
 genomförs.
• Riksdagen bör stärka sin roll i uppföljningen av PGU genom att öka insynen i   
 PGU-arbetet, genom att till exempel involvera fler utskott i arbetet.
• Regeringen bör garantera deltagande från civila samhället och nationella  
 parlament i de konsultationer och samråd som genomförs i Sveriges samarbets- 
 länder, däribland de nationella NU-konsultationerna.
• Regeringen bör stärka kunskapen om PGU och samordningen mellan de olika   
 departementen genom att avsätta tillräckliga resurser för att vitalisera de  
 departementsövergripande arbetsgrupperna.
• Regeringen bör utforma tydliga indikatorer för att följa upp och mäta efter-  
 levnaden samt resultaten av PGU.
• Regeringen bör inrätta en ombudsmannafunktion med mandat att undersöka fall  
 där Sveriges politik på olika områden skadar utvecklingsländer, utifrån klagomål  
 från regeringar, civila samhället och individer. 
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