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Denna kartläggning syftar till att tydliggöra vilken politik 
som partierna i Sveriges riksdag vill driva i frågor som 
är viktiga för en rättvis och hållbar global utveckling. 
Den synliggör skiljelinjer och var det finns behov av 

att utveckla skarpare politiska förslag. Kartläggningen 
bygger på de teman som tas upp i valmanifestet 

#hjärtavärlden. Läs mer på hjärtavärlden.nu.

Vi, 51 organisationer som står bakom #hjärtavärlden 
vill att hållbar global utveckling får plats i årets 

valrörelse. Tillsammans engagerar våra organisationer 
hundratusentals medlemmar. Vi är många och olika, men 
förenas i arbetet för en mer mänsklig och hållbar värld. 
I plattformen CONCORD Sverige arbetar vi tillsammans 

för en politik som gör världen bättre.

#hjärtavärlden
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SAMMANFATTNING

Utvecklingspolitiken följer inte blockgränserna. Det 
finns skillnader i synsätt mellan nuvarande regerings-
partier i flera frågor, och det finns inom den borgerliga 
oppositionen ett antal skiljelinjer i synen på vad som är 
den mest effektiva biståndspolitiken.

Syftet med denna kartläggning är att tydliggöra vad 
de politiska partierna vill i frågor som är viktiga för en 
rättvis och hållbar global utveckling. Den synliggör ock-
så skillnader och visar var det finns behov av skarpare 
politiska förslag. Kartläggningen bygger på teman i 
valmanifestet #hjärtavärlden, som 51 organisationer står 
bakom.

En slutsats av kartläggningen är att många folkvalda 
visar brist på engagemang när det handlar om en håll-
bar och rättvis global utveckling. Utvecklingsfrågorna 
betraktas som en ensak för politikerna i Utrikesutskot-
tet och samarbetet mellan riksdagens utskott brister, 
till och med då andra utskott har ansvar för frågor med 
tydliga kopplingar till global hållbar utveckling.

Samarbetet mellan regeringen och riksdagen kritiseras 
också av flera partier, i synnerhet när det gäller att enas 
om tydliga och väl förankrade förslag för hur Sverige 
ska bidra till de Globala målen i Agenda 2030.

I biståndspolitiken syns en ökande tendens från vissa 
partier att låta migrationspolitiken påverka biståndet. 

Några exempel på resultat av kartläggningen jämfört 
med kraven i valmanifestet #hjärtavärlden är:

Rätten att organisera sig i en tid då hoten 
ökar mot försvarare av mänskliga rättig
heter, demokrati och miljö.
7 av 8 partier prioriterar bistånd till demokrati och 
mänskliga rättigheter. Bara Sverigedemokraterna vill 
nedprioritera demokratibiståndet i dess nuvarande 
form. Flera partier ser behov av snabbare, mer flexibelt 
bistånd till utsatta människorättsförsvarare. Hoten mot 
civilsamhällets utrymme i många länder är ett nytt 
politikområde som håller på att växa fram. Kristdemo-
kraterna har den mest utvecklade politiken på detta 
område enligt de underlag som granskats.

Skapa en hållbar och rättvis utveckling 
till år 2030
Snart tre år efter att de Globala målen beslutades i FN 
saknas idéer om hur partierna ska göra konkret hand-

ling av Agenda 2030. Regeringens handlingsplan har 
dröjt, och ska komma innan sommaren 2018. Flera 
partier efterlyser en parlamentarisk förankring av ge-
nomförandet av Agenda 2030 för att politiken ska bli 
långsiktig. Centerpartiet har motionerat i frågan.

Minska våra klimatpåverkande utsläpp 
och öka stödet till utsatta länder
Alla partier utom Liberalerna och Sverigedemokrater-
na nämner klimat som en prioritet i biståndet. Inget 
parti avsätter dock extra resurser för klimatstöd till 
utvecklingsländer utöver biståndet. 

För en verkligt feministisk utrikespolitik
Samtliga partier nämner jämställdhet som en stark 
prioritering inom biståndet. Sexuell och reproduktiv 
hälsa och rättigheter är viktigt för nästan alla partier. 
Regeringen arbetar med en feministisk utrikespolitik, 
vilket har inspirerat andra länder att ta efter. Den bor-
gerliga oppositionen vill arbeta i samma spår, men inte 
använda det begreppet.

Avsätt 1 procent av BNI till internationellt 
bistånd och värna biståndets unika roll
Moderaterna och Sverigedemokraterna är de enda 
partier som inte lever upp till riksdagens mål om att en 
procent av bruttonationalinkomsten ska gå till bistånd.
Nyligen föreslog Socialdemokraterna att bistånd ska 
villkoras mot att länder tar emot sina medborgare som 
flytt. Detta är en tydlig avvikelse från den samsyn som 
tidigare har rått mellan partierna i riksdagen om att 
människor som lever i fattigdom inte ska drabbas av 
indraget stöd som påtryckning för att agera i Sveriges 
migrationspolitiska intressen.

För en human migrations och flykting
politik som försvarar asylrätten
Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemo-
kraterna är eniga i nästan samtliga migrationspolitis-
ka frågor: att avskaffa permanenta uppehållstillstånd, 
kraftigt försämra möjligheterna till familjeåterför-
ening och försvåra för statslösa, hbtq-personer med 
flera, genom att ta bort övriga skyddsbehövande som 
asylskäl i lagen. Hälften av riksdagspartierna är för 
permanenta uppehållstillstånd. Dessa parti er finns på 
båda sidor om vänster-höger-skalan. Vänsterpartiet, 
Centerpartiet och Miljöpartiet är för permanenta 
uppehållstillstånd för samtliga skyddskategorier. 
Kristdemokraterna är för perma nenta uppehållstill-
stånd för kvotflyktingar. 
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Slutsatserna i kartläggningen visar att alla partier har 
områden i sin globala utvecklingspolitik som kan och 
bör stärkas under kommande mandatperiod. Det behövs 
för att Sveriges utrikes- och utvecklingspolitik fortsätter 
utvecklas som ett samstämmigt och effektivt stöd till 
demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet 
och hållbar utveckling.

METOD

Kartläggningen är genomförd i två steg, först inläsning 
av dokument och sedan intervjuer av talespersoner 
för de politiska partierna. Dokumentgranskningen har 
utförts av författaren, och utgått från en uppsättning 
frågor och nyckelord baserade på kraven i valmanifestet 
#hjärtavärlden.

Underlagen som granskats i kartläggningen är regering-
ens propositioner och övriga partiers motioner för stats-
budgetens utgiftsområde 5, Internationell samverkan, 
och 7, Internationellt bistånd för år 2017/2018, samt för 
kartläggningen relevanta delar av regeringens budget-
proposition och övriga partiers budgetmotioner för 
år 2017/2018. Även beslut från senaste partikongress/ 
stämma/ landsdagar/ landsmöte/ riksting har granskats, i 
den mån de tog upp internationell utvecklingspolitik.
Intervjuer genomfördes under andra halvan av april och 
första halvan av maj med partiernas utrikes-/ bistånds-
politiska talespersoner, samt med migrationspolitiska 
talespersoner. Intervjuerna genomfördes i mötesform 
eller skriftligen och syftade till att förtydliga oklarheter 
som dykt upp under dokumentgranskningen.

Det finns ett antal frågor som har behövts hanteras i 
metoden för kartläggningen:

Jämförbarhet 
Det finns ett mått av svårigheter i jämförbarheten 
mellan partierna då regeringens propositioner är mycket 
utförligare än övriga partiers motioner. Andra partiers 
dokument är vidare skrivna i förhållande till regeringens 
politik och budget. Genomförandet av intervjuer kom-
penserar till viss del detta. 

Regeringspartierna 
Det faktum att Socialdemokraterna och Miljöpartiet 
regerar tillsammans leder till en viss otydlighet gällande 
deras ingående positioner i regeringens politik. Därför 

redovisar vi den gemensamt föreslagna politiken under 
rubriken ”Regeringen” och den kompletterande infor-
mationen från intervjuer och kongressbeslut under en 
rubrik för respektive parti.

Delar av politiken 
De dokument som granskningen är baserad på beskri-
ver delar av partiernas politik. Det kan finnas motioner 
om relevanta frågor som det inte funnits resurser till att 
granska. Därför har valet varit att använda den tude-
lade metoden att granska propositioner/ motioner för 
områden som mest berör den internationella utveck-
lingspolitiken, och komplettera med intervjuer. I de fall 
intervjupersoner har hänvisat till andra dokument har 
läsning av delar av dem skett i den utsträckning som 
varit realistisk givet tid och resurser.

Klimat
Klimatfrågan är en egen punkt i valmanifestet #hjärta-
världen, men inte ett eget kapitel i denna kartläggning. 
Detta beror på att miljö- och klimatpolitiken inom det  
internationella utvecklingssamarbetet till största del 
skildras inom ramen för biståndspolitiken. I fråga om 
klimatpåverkan av svenskars konsumtion hänvisar vi till 
Naturskyddsföreningens granskning av riksdagspartier-
nas miljölöften inför valet: ”Höjd ribba i miljöpolitiken” 
från juni 2018.

Migration
Det finns ett avsnitt om migrationspolitik i kartlägg-
ningen, men eftersom CONCORD Sverige framförallt 
arbetar med migration kopplat till vilka konsekvenser 
svensk migrations- och flyktingpolitik får för människor 
utanför Europa, så har inte alla motioner och proposi-
tioner på detta politikområde systematiskt granskats, 
utan studien utgår främst från intervjuer med partiernas 
talespersoner. En annan utmaning har varit att partier 
har gjort nya utspel och förändrat sin migrationspolitik 
under tiden kartläggningen har genomförts. Det har 
gjort att utgångspunkten har fått vara aktuella uttalan-
den publicerade av partierna.
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För tolfte året i rad backar den demokratiska ut-
vecklingen i världen. Bara under 2017 mördades 
över 300 människorättsförsvarare i världen.1,2  
Sju av åtta riksdagspartier synliggör hoten mot 
orga nisationer och aktivister i civilsamhället och 
vill motverka utvecklingen. Hoten mot civilsam-
hällets demokratiska utrymme är dock ett rela-
tivt nytt tema, och politiken behöver i många fall 
ut vecklas.

De flesta partiernas politik saknar en helhetsbild. 
Förslagen rör i flera fall stöd till demokrati eller 
civilsamhället i bredare termer, snarare än åt-
gärder som specifikt ska hantera det krympande 
demokratiska utrymmet. Sverigedemokraterna 
är enda partiet som inte lyfter frågan alls. Krist-
demokraterna utmärker sig i att presentera en 
analys med politiska förslag på flera nivåer för att 
främja civilsamhällets demokratiska utrymme.

Stöd till partier och institutioner 
Socialdemokraterna ser att stöd till offentlig 
förvaltning kan bidra till att skydda civilsamhällets 
utrymme, och Moderaterna förespråkar bistånd 
som främjar demokratins institutioner. Kristdemo-
kraterna lyfter fram att Sverige ska verka för att 
förhindra nya lagar som begränsar utrymmet för 
bl.a. oppositionspolitiker och partier. 

HOTEN MOT DEMOKRATIN OCH 
CIVILSAMHÄLLETS UTRYMME

Snabba former för stöd 
Både Liberalerna och Kristdemokraterna föreslår att 
särskilda medel ska sättas av för att snabbt kunna 
stötta hotade aktivister och demokratiförsvarare. Även 
Socialdemokraterna ser behovet av snabbt och flexi-
belt bistånd till människorättsaktivister.

Nya vägar för biståndet? 
Liberalerna anser att bistånd ska kunna ges till de-
mokratiaktivister i länder med ekonomiskt välstånd 
men som brister när det gäller demokratiska rättig-
heter. Socialdemokraterna ser utmaningar i att stötta 
demokratiaktivister i svåra situationer och samtidigt 
få full insyn i deras verksamhet. De belyser en möjlig 
problematik i biståndets resultatstyrning. 

Politiska aktörer och internationell 
samverkan 
Socialdemokraterna ser att svenska ambassader kan 
stärka sitt arbete för att motverka hoten mot demo-
kratin. Liberalerna anser att EU snarare än FN är rätt 
forum för att främja demokratiutveckling och Kristde-
mokraterna välkomnar att EU betonar civilsamhällets 
roll i grannskapspolitiken. De anser att EU ska bli 
starkare i politiska påtryckningar gentemot sina gran-
nar. Moderaterna förespråkar “smarta sanktioner” som 
drabbar auktoritära regimer och ledare som hotar och 
dödar demokratiaktivister.

REGERINGEN
För att motverka det minskade demokratiska 
utrymmet vill regeringen ge kontextuellt anpassat stöd 
till demokratins aktörer. Ett centralt instrument för att 
upp nå detta är regeringens skrivelse om mänskliga rättig-
heter, demokrati och rättsstatens principer i utrikespoli-
tiken. Den slår bland annat fast att Sverige i internatio-
nella forum ska påtala försämringar av civilsamhällets 
utrymme, skydda och främja människorättsförsvarare un-
der hot, anpassa utvecklingssamarbetet till civilsamhället 
i auktoritärt styrda samhällen, med mera.3 I regeringens 
strategi för jämställdhet i utvecklingssamarbetet är ett av 
målen stärkta förutsättningar för kvinnorättsorganisa-
tioner, feministiska rörelser och kvinnliga människorätts-

försvarare att verka oberoende och bidra till jämställd-
het.4 Regeringen menar att betydelsen av Sveriges stöd 
till globala och regionala strategier såväl som rättsstatens 
principer genom demokratiska och välfungerande offen-
tliga institutioner, får ökad betydelse när andra givar-
länder prioriterar ner detta. Av extra vikt är att Sverige 
fortsätter stödja de mottagarländer där det demokratiska 
utrymmet och civilsamhällets rätt att verka minskar, även 
om det innebär utmaningar för Sverige som givare. För 
att bemöta dagens underminering av globala normer och 
rättigheter, liksom av det multilaterala systemet i stort, 
menar regeringen att Sverige behöver hitta nya arbetssätt 
och skapa nya allianser.5 



8

SOCIALDEMOKRATERNA
Socialdemokraterna tycker att utvecklingssa-
marbetet kan användas bättre för att motver-
ka det krympande utrymmet för civilsamhället. Arbetet 
behöver omfatta hela kedjan av aktörer och institution-
er. Stöd till offentlig förvaltning kan i högre grad utfor-
mas för att motverka det krympande utrymmet. Det 
krympande utrymmet behöver även hanteras i tematiskt 
riktade insatser, exempelvis inom miljö och klimat samt 
jämställdhet.6

När situationen snabbt förändras i ett land behöver 
biståndet vara flexibelt och snabbfotat, så att stödet når 
fram till de människorättsaktivister och organisationer 
som försvarar demokratin. Till exempel genom mindre 
stödinsatser som möjliggör snabba beslut. Socialdemokra-
terna reflekterar över att det kan finnas en problematik i 
mål- och resultatstyrning i biståndet i de fall där demokra-
tiaktivisters arbete på grund av landets politiska situation 
inte kan uppvisa fullständig transparens, men ändå är 
avgörande att stötta. Socialdemokraterna ser vidare am-
bassaderna som viktiga aktörer för att motverka utveckling 
mot minskad demokrati. Socialdemokraterna vill ge Sida i 
uppdrag att fördjupa arbetet med hur ambassadernas stöd 
kan bli mer situationsanpassat och välriktat.7

MILJÖPARTIET 
Se avsnittet ovan om regeringens politik 
på området. 

MODERATERNA 
Moderaterna belyser att individens rätt 
till frihet alltmer ifrågasätts av auktoritära regimer och 
våldsbejakande rörelser, och betonar att problemet 
med det minskade demokratiska utrymmet är större än 
frågan om civilsamhällets utrymme. Det handlar om 
respekten för rättsstatens principer och demokratiska 
institutioner. Därför vill Moderaterna ge bistånd som 
främjar demokratin och dess institutioner, kanaliserat via 
UD eller andra delar av statsapparaten, beroende på hur 
styrningen av biståndet ser ut.8 De vill i biståndet ställa 
hårdare krav på respekt för mänskliga rättigheter och 
demokrati.9

Moderaterna vill att Sverige fortsätter stödja 
demokratiska krafter i länder som Kuba, Venezuela och 
Vitryssland. De understryker vikten av yttrande- och 
religionsfriheten för ett öppet och fritt samhälle.10

Moderaterna vill att Sverige ska hantera hoten mot 
demokratin tillsammans med andra länder och inom 

EU.11 De förespråkar också “smarta sanktioner” mot auk-
toritära regimer som utan att drabba ländernas medbor-
gare ska kunna riktas mot de som utsätter demokrati- och 
civilsamhällesaktivister för hot och våld. Moderaterna vill 
också prioritera frågor om frihet och säkerhet på internet, 
och belyser hur internet både kan främja yttrandefriheten 
och användas för begränsningar och repression. De uttry-
cker oro över att skydd mot terrorism ibland används som 
förevändning att begränsa journalisters frihet.12

SVERIGEDEMOKRATERNA 
Med hänvisning till de många konflikter som 
pågår i världen anser Sverigedemokraterna att det är vik-
tigare att satsa på människors grundläggande behov än 
demokrati. De tycker att Sveriges bistånd till medborgerliga 
och politiska rättigheter bör minska.13 Om människor inte 
har mat för dagen och grund läggande trygghet kan de inte 
engagera sig för demokrati, anser Sverigedemokraterna.14 
Sverigedemokraterna säger samtidigt att stöd till demokrati 
och mänskliga rättigheter är viktigt, samt att civilsamhället 
och andra aktörer som arbetar för detta ska prioriteras 
högre i det bilaterala biståndet.15 

Ansvaret för arbetet med demokrati och mänskliga rät-
tigheter på statlig nivå i länderna tycker Sverigedemokra-
terna att Världsbanken och FN ska ha.16 Sverigedemokra-
terna anser att Sveriges engagemang för medborgerliga 
och politiska rättigheter framförallt ska ske genom utrikes-
politiken och inte biståndspolitiken.17

CENTERPARTIET 
Centerpartiet uttrycker en oro över att demo-
kratin, friheten och öppenheten minskar.18 
Partiet skriver att mänskliga rättigheter, rätten 
till samhällsengagemang och yttrandefrihet är centrala i 
bistånds politiken.19 Svenskt bistånd ska bidra till att stödja 
frihetskämpar och stärka yttrandefriheten.20 Centerpar-
tiet menar att det finns flera sätt och flera aktörer som 
Sverige ska stötta i arbetet för demokrati och mänskliga 
rättigheter. De understryker vikten av att hitta de aktörer 
som kan bidra till förändring i ett land, och nämner exem-
pelvis journalister. När civilsamhället utgör de viktigaste 
förändringsaktörerna så ska stödet fokuseras där. Center-
partiet är också tydliga med att det inte finns en modell 
som passar alla länder - insatser för att stärka demokratin 
måste vara kontextuellt anpassade. De framhåller vikten av 
att arbeta med hbtq-personer och ser deras demokratiska 
utrymme som en värde mätare för hur demokratin i ett 
land mår. Centerpartiet ser också satsningar på SRHR 
som viktigt; utan hälsa är det svårt att utnyttja sina med-
borgerliga rättigheter.21 
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VÄNSTERPARTIET 
Vänsterpartiet vill att Sverige som enskilt 
land och som medlem i EU och FN ska 
verka för att värna och stärka civilsamhällets och 
folkrörelsernas roll i utvecklingspolitiken.22 Vidare 
poängterar Vänsterpartiet att civilsamhällesorganisa-
tioner i mottagarländer fungerar som viktiga garanter 
för demokrati, ansvarsutkrävare gentemot beslutsfat-
tare, och informationskällor till landets befolkning och 
utomstående aktörer.23 

För civilsamhället i mottagarländerna reflekterar 
Vänsterpartiet över hur flera länder har infört lagar 
som begränsar frivilligorganisationers möjligheter 
att verka. Vänsterpartiet lyfter även att fackliga 
rättigheter är hotade i stora delar av världen. Som 
exempel på länder som de ser som problematiska 
avseende civilsamhällets utrymme nämns Turkiet, 
Israel och Kambodja.24 

För att säkerställa efterlevnaden av de mänskliga 
fri- och rättigheterna i världen menar Vänsterpartiet 
att Sverige behöver arbeta på flera sätt samtidigt. Det 
handlar om diplomati men också om att skriva in högt 
ställda krav i handelsavtal. När krav på mänskliga 
rättigheter inte efterlevs ska det få allvarligare kon-
sekvenser än vad som idag är fallet.25

LIBERALERNA 
Med anledning av tillbakagången för 
demokratin i många delar av världen vill Liberalerna 
tillföra extra medel till ett "demokratilyft" om 221 
miljoner kronor. En viktig komponent i detta är främ-
jandet av press- och yttrandefriheten.26

Liberalerna ser att konsekvenser av det minskade 
demokratiska utrymmet är individens minskade 
inflytande och minskad makt över sina egna livs-
förutsättningar. De vill att Sverige i internationella 
sammanhang höjer sin röst för demokrati: Sverige ska 
vara en pådrivande kraft i EU, FN och andra interna-
tionella organisationer.27

Vidare tycker Liberalerna att bistånd ska kunna gå till 
demokratiaktivister oavsett vilken ekonomisk status 
som deras hemland har, då vissa länder med ett större 
ekonomiskt välstånd brister i demokratiska fri- och 
rättigheter. De anser vidare att EU är ett bättre forum 
för att främja demokratiutveckling i världen än FN, 
och vill därmed fokusera på det europeiska samar-
betet.28

KRISTDEMOKRATERNA 
Kristdemokraterna anser att det minskade 
demokratiska utrymmet både är problema-
tiskt för de rättigheter som begränsas och för de utveck-
lingshinder som det skapar. De menar att utveckling 
hämmas då människor inte får påverka och civilsam-
hället inte heller dela med sig av sina kunskaper till de 
styrande. Ett inkluderande partnerskap är centralt i 
Agenda 2030, vilket också Kristdemokraterna menar 
stärker argumentet för att minskat demokratiskt utry-
mme får stora konsekvenser för möjligheterna att nå en 
hållbar utveckling. Kristdemokraterna vill att Sverige 
ska sätta hårdare press på partnerländer som krymper 
civilsamhällets utrymme. Konkret bör Sverige satsa på 
att motverka stiftandet av lagar vars syfte är att begränsa 
oppositionellas och civilsamhällets medverkan i sam-
hällsutvecklingen.29 Kristdemokraterna vill att bistånds-
ministerns titel uttryckligen ska innefatta mänskliga 
rättigheter för att tydliggöra att främjandet av dem 
också ingår i ämbetet.30

Kristdemokraterna lyfter också religions- och över-
tygelsefrihet, bland annat som en fråga om frihet att 
uttrycka sig. De föreslår att nya landstrategier alltid 
innehåller en analys av situationen för religions- och 
övertygelsefriheten, och att alla diplomater bör ha ge-
nomgått utbildning i frågor som rör religionsfrihet.31

Kristdemokraterna ser positivt på att EU betonar civil-
samhällets roll i grannskapspolitiken. De vill att EU 
ska bli ännu starkare i sina politiska påtryckningar för 
mänskliga rättigheter gentemot unionens grannar i 
syd och sydöst, särskilt Egypten och Tunisien.32 Krist-
demokraterna framhåller också vikten av att Sverige i 
internationella sammanhang driver på för att stötta et-
niska och religiösa minoriteter i Mellanöstern och delar 
av Afrika och Asien.33 De anser att Sverige ska verka för 
att medlemskap i FN:s råd för mänskliga rättigheter ska 
kräva att landet ifråga lever upp till vissa kriterier av-
seende mänskliga rättigheter.34

Kristdemokraterna ser civilsamhällets aktörer som 
oersättliga i svenskt bistånd och menar att de möjliggör 
många människors aktiva deltagande i samhällsutveck-
lingen. Kristdemokraterna vill införa en biståndsstrategi 
för att stödja människorättsförsvarare, vilken också in-
kluderar en frihetsfond.35 Denna ska möjliggöra flexibla 
och snabbfotade insatser för människorättsförsvarare. 
Partiet vill utöver individer och organisationer som 
verkar för demokrati, även stödja politiska partier med 
samma syfte.36
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Agenda 2030 med de 17 Globala målen för hållbar 
utveckling är en unik global agenda som Sverige ska 
bidra till att genomföra både nationellt och interna-
tionellt. Trots det har inte partierna tagit till sig bud-
skapet och framförallt finns inte tydliga målsättning-
ar eller visioner för hur de vill att Sverige ska bidra 
till de Globala målen.

Sveriges politik för global utveckling (PGU) gav 
redan 2003 Sverige ett viktigt redskap för att 
förverkliga en samstämmig politik för global utveck-
ling. I och med PGU ska mänskliga rättigheter och 
fattiga människors perspektiv prägla all politik. 

Brister i samarbetet och engagemanget
Flera partier ser brister i samarbetet mellan riksdag 
och regering och mellan riksdagens olika utskott, 
även inom partierna, när det gäller frågor som är 
viktiga för en hållbar global utveckling. Politiken 
för global utveckling är fortsatt en fråga främst 
för utrikesutskottet och inte något som förankrats 
brett inom partierna och riksdagens olika utskott. 
Här finns en stor utvecklingspotential för hur även 
näringsutskottet, miljö- och jordbruksutskottet, 
socialförsäkringsutskottet, skatteutskottet, justi-
tieutskottet med flera kan engagera sig för en håll-
bar global utveckling.

Parlamentarisk förankring av 
Agenda 2030
Flera partier vill se en parlamentarisk förankring av 
genomförandet av Agenda 2030 för att göra tydlig 
och långsiktig politik av agendan. Centerpartiet 
har motionerat i frågan. Den sittande regeringen 
har sagt att de ska presentera en nationell hand-
lings plan för Agenda 2030 innan sommaren.  

Det finns idag ingen plan för en bred parlamen-
tarisk beredning eller någon proposition från 
regeringen.

Sveriges politik för global utveckling 
ifrågasätts
De flesta partier ser PGU som en förutsättning 
eller ett verktyg för genomförandet av Agenda 
2030 och menar att PGU ska vara fortsatt gäl-
lande. Liberalerna tycker inte att PGU ska gälla för 
samtliga politikområden, utan enbart för handels-, 
utrikes, och biståndspolitiken.

Agenda 2030 och biståndet
Det svenska utvecklingssamarbetet ses av alla 
partier som ett redskap för att nå Agenda 2030 
globalt. Flera av allianspartierna uttrycker att poli-
tiken måste prioritera och fokusera på ett fåtal av 
de Globala målen, med viss variation i vilka mål 
partierna ser som viktigast i det svenska biståndet.

När intressekonflikter uppstår 
ska mänskliga rättigheter och miljö 
vägleda
Partierna skiljer sig åt när det gäller på vilket sätt 
de tar sig an intressekonflikter som skapar hinder 
för global utveckling. Vapenexport till diktaturer, 
handel, skatteflykt, samt miljö och klimat är exem-
pel där olika partier ser behov att utveckla politik-
en utifrån principerna i Sveriges politik för global 
utveckling.

I politiken kring svenska företags respekt för 
mänskliga rättigheter internationellt saknas mer 
grundlig analys. Detta är ett område med stor 
utvecklingspotential.

AGENDA 2030 OCH SVERIGES POLITIK 
FÖR GLOBAL UTVECKLING
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REGERINGEN 
Arbetssättet för att uppnå Agenda 2030 
vill regeringen ska grundas på arbetet 
med PGU37, som de lanserade en nystart för efter att 
Agenda 2030 kom till.38 Regeringen skriver vidare att 
Sverige i EU ska "prioritera genomförandet av Agenda 
2030, att miljö- och klimatfrågor ges en central roll i 
genomförandet framöver och att EU är en stark aktör 
för jämställdhet, inklusive SRHR-frågor”.39 Regering-
en beskriver hur de arbetar för att FN, EU, OECD 
och andra multilaterala organisationer ska integrera, 
följa upp och utveckla kapacitet när det gäller Agenda 
2030.40 Den svenska resursbasen, det vill säga civil-
samhällesorganisationer, forskarsamhället, näringslivet 
och svenska myndigheter, ses som central i genom-
förandet av agendan.

Potentiella intressekonflikter som kan utgöra hinder 
för global utveckling tas upp i regeringens skrivelse 
(2017/18:146) om PGU i genomförandet av Agenda 
2030, som inte ingår i materialet för denna kartlägg-
ning.

Regeringen framhåller att utvecklingssamarbetet ska 
bidra till genomförandet av Agenda 2030, klimatavtalet 
från UNFCCC COP 21 i Paris 2015, samt Addis Aba-
ba Action Agenda om utvecklingsfinansiering.41

SOCIALDEMOKRATERNA
Socialdemokraterna vill belysa att det finns 
svårigheter både i att identifiera och hantera 
intressekonflikter mellan målen i utvecklingspolitiken 
och andra politiska mål. Svårigheterna ligger framförallt 
i att finna resurser till det omfattande arbete som det 
kräver och att det inte finns samsyn inom och mellan 
partierna kring om och var det finns brister i politiken. 
Som exempel på detta lyfter Socialdemokraterna fram 
att inget utskott i riksdagen förutom Utrikesutskottet 
gett något svar på regeringens skrivelse (2017/18:146) 
om PGU i genomförandet av Agenda 2030, trots att 
den är relevant för de flesta.42

Områden där Socialdemokraterna lyfter fram att poli-
tiken behöver bli mer ändamålsenlig och samstämmig, 
är hållbar energi, hållbart företagande, hållbar kon-
sumtion och produktion, säkerhet och utveckling samt 
kapital- och skatteflykt. Socialdemokraterna menar att 
översynen av exportkontroll av krigsmateriel har haft ef-
fekt, men ser också behov av uppföljning. I arbetet mot 
skatteflykt anser Socialdemokraterna att verktyg som i 
realiteten leder till förbättring måste tillämpas, även om 
detta kan betyda viss brist på öppenhet.43

Socialdemokraterna är övertygade om att det behövs 
en parlamentarisk förankring av arbetet med PGU och 
Agenda 2030. Dock har partiet ännu inte utvärderat om 
dagens förankring är tillräcklig eller behöver förändras.44

Gällande hållbart företagande skriver Socialdemokrater-
na att de har höga ambitioner och att det är en grund-
sten i Sveriges exportstrategi från 2015. 

MILJÖPARTIET 
I Miljöpartiets valmanifest 2018 går att läsa 
att Sverige ska arbeta för de Globala målen 
på alla nivåer. De målen ska vara utgång-
spunkt för internationell handel och utvecklingssam-
arbete.45 

Miljöpartiet vill kraftfullt verka för att Sverige inte ex-
porterar vapen till icke-demokratiska länder där det 
förekommer kränkningar av mänskliga rättigheter, sys-
tematisk diskriminering av kvinnor eller liknande. Där-
till vill partiet att avtal om export av krigsmateriel enkla-
re ska kunna omprövas vid förändrade omständigheter. 
När det gäller riskbedömningar och krav på utvärdering 
vill Miljöpartiet att liknande krav som gäller för svenskt 
bistånd ska gälla export av krigsmateriel.46

Andra intressekonflikter med målen för utvecklingspoli-
tiken som Miljöpartiet identifierar är: ekonomisk tillväxt 
kontra miljö och mänskliga rättigheter, utbyggnad av 
vissa klimatneutrala energisystem kontra bibehållandet 
av naturmiljöer. Miljöpartiet anser att det är viktigt att 
det finns en parlamentarisk förankring i arbetet med 
Agenda 2030 och PGU för att skapa kontinuitet och 
långsiktighet.47

Miljöpartiet anser att det är viktigt att ställa krav på 
mänskliga rättigheter och miljöhänsyn i de handelsavtal 
som EU ingår. De tycker att de krav som finns i nuva-
rande avtal generellt är för lågt ställda, och vill förbättra 
dem.48

Miljöpartiet vill att svenska företag ska leva upp till hårt 
ställda krav på hållbarhet. Agenda 2030 och Fossilfritt 
Sverige har uppställda krav som företag ska hålla. Mil-
jöpartiet tycker att staten ska tillämpa klimat- och män-
niskorättskriterier i AP-fonderna. Den förändring som 
sjunde AP-fonden har gjort inom detta område anser 
sig Miljöpartiet ha bidragit till.49 Miljöpartiet anser ge-
nerellt att Sverige bör sätta upp bindande regelverk för 
företag där så är möjligt, men medger att det är många 
områden där Sverige måste samarbeta med andra ak-
törer för att det ska bli effektivt.50
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MODERATERNA 
Om global hållbar utveckling säger 
Moderaterna: "Vi ska främja demokrati, 
mänskliga rättigheter och hållbar utveckling och hävda 
internationell rätt och jämställdhet (…) Målet är att 
bidra till att omvandla förtryck till frihet, fattigdom till 
framsteg och resursslöseri till hållbar utveckling."51 Även 
klimatfrågan och gemensam internationell uppslutning 
kring den ses som viktigt.52 

Moderaterna framhåller starkt de ekonomiska och soci-
ala dimensionerna av hållbar utveckling. De motsätter 
sig att det skulle finnas någon konflikt mellan de tre 
dimensionerna av hållbar utveckling och är övertygade 
om att ekonomisk tillväxt inte står i konflikt med mil-
jömässig hållbarhet.53

Moderaterna vill utveckla politiken för global utveckling. 
Moderaterna är tveksamma till att regeringen använder 
PGU som ett verktyg för att uppnå målen i Agenda 
2030. Moderaterna menar att PGU på ett sätt är mer 
relevant än Agenda 2030 då den är antagen av riksda-
gen, medan den senare är fastställd på FN-nivå och 
saknar svensk förankring. Mot bakgrund av detta vill 
Moderaterna att riksdagen ska vara delaktig i hur Agen-
da 2030 ska genomföras innan regeringen börjar ta fram 
handlings planer, och de framför kritik mot bristande 
förankring i riksdagen. Moderaterna menar också att 
Sverige inte bör “kategorisera in” redan pågående politik 
som uppfyllelse av målen. Vidare tycker Moderaterna 
att Sverige i utrikes politiken inte kan arbeta med hela 
Agenda 2030 samtidigt utan bör välja ut ett antal mål att 
bli ledande inom, nämligen målen för: hälsa och välbe-
finnande, rent vatten och sanitet, bekämpa klimatförän-
dringen, och fredliga och inkluderande samhällen.54

Vid tillfället för denna kartläggning har inte Moder-
aterna utvecklat vilka målkonflikter de ser i arbetet 
med PGU och Agenda 2030.55 De resonerar dock i sin 
biståndsmotion kring synergier mellan utvecklingsmålen 
och annan politik, där de menar att fattigdomsbekämp-
ning endast blir möjligt om migration, miljöproblem, 
handels- och säkerhetsfrågor betraktas som delar 
av utvecklingsagendan. Moderaterna menar att en 
verkningsfull PGU uppnås om den inte bara handlar 
om bistånd utan också om välståndsökning, ekonomisk 
tillväxt och handel. Fattigdomen i världen behöver en-
ligt Moderaterna motverkas genom ökad frihandel, fler 
entreprenörer och fler smarta lösningar. Därtill måste 
samverkan på den internationella arenan stärkas.56 

Gällande kontroll av företags respekt för de mänskliga 
rättigheterna har Moderaterna ställt sig bakom Sveriges 

exportstrategi från 2015. Regeringens arbete på detta 
område är generellt sett i linje med Moderaternas egna 
prioriteringar.57

SVERIGEDEMOKRATERNA 
Sverigedemokraterna skriver att de tycker att 
Sverige bör ändra sitt fokus i miljöfrågorna: 
"Sverigedemokraterna vill i någon mån vrida fokus från 
globala visioner, där Sveriges roll och påverkan är my-
cket begränsad, till miljöfrågor inom våra egna gränser 
och vårt närområde."58 

Sverigedemokraterna skriver att hållbart nyttjande av 
tropiska skogar är viktigt. I den aspekten skriver de att 
jordbruksutvecklingen behöver vara hållbar och att de 
kraftigt vill öka investeringarna i biståndet som går till 
det.59 Sverigedemokraterna skriver även att det är viktigt 
att det finns en långsiktighet i satsningar på utbildning, 
arbete och skogsbruk i fattigare delar av världen.60 

Sverigedemokraterna har inga färdiga idéer om hur 
arbetet med PGU och Agenda 2030 ska fortlöpa. De 
menar dock rent intuitivt att Agenda 2030 bör ersätta 
PGU. Vidare så tycker de att Agenda 2030 är för bred 
och hade önskat att agendan hade ett tydligare fokus på 
fattigdomsbekämpning och vattenfrågor.61  

Sverigedemokraterna nämner PGU när de motioner-
at om export av krigsmateriel, och menar då att 
sådan export inte bör behöva ta hänsyn till PGU.62 
Sverigedemokraterna har i övrigt inga förslag rörande 
hantering av intressekonflikter. De reflekterar dock 
över att det finns en problematik i handelspolitiken och 
att den ibland inte aktivt respekterar de mänskliga rät-
tigheterna.63

CENTERPARTIET
Centerpartiet nämner biståndet som ett 
centralt verktyg för att uppnå en hållbar 
global utveckling. Aspekter som lyfts fram 
är fattigdomsbekämpning, miljö, demokrati, mänskliga 
fri- och rättigheter, ekonomisk tillväxt, öppenhet, ut-
byggda välfärdstjänster samt fredlig utveckling i länder 
som drabbats av kriser och konflikter.64 Centerpartiet 
skriver också utförligt om hur Sverige bör hantera och 
motverka klimathotet, i Sverige och globalt.65

Centerpartiet upplever att arbetet med PGU har stran-
dat, och att det behövs bättre förankring i riksdagen. De 
tycker att det behöver göras en parlamentarisk översyn 
för att uppdatera PGU i ljuset av Agenda 2030, vilket 
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de föreslog i en motion 201666. Angående Agenda 
2030 anser partiet att regeringen idag arbetar för brett. 
Centerpartiet vill istället att Sveriges internationella 
arbete ska fokusera på målen som främjar utbildning, 
jämställdhet, klimat, samt demokrati och konfliktföre-
byggande. Centerpartiet tycker också det är viktigt att 
bibehålla det unika fokus som PGU har på individers 
rättigheter snarare än länders.67

Centerpartiet anser att frihandel är en avgörande faktor 
för att uppnå utveckling. Partiet menar att tullar och 
andra handelshinder håller kvar vissa länder i fattigdom 
på grund av att deras inkomster tillåts grundas på tul-
lavgifter snarare än välfungerande skattesystem. Där det 
behöver upprättas handelsregler vill Centerpartiet att 
Sverige ska verka för att det görs på ett globalt plan via 
världshandelsorganisationen WTO snarare än genom 
bilaterala avtal via EU.68

Centerpartiet menar vidare att deras föreslagna 
parlamentariska översyn av PGU ska bidra till att 
identifiera intressekonflikter, hur dessa ska hanteras och 
vilka prioriteringar som ska gälla. Centerpartiet lyfter 
inte fram några specifika målkonflikter i utvecklingspoli-
tiken då de menar att intressekonflikter finns på olika 
ställen beroende på hur politiken studeras.69

Gällande företag och deras efterlevnad av de mänsk-
liga rättigheterna framhåller partiet att varje land ska 
ha autonomi över sin lagstiftning. Svenska företag kan 
inte åläggas andra krav än företag från andra länder. 
För de statliga bolagen ser Centerpartiet att Sverige 
kan ställa särskilda krav. Centerpartiet har ännu inte 
tagit ställning till arbetet inom FN med bindande re-
gelverk för företag och mänskliga rättigheter. Tuffare 
krav kan enligt Centerpartiet ställas på multinationella 
företag än på småföretag. Centerpartiet är positiva till 
land-för-land-rapportering där skattemyndigheter i 
länderna har möjlighet att utbyta information, samt till 
arbetet med Global Compact inom FN.70

VÄNSTERPARTIET 
Vänsterpartiet lyfter att PGU och Agenda 
2030 kräver en helhetssyn för att uppnå en verkligt 
hållbar utveckling.71 Vänsterpartiet anser att nystarten 
för PGU i genomförandet av Agenda 2030 är bra, men 
uttrycker också att de vill att detta arbete tydligare ska 
fokusera på att finna lösningar till konflikter mellan 
utvecklingsmålen och andra politikområden.72 Områden 
de nämner är: skuldavskrivningar, klimatpolitik där rika 
länder och multinationella företag åläggs ett större an-
svar, hårdare regleringar på vapenhandel, ett tydligare 

globalt regelverk för utländska investeringar, rättvisa 
handelsregler och en effektiv biståndspolitik i enlighet 
med biståndets principer.73 De lyfter också fram jäm-
ställdhet som ett viktigt perspektiv som behöver få ett 
tydligare erkännande i PGU.74 

Som exempel på konkreta tillfällen då regeringen inte 
tagit hänsyn till PGU nämner Vänsterpartiet Vatten-
falls försäljning av kolgruvor, vapenhandeln med Co-
lombia och Luftfartsverkets samarbeten med Förenade 
Arabemiraten. Vänsterpartiet menar att det som idag i 
debatten om PGU benämns som målkonflikter istället 
bör kallas för hinder, eftersom något som motsäger 
PGU eller Agenda 2030 aldrig bör betraktas som ett 
mål.75

Vänsterpartiet har skrivit en motion som svar på 
regeringens skrivelse Sveriges politik för global ut-
veckling i genomförandet av Agenda 2030 (skrivelse 
2017/18:146), där de framförde 19 förslag för att för-
bättra öppenheten om och hanteringen av målkonflik-
ter.76 

Vänsterpartiet menar att det för utländska investering-
ar i utvecklingsländer bör finnas regleringar, se avsnit-
tet om Bistånd. Vidare menar Vänsterpartiet att det ska 
ställas högre krav på jämn könsfördelning och hållbar-
het i verksamheten hos de statliga bolagen, se vidare 
Styrningen av statliga bolag - Motion 2016/17:1199.77

LIBERALERNA 
Liberalerna menar att demokratisering är 
den huvudsakliga bakomliggande kraften 
som möjliggör all annan typ av utveckling. Utan 
demokratisering menar de att ekonomisk, social och 
feministisk utveckling blir svår att åstadkomma. I de 
internationella organisationerna, såsom FN och EU, ska 
Sverige vara en stark röst för demokrati, jämställdhet 
och mänskliga rättigheter.78

På Liberalernas landsmöte 2017 togs beslut som in-
nebär att de vill förändra PGU. De vill att målen i PGU 
ska vägleda handels-, utrikes- och biståndspolitiken, 
men inte övriga politikområden, vilket är fallet idag.79 
Främsta anledningen till detta är att Liberalerna inte 
tror att det är möjligt att alla departement och utskott 
kan analysera och rapportera gentemot perspektiven 
och målen i PGU.80

Som ett resultat av att FN inkluderar stater av alla typ-
er, från demokratier till diktaturer, menar Liberalerna 
att Agenda 2030 saknar fokus på demokrati. Därmed 
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tycker de inte att Agenda 2030 ska vara vägledande för 
Sveriges utvecklingssamarbete.81 Snarare tycker Lib-
eralerna att FNs deklaration för mänskliga rättigheter 
ska vara vägledande för biståndet. Liberalerna anser att 
Agenda 2030 är för brett för att Sverige ska kunna job-
ba med samtliga mål. De menar att Sverige i biståndet 
bör välja ut ett par mål att fokusera på, exempelvis jäm-
ställdhet samt fredliga och inkluderande samhällen.82  

De intressekonflikter som Liberalerna nämner är handel 
kontra miljö, samt generell ekonomisk tillväxt kontra 
ökad ekonomisk ojämlikhet. Liberalerna menar också 
att målkonflikter i utrikes- och säkerhetspolitiken är 
oundvikligt och att det därför måste finnas riktlinjer 
för hur de ska hanteras. En svår avvägning är exempel-
vis om Sverige ska stödja ett land som är beroende av 
bistånd men är djupt korrupt.83

Gällande företag och mänskliga rättigheter menar Lib-
eralerna att det främst är genom handelsavtal och inte 
bistånd som hållbart företagande kan säkerställas. Vilka 
lagar som ska gälla för företag i andra länder måste 
vara upp till deras regeringar. Det sätt som Sverige kan 
påverka dessa att ta bättre hänsyn till mänskliga rät-
tigheter är genom demokratistöd. Vidare kan Sverige 
genom EU och OECD verka för att upprätta riktlinjer 
för hur företag ska rapportera hur de respekterar de 
mänskliga rättigheterna.84

KRISTDEMOKRATERNA 
Kristdemokraterna står för en värderings-
styrd utrikespolitik. De tycker att Sverige 
ska vara en försvarare av universella värden såsom 
mänskliga fri- och rättigheter, demokrati och ett väl-
fungerande rättssystem som bidrar till fred, frihet och 
utveckling. De vill också poängtera att: "Människovär-
det är universellt och kan aldrig någonsin relativiseras 
av geografiska gränser."85 

Kristdemokraterna menar att åtagandena i Agenda 
2030 och PGU visar på de ambitioner, såväl som ramar, 
som Sverige har för att bidra till en rättvis och hållbar 
global utveckling. Kristdemokraterna menar att PGU 
inte primärt handlar om biståndspolitik utan samstäm-
mighet mellan samtliga politikområden.86

Kristdemokraterna tycker att det är positivt att regerin-
gen har givit varje departement i ansvar att ta fram 
handlingsplaner för arbetet med PGU och Agenda 
2030. Därutöver anser de att det behövs samordning 
mellan politikområden. De anser också att granskning 
av regeringens arbete, t.ex. genom Expertgruppen för 

biståndsanalys ska öka och att handlingsplanerna som 
departementen tar fram ska vara offentliga.87 Partiet 
trycker även på för att riksdagen systematiskt måste 
vara involverad för att säkerställa långsiktighet och för 
att hela riksdagen, inte som i dagsläget enbart Utrike-
sutskottet, engagerar sig i arbetet för global utveckling 
och Agenda 2030.88

De intressekonflikter som Kristdemokraterna ser behov 
av att hantera är: vapenexport, internationella avtal 
samt EU:s handels- och jordbrukspolitik. Gällande 
vapenexport uppger Kristdemokraterna att de bidragit 
mycket till utredningen om detta och i de efterföljande 
förhandlingarna, även om deras ambition var att nå 
längre.89 Gällande internationella avtal så tycker partiet 
att mänskliga rättigheter idag får stå tillbaka för mål 
om ökad handel, något de vill ska ändras genom tuffare 
krav på efterlevnad av mänskliga rättigheter. Enligt 
Kristdemokraterna är exempel på tveksamma handels-
avtal de med Kuba och Iran.90

Gällande företags ansvar för efterlevnad av de mänsk-
liga rättigheterna tycker partiet att det är viktigt att 
näringslivet involveras när dessa hotas. Ambassaderna 
bör som regel bjuda in svenska företag till konstruk-
tiva samtal om hur de kan delta i att motverka anti-
demokratiska trender i länder där så sker. När det 
kommer till regel verk ser Kristdemokraterna ett behov 
av att utveckla politiken på detta område, men tycker 
principiellt att det är bättre att utarbeta den på EU-
nivå än nationellt.91
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Sverige har under många decennier varit en röst i 
världen för jämställdhet och flickors och kvinnors rättig-
heter. Under hösten 2014 lanserade regeringen som 
första land i världen en feministisk utrikespolitik. Det 
var en tydlig politisk signal, som förstärkte en inriktning 
som funnits under många år. Sedan dess har Kanada 
också lanserat en feministisk utrikespolitik och en de-
batt om att gå samma väg förs i andra länder. Sveriges 
bistånd har haft jämställdhet som ett prioriterat område 
sedan nittiotalet. Det finns stor enighet i riksdagen om 
vikten av att arbeta för sexuell och reproduktiv hälsa 
och rättigheter (SRHR), FN:s agenda för kvinnor, fred 
och säkerhet, och nyligen även vatten, sanitet och häl-
sa (WASH). I internationella sammanhang är Sverige 
ett land som ofta lyfter jämställdhetsfrågorna, oavsett 
regering. Kvinnors ekonomiska egenmakt är en fråga 
som har tagit mer plats i politiken den senaste tiden. 
Det handlar bland annat om möjlighet att arbeta på den 
formella arbetsmarknaden med anställningstrygghet 
och socialt skydd, starta egna företag och rätten till att 
bruka mark.

Utgångspunkter för utrikespolitiken

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet 
vill fortsätta driva en feministisk utrikespolitik efter 
valet. Övriga partier tycker att jämställdhet ska ha en 
plats i utrikespolitiken men vill inte kalla det feministisk 
utrikespolitik.

Vänsterpartiet vill att jämställdhet görs till ett tredje 
perspektiv i Politik för global utveckling (PGU).

Vänsterpartiet vill att Sverige ska ha som mål att minst 
50 procent av biståndet går till kvinnor och flickor.

Prioriterade jämställdhetsfrågor i 
biståndet

Samtliga riksdagspartier vill fokusera på 
frågor om SRHR i utvecklingsarbetet. 
Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna 
lyfter fram arbete mot normer och sedvän-
jor som könsstympning och barnäktenskap 
som viktigt. Sverigedemokraterna vill inte 
att svenskt bistånd ska fokusera på rätten till 
abort.

Socialdemokraterna, Moderaterna, Center-
partiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har tyd-
lig fokus på kvinnors roll för fred och säkerhet.

Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, 
Centerpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokra-
terna lyfter vikten av tillgång till rent vatten för 
att hindra mödradödlighet och infektioner vid 
menstruation. 

Flera partier anser att det är viktigt att arbeta 
för kvinnors ekonomiska egenmakt.

Socialdemokraterna är det parti som har 
fokus på att främja sociala trygghetssystem, 
såsom barnbidrag, sjukpenning, arbetslösh-
etsersättning och pensioner.

Migration

Frågor om jämställdhet i förhållande till migra-
tion är mycket svagt utvecklade i partiernas 
politik.

FEMINISTISK UTRIKESPOLITIK
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REGERINGEN
Regeringen vill att deras feministiska politik 
ska fortsätta genomsyra utrikespolitiken. 
För att bidra till global jämställdhet och flickors och 
kvinnors åtnjutande av de mänskliga rättigheterna vill 
regeringen att jämställdhet integreras i utvecklingssam-
arbetet, det humanitära biståndet och också specifika 
insatser. Stöd ska utgå till olika typer av aktörer på olika 
nivåer i samhället. Speciellt stöd ska ges till kvinnoor-
ganisationer men regeringen framhåller att den femi-
nistiska utrikespolitiken även måste riktas till män och 
pojkar med fokus på destruktiva maskulinitetsnormer. 
Specifika områden som regeringen ser ett extra stort 
mervärde att fokusera på är SRHR, WASH, kvinnors 
och flickors politiska aktörskap och ekonomiska egen-
makt, frihet från alla former av våld samt ett aktivt del-
tagande i fredsarbete. För att stärka det globala arbetet 
för jämställdhet har regeringen inom utvecklingssam-
arbetet under 2018 tagit fram en ny tematisk strategi 
för jämställdhet och flickors rättigheter. Som medlem i 
EU vill regeringen att Sverige ska vara en aktiv röst för 
ökat fokus på jämställdhet och ökade medel till detta. 
Sverige ska vara än tydligare i multilaterala fora för att 
jämställd hetsarbetet behöver trappas upp.92

SOCIALDEMOKRATERNA
Socialdemokraterna ser att Sverige i sitt 
utrikesarbete har en viktig uppgift i att 
sprida kunskaper och erfarenheter om uppbyggnaden 
av sociala trygghetssystem. De vill att utvecklingssamar-
betet främjar uppbyggnaden av sociala trygghetssystem 
såsom barnbidrag, sjukpenning, arbetslöshetsersättning 
och pensioner.93

Socialdemokraterna menar att ekonomisk egenmakt 
framförallt främjas om informella arbeten blir erkända 
som faktiska yrken, om anständiga arbetsvillkor upprät-
tas och om tillgången på sociala trygghetssystem byggs 
ut. Tillgången på fackliga rättigheter är viktigt att lyfta 
fram även i jämställdhetsarbetet, menar Socialdemokra-
terna, då de både leder till kapacitetsutveckling om in-
dividens rättigheter och att rättigheterna efterlevs bättre. 
Regeringens initiativ Global Deal nämns som ett viktigt 
redskap i detta arbete.94

MILJÖPARTIET 
Miljöpartiet lyfter fram att värnandet 
om rättsstatens principer är avgörande i det internatio-
nella arbetet för mänskliga rättigheter och jämställd-
het. Sverige ska “stå i främsta ledet för kraven på 
rättvisa och frihet” till exempel när förföljelsen tilltar 

av hbtq-personer i Ryssland eller när människor döms 
till dödsstraff för sin sexualitet i Iran. Miljöpartiet un-
derstryker att alla människor ska ha samma rätt till ett 
bra liv oavsett funktionsförmåga, könsidentitet, könsut-
tryck, sexuell läggning, trosuppfattning, var de bor eller 
var de kommer ifrån.95

Som prioriteringar inför nästa mandatperiod vill partiet 
fortsätta driva en feministisk utrikespolitik med fokus på 
kvinnors rättigheter, frihet från våld, politiskt deltagan-
de, ekonomisk egenmakt, inflytande i fredsarbete samt 
rätten till reproduktiv hälsa. De lyfter också fram som 
en prioritering att stärka rättigheter och möjligheter för 
hbtq-personer.96

MODERATERNA 
Moderaterna skriver att det svenska 
biståndet på alla plan ska bidra till ökad jämställdhet. 
De vill att kvinnor och deras rättigheter och perspektiv 
ska inkluderas i samtliga delar av samhället och i alla 
beslutsstrukturer.97 Moderaterna vill också stärka den 
ekonomiska egenmakten för kvinnor och arbetet med 
SRHR.98 Både män och kvinnor nämns som viktiga 
aktörer i en samhällsförändring för jämställdhet.99 
Även inom utrikespolitiken anser Moderaterna att ovan 
nämnda aspekter är mycket viktiga i sig själva och för 
demokratin i stort. De vill också lyfta fram respekt för 
hbtq-personers rättigheter och efterlevnaden av FN:s 
resolutioner 1325 om kvinnor, fred och säkerhet och 
1820 om sexualiserat våld i konflikter.100 

SVERIGEDEMOKRATERNA 
Sverigedemokraterna skriver att de eftersträ-
var ett jämställt samhälle.101 De skriver att IS 
användande av sexuellt slaveri och våldtäkter 
som krigföring är något mycket allvarlig och att de är 
positiva till Sveriges stöd till den irakiska regeringen för 
att bekämpa detta.102

Sverigedemokraterna skriver också att de vill utö-
ka resurserna för säkerställandet av flickors rätt till 
utbildning. De identifierar vidare att brist på rent 
vatten och sanitet drabbar kvinnor extra hårt.103 
Sverigedemokraterna vill arbeta för att motverka 
könsstympning och barnäktenskap. Inom arbetet för 
SRHR så är partiet positivt till familjeplanering och 
mödravård, men tycker inte att abortvård är något 
som Sverige ska arbeta med. I övrigt säger de att de 
stödjer det arbete som FN gör och som Agenda 2030 
föreskriver på detta område.104
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CENTERPARTIET
Centerpartiet skriver att jämställdhet är 
ett centralt värde i deras biståndspoli-
tik.105 Mot bakgrund av de indragningar av stöd till 
SRHR som Trump-administrationen har gjort så skriver 
Centerpartiet att antalet länder som verkar för SRHR 
behöver öka. Viktigt i jämställdhetsarbetet är också 
kvinnors ekonomiska egenmakt. Centerpartiet lyfter 
fram deras möjligheter att vara självförsörjande samt 
driva företag. Kvinnors självbestämmanderätt samt 
rätten att få äga och bruka mark är viktigt för Center-
partiet. De menar att ett modernt och effektivt jordbruk 
samt säker energi- och vattentillgång är grundbultar i 
arbetet för jämställdhet och en långsiktig och inklud-
erande fattigdomsbekämpning.106  

Centerpartiet lyfter speciellt fram utbildning, FN:s 
resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet och ett 
starkare civilsamhälle som viktiga faktorer för att uppnå 
mer jämställdhet.107

VÄNSTERPARTIET 
Vänsterpartiet skriver att Sverige bör ha 
som mål att minst 50 procent av biståndet 
går till flickor och kvinnor.108 Detta ska bland annat 
främja kvinnors ekonomiska egenmakt.109 Sverige ska 
också arbeta för att könsdiskriminering motverkas. 
Därutöver vill Vänsterpartiet att jämställdhet görs till ett 
tredje perspektiv inom ramen för PGU.110 

Vänsterpartiet anser att Sverige bör verka för att EU, 
relevanta FN-organ, Världsbanken och de regionala 
utvecklingsbankerna också avsätter minst 50% av 
sina resurser till kvinnor i sina satsningar och projekt. 
Vänster partiet vill därutöver att Sverige och ovan 
nämnda aktörer ska avsätta minst 10 procent av den 
totala biståndsbudgeten till SRHR och att det hu-
manitära biståndet prioriterar denna fråga högre.111 
Kvinnors deltagande i fredsprocesser enligt resolution 
1325 ses som en viktig förutsättning för hållbar ut-
veckling.112

LIBERALERNA 
Liberalerna anser det viktigt att arbeta för 
kvinnors självbestämmande, rätten till ut-
bildning, sexuell- och reproduktiv hälsa och 
hbtq-personers rättigheter.113 Liberalerna vill också att 
humanitära insatser ska redovisas fördelat på män och 
kvinnor, för att säkerställa att hjälpen kommer alla män-
niskor till del.114

Liberalerna skriver att demokrati och feminism är va-
randras förutsättningar och därför att det även ur ett 
feministiskt perspektiv är mycket viktigt att driva på 
för demokratins spridning och upprätthållande. Därtill 
säger Liberalerna att feministisk utrikespolitik inte kan 
vara pacifistisk, då de hävdar att väpnade konflikters 
främsta offer är kvinnor115. 

KRISTDEMOKRATERNA 
Kristdemokraterna vill att Sverige ska 
använda sin roll i FN:s säkerhetsråd till 
att resolution 1325 ska prioriteras och få verkligt ge-
nomslag i fredsarbetet.116 Kristdemokraterna tycker 
också att det behövs kraftfulla åtgärder för att förhindra 
sexuella övergrepp i konflikter, vilket sker i en stor om-
fattning världen över.117 I Kristdemokraternas arbete 
för SRHR har Kristdemokraterna valt att fokusera på 
att motverka normer och praktiker som tillåter barnäk-
tenskap och sexuellt utnyttjande av barn. I de inter-
nationella organisationerna tycker Kristdemokraterna 
också att det är viktigt att fler länder ska ta sitt ansvar 
inom jämställdhet, att denna fråga inte slentrianmässigt 
ska hänvisas till Sverige och Danmark.118 

Kristdemokraterna säger att de vill motverka all typ av 
diskriminering, däribland könsdiskriminering. De vill 
också aktivt jobba för att minska barnadödligheten, 
genom exempelvis ökad tillgång till rent vatten och ökat 
stöd till den globala fonden mot aids, tuberkulos och 
malaria, och vaccinalliansen Gavi.119

Kristdemokraterna tror att det civila samhället är de 
som är mest kunniga om hur könsroller kan förändras 
i utvecklingsländer. De anser därmed att biståndspoli-
tiken ska vara hörsam inför deras åsikter. I övrigt menar 
partiet att mycket av det som regeringen nu kallar “den 
feministiska utrikespolitiken” är åtgärder som allians-
regeringen redan gjorde. Därmed ställer sig Kristdemo-
kraterna bakom det mesta av det som regeringen nu gör 
i frågan.120 
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Tills nyligen hade riksdagen en stor samsyn kring 
att det är fel att villkora bistånd utifrån bistånds-
givares egenintresse. Partierna har ansett det fel 
att använda hot om indraget bistånd till utsatta 
människor som påtryckningsmedel för Sveriges 
migrationspolitiska intressen. I maj 2018 valde dock 
Socialdemokraterna att förbise detta i och med 
lanseringen av sitt förslag att biståndet ska villkoras 
mot att länder återtar medborgare som bedömts 
sakna skyddsskäl i Sverige. 

Undantaget den politiska och ekonomiska påverkan 
som migrationspolitiken har på biståndspolitiken, 
präglas partiernas politik i hög grad av deras ideol-
ogiska grundpelare. Detta innebär skillnader mellan 
och framförallt inom blocken. Generellt sett har 
majoriteten av de svenska partierna väl utvecklade 
ställningstaganden om hur de vill skapa kvalitet och 
effektivitet i biståndet.

Prioriteringar i biståndet
Teman som alla eller de flesta av partierna prioriterar 
i biståndet är jämställdhet, sexuell och reproduktiv 
hälsa och rättigheter (SRHR), utbildning, demokrati 
och mänskliga rättigheter. Miljöpartiet, Vänsterpar-
tiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet 

Det finns skiljelinjer inom Alliansen i frågan om 
bilate ralt eller multilateralt bistånd är mest effektivt. 
Centerpartiet och Kristdemokraterna anser det förs-
ta medan Moderaterna är mer övertygade om det 
andra. 

Moderaterna och Sverigedemokraterna vill öka hu-
manitärt bistånd och minska det långsiktiga.

Liberalerna vill ändra det övergripande målet för 
biståndet så att det är demokrati istället för fattig-
domsbekämpning.

Moderaterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna 
vill göra mer genomgripande förändringar av Sida 
än övriga partier. Liberalerna har de mest utförliga 
förslagen om hur de vill förändra hanteringen av 
biståndet, t ex att avskaffa Sidas ramavtal och istäl-
let göra öppna upphandlingar av alla insatser.

Enprocentsmålet
Alla partier utom Moderaterna och Sverige-
demokraterna lever upp till målet om att en 
procent av bruttonationalinkomsten (BNI) ska 
gå till bistånd. Vänsterpartiet vill ha en procent 
som minimikrav.  

Vad kan definieras som bistånd?
I frågan om avräkningar från biståndsbudgeten 
till flyktingmottagande skiljer sig partierna åt. 
Vänsterpartiet vill att biståndskommittén (DAC) 
i OECD ska besluta att det inte längre är tillåtet. 
Sverigedemokraterna gör inga avräkningar. 
Liberal erna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna 
tycker att avräkningar är nödvändiga i dagsläget 
men bör minska eller fasas ut på sikt. Center-
partiet vill att reglerna för avräkningar tolkas 
restriktivt. Socialdemokraterna och Modera-
terna anser att det är rätt att göra avräkningar 
inom ramen för OECD:s riktlinjer. 

Moderaterna vill vidga den internationella 
definitionen av bistånd. Vänsterpartiet och 
Liberalerna vill att den ska vara snävare. Även 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöparti-
et och Kristdemo kraterna understryker vikten 
av restriktiv tillämpning av reglerna, för att 
exempel vis undvika att militära insatser finans-
ieras av biståndsmedel.

EU:s bistånd
De flesta partierna saknar konkreta förslag om 
EU:s bistånd. Alla partier utom Sverigedemokra-
terna svarar att det är viktigt att ställa krav på 
att EU håller mänskliga rättigheter högt i bistån-
det, men flera partier hävdar också att det finns 
nyanser i detta kopplat till migration.

Klimatstöd
Inget parti har någon generell position om huru-
vida extra resurser, utöver biståndet, ska ges till 
klimatåtgärder i utvecklingsländer. Det är dock 
inte heller något parti som utesluter att extra 
resurser till klimat i framtiden behöver ges. 

BISTÅNDSPOLITIK
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REGERINGEN
Regeringen anser att följande områden är 
extra viktiga att fokusera på under 2018: 
mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens prin-
ciper, jämställdhet, miljö, klimat, hav och naturresurs-
er, fred och säkerhet, ekonomisk utveckling, migration 
och utveckling, hälsa, utbildning och forskning, samt 
humanitärt bistånd.121

Regeringen ökar under 2018 samtliga utgifter för 
biståndet. Totalt ökar kostnaderna för utgiftsområde 
7 Internationellt bistånd med 6231 miljoner kronor 
jämfört med föregående år.122 I storleksordning är 
de fem största posterna i anslag 1.1 Biståndsverk-
samhet som följer: “Multilaterala och internationella 
organisationer och fonder” (10,3 miljarder kronor), 
"Regionala och bilaterala strategier för Afrika" (6,8 
miljarder kronor), "Humanitära insatser" (4,0 miljar-
der kronor), “Multilaterala utvecklingsbanker, fonder 
och skuldavskrivningar” (3,6 miljarder kronor) och 
"Hållbar utveckling" (3,5 miljarder kronor).123 

Regeringen ökar anslagen till Sidas förvaltning med 
75 miljoner 2018. Detta anses viktigt bland annat 
för att Sida ska kunna fortsätta bedriva ett aktivt 
fältarbete. Folke Bernadotteakademin, som stödjer 
internationell fredsfrämjande verksamhet, fick ökade 
anslag både för bistånd och förvaltning. Swedfund 
International AB fick kapitaltillskott med 200 mil-
joner mer än tidigare aviserat, totalt 600 miljoner 
kronor. Anslaget till bistånd via svenska organisa-
tioner i civilsamhället var oförändrat jämfört med 
föregående år.124

Regeringen lever upp till målet om att en procent av 
BNI ska gå till bistånd i sin budget för 2018.125, 126

När det gäller avräkningar från biståndsbudgeten för 
flyktingmottagande i Sverige använder regeringen 
5.6% (2,7 miljarder kronor) av det totala biståndet 
2018 till asylmottagande i Sverige.127

Regeringen skriver att svenskt bistånd ska användas 
på ett effektivt sätt i enlighet med OECD DAC:s eta-
blerade kriterier för officiellt bistånd. Flexibilitet, an-
passning till lokala omständigheter, dialog och lokalt 
ägarskap betonas. Regeringen vill att Sverige tar en le-
dande roll i att följa internationella överenskommelser 
om ett effektivt utvecklingssamarbete, så att det utgår 
från samarbetslandets egna utvecklingsstrategier, 
prioriteringar och system. Att stärka kapaciteten hos 
utvecklingssamarbetets olika aktörer är viktigt, samt 
att bidra till väl fungerande och oberoende institu-

tioner, processer och fria medier.128 Den feministiska 
utrikespolitiken ska genomsyra även biståndspolitiken, 
se mer under kapitlet om feministisk utrikespolitik. 

I 2018 års biståndsbudget ökade regeringen insatserna 
för klimat, miljö och hav med 750 miljoner kronor.129 

SOCIALDEMOKRATERNA
Socialdemokraterna vidhåller att 
avräkningar från biståndsbudgeten i 
enlighet med OECD DAC:s riktlinjer är riktigt att 
göra. De menar att avräkningar för flyktingmotta-
gande inte är något nytt utan något som förekommit 
en längre tid. Att storleken på avräkningarna varierat 
beror enligt Socialdemokraterna inte på politiska 
beslut utan på förändringar i antalet människor som 
sökt sig till Sverige. Socialdemokraterna menar att 
det är nödvändigt att göra avräkningar för att kun-
na behålla enprocentmålet. Den överenskommelse 
som regeringen fattade 2016 om att avräknin garna 
maximalt får bli 30% av biståndet är en intern 
överens kommelse och inget officiellt eller bindande 
beslut.130

Att många medlemsländer och EU-kommissionen 
allt tydligare säger sig vilja använda mer av EU:s 
biståndsmedel till säkerhets- och militära insatser är 
något som Socialdemokraterna ser med stor oro på. 
Det förslag som EU-kommissionen lagt om stöd till 
militära insatser anser Socialdemokraterna gå emot 
OECD DAC:s regelverk för vad biståndsmedel får 
användas till. Regeringen har därför motsatt sig detta 
förslag. Socialdemokraterna säger att de är med-
vetna om att EU kan behöva ge internationellt stöd 
till mili tära åtgärder men anser det fel att använda 
biståndsmedel till detta.131

I maj 2018 gjorde Socialdemokraterna ett migrations-
politiskt utspel där de propagerade för att svenskt 
bilateralt bistånd ska kunna villkoras mot att mot-
tagarländer återtar medborgare vars asylansökan till 
Sverige har fått avslag.132

Socialdemokraterna vill att Sverige ska fortsätta vara 
en av de främsta givarna till FN:s gröna klimatfond, 
och vara pådrivande för att EU:s bidrag till fonden 
ska vara generöst. Utvecklingssamarbetet ska bidra 
till både klimatomställning och fattiga länders klimat-
anpassning. Socialdemokraterna gör inget tydligt 
ställningstagande om extra medel till klimatåtgärder 
ska ges utöver biståndsbudgeten.133
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MILJÖPARTIET 
Miljöpartiets partikongress från 2017 
framhäver att partiet i nuläget anser det 
godtagbart att använda delar av biståndsbudgeten till 
flyktingmottagande, om det sker i enlighet med OECD 
DAC:s regelverk. Miljöpartiet vill dock verka för att des-
sa avräkningar successivt minskar.134 Den överenskom-
melse som regeringen internt gjorde om att maximalt 
avräkna 30% från biståndsbudgeten för flyktingmotta-
gande är inte satt på pränt. Miljöpartiet vill uppmärk-
samma att samtidigt som avräkningarna har ökat så har 
också biståndsbudgeten totalt sett ökat.135

Miljöpartiet menar att det är av största vikt att EU:s 
bistånd inte går till verksamheter som sätter de mänsk-
liga rättigheterna och de internationella principerna ur 
spel. De menar att det är viktigt att vara med och påver-
ka EU inifrån.136

Miljöpartiet vill öka andelen bistånd som går till klimat 
och poängterar att då klimatförändringarna drabbar 
världens fattiga först så finns det egentligen ingen an-
ledning till att skilja mellan “vanligt” bistånd och kli-
matbistånd. Utan klimatanpassning blir inget bistånd 
effektivt. Miljöpartiet verkar för att klimat ska föras in 
på samtliga områden inom utrikespolitiken. Denna om-
rådesövergripande policy vill också Miljöpartiet verka 
för inom internationella organisationer såsom FN och 
Världsbanken.137

MODERATERNA 
Moderaterna lägger tonvikt på humanitärt 
bistånd138, och menar att det är en nödvändig följd av 
att världen blir mer konfliktfylld. Moderaterna tror att 
Sverige kan göra mer och hjälpa fler genom denna prio-
ritering. Moderaterna tycker att långsiktigt bistånd är 
viktigt men menar att gränsen för vad som är humani-
tärt och vad som är långsiktigt bistånd blir otydligare 
när världens konflikter blir allvarligare.139

I Moderaternas biståndspolitik läggs också fokus på eta-
bleringen av demokratiska institutioner och ett övergri-
pande fokus på jämställdhet. De prioriteringar som ska 
genomsyra allt bistånd är mänskliga rättigheter, kvin-
nors och barns rättigheter och klimat/ hållbar utveck-
ling. Moderaterna vill ställa hårdare krav på respekt för 
mänskliga rättigheter och demokrati, främja rättsstatens 
principer och utveckling av rättssektorn.140

Moderaterna vill öka kärnstödet till multilaterala organ-
isationer.141 Anledningen till detta är att Moderaterna 
anser att program som de multilaterala organisationerna 

genomför kan vara mer effektiva i att nå sina mål, än 
om flertalet länder individuellt ska arbeta för samma 
syfte. Moderaterna vill minska antalet länder som får 
bistånd och även minska stödet till regionala och bi-
laterala strategier.142, 143 När det gäller aktörer inom 
biståndet vill Moderaterna öka samordningen av civila 
och militära resurser inom FN, EU, Nato och AU, 
öka inkluderingen av privata företag samt generellt öka 
interaktionen mellan olika typer av aktörer.144

Moderaterna lever inte upp till enprocentsmålet i sin 
budget145. De anser att en långsammare återgång till 
enprocentmålet är mer ”ansvarsfullt” och bättre stärk-
er de offentliga finanserna.146Moderaterna menar att 
den budget som regeringen har lagt är för expansiv 
och tycker att indragningar behöver göras på flera om-
råden, bland annat i biståndsanslaget.147 Moderaterna 
menar också att avräkningarna till flyktingmottagande 
utgör en del av biståndet och att det därmed är rik-
tigt att göra, så länge det sker inom ramen för OECD 
DAC:s regler.148

Moderaterna vill att Sverige ska verka för att OECD 
DAC:s definition av vad som får räknas som bistånd 
ska vidgas.149 De redogör inte för i vilket avseende, men 
menar att samarbetet i DAC annars riskerar att stranda. 

Moderaterna är missnöjda över styrningen av biståndet. 
De vill förändra styrdokument, processer och regelverk. 
De vill också se över biståndets prioriteringar och ef-
fektivitet. Moderaterna vill att hela biståndet ska revi-
deras på sikt.150 Moderaterna tycker även att biståndet 
behöver bli mer transparent och vill att redovisningen 
därför ska flyttas från Openaid.se till ett tillgängligare 
system.151

Moderaterna skriver att Sverige ska ställa höga krav på 
sina samarbetspartners i biståndet när det gäller resultat-
fokus och redovisning. De skriver också att Sverige ska 
vara beredda att ompröva sitt biståndsengagemang när 
krav på mottagarländerna inte uppfylls.152 Moderaterna 
vill vidare att det ska vara högt ställda krav på bekämp-
andet av korruption i biståndets alla steg.153

Moderaterna menar också att Sveriges utvecklings-
samarbete ska grundas i medborgarnas intressen och 
kontextuella förutsättningar. Det lokala ägarskapet är 
viktigt. Det är också viktigt att Sverige upprättar system 
som känns trovärdiga och legitima för de människor 
som ska använda dem. Systemen måste stärka männis-
kors inflytande i förhållande till dem. De demokratiska 
strukturer som Sverige ska bidra till upprättandet av ska 
ge förutsättningar till ansvarsutkrävande.154 
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Moderaterna tycker att det är rätt att ställa hårda krav 
på att EU:s bistånd ska sätta mänskliga rättigheter och 
de internationella principerna högt. Samtidigt behövs 
också hörsamhet till övriga länders politik.155 Se mer 
under Migration.

Moderaterna utesluter inte att det kan vara nödvändigt 
att ge extra stöd till klimatåtgärder eller att öka anslagen 
för klimat inom den ordinarie biståndsbudgeten. Mod-
eraterna har dock i dagsläget inget förslag på detta.156

SVERIGEDEMOKRATERNA 
Sverigedemokraterna vill prioritera bistånd till inter-
nationell flyktinghjälp, humanitära insatser, vatten 
och sanitet. De vill prioritera om bland 
mottagarländerna så att mest går till de 
minst utvecklade länderna. De vill avveckla 
biståndsformen budgetstöd i dess nuva-
rande form, utöka civilsamhällesorganisationers roll 
som vidareförmedlare och mottagare av bistånd, ge 
utökat stöd till mindre biståndsorganisationer samt göra 
en översyn av Sidas effektivitet.157 Sverigedemokraterna 
är generellt sett mer positiva till bistånd genom frivilli-
gorganisationer och multilaterala organisationer än till 
bilateralt stöd genom Sida.158 De anser att Sida brister i 
sin styrning. Sverigedemokraterna vill minska anslagen 
till Sida med 50 miljoner i jämförelse med regeringens 
förslag och öka budgeten till utvärdering med motsva-
rande summa.159 

Sverigedemokraterna anser att 0,7% av bruttonational-
inkomsten är ett godtagbart golv för biståndet.160 Partiet 
lever inte upp till enprocentsmålet i sin budget, utan 
avsätter 0.94% av BNI till bistånd.161, 162 De vill, utöver 
regeringens ökning, ytterligare öka bidraget till post 
1.1. Biståndsverksamhet med 250 miljoner kronor.163 

Sverigedemokraterna gör inte avräkningar från bistånds-
budgeten för asylmottagande, vilket förklarar varför 
mer pengar kanaliseras till budgetposten internationellt 
bistånd i deras förslag än i regeringens budget, även 
om mindre pengar läggs på hela utgiftsområdet. De 
anser att det är fel, oavsett storlek eller grad, att göra 
avräkningar från biståndsbudgeten för asylmotta-
gande, och kopplar detta till att de inte vill ta emot 
asylsökande.164 

Sverigedemokraterna skriver att konfliktförebyggande 
verksamheter, utveckling och fred ska drivas av männi-
skorna som bor i området i fråga. Sverigedemokraterna 
menar att de har den bästa förståelsen och kunskapen. 
Sverigedemokraterna säger att fokus för utvecklings-
samarbetet ska vara fattigdomsbekämpning och män-

niskors förmåga att tillfredsställa sina grundläggande 
behov.165

Det långsiktiga målet för biståndet är enligt Sverige-
demokraterna att länder ska uppnå den ekonomiska 
status som krävs för att de ska kunna ta ansvar för sin 
befolkning och respektera demokrati och mänskliga 
rättigheter. Sverigedemokraterna skriver också att 
bidragstagare ska kunna uppvisa resultat för att få ytter-
ligare utbetalningar.166 De lyfter även fram att det civila 
samhället och organisationer däri spelar en viktig roll 
för biståndets effektivitet och resultat.167 

Sverigedemokraterna skriver att barns rättigheter en-
ligt FN:s barnkonvention ska vara grundläggande i 
biståndspolitiken.168 De skriver också att jämställdhet är 
viktigt.169

I motsats till hur det är i dagsläget, där åtskillnad av 
militär verksamhet och bistånd anses viktig, så menar 
Sverigedemokraterna att FN:s fredsbevarande insatser 
kan leda till att bistånd kan förmedlas mer effektivt.170 

Sverigedemokraterna ser positivt på en ökad samverkan 
med näringslivet och privata aktörer inom utvecklings-
samarbetet. De skriver även att det är mycket viktigt för 
utvecklingsländers ekonomiska tillväxt att de får tillgång 
till olika marknader. Därmed kan det ibland behövas in-
föras handelslättnader för dessa länder. Sverigedemokra-
terna menar att dessa behöver kombineras med insatser 
som motverkar korruption och kapitalflykt.171 

Sverigedemokraterna saknar utvecklade ståndpunkter 
om huruvida klimatåtgärder ska inkluderas i biståndet 
eller om de vill ha extra stöd utöver biståndet till klimat-
insatser.172

CENTERPARTIET 
Centerpartiet lyfter Agenda 2030 och dess olika mål 
som vägledande principer för det svenska 
biståndet. Specifikt lyfter partiet upp jäm-
ställdhet, demokrati och ekonomisk självstän-
dighet som viktiga aspekter i biståndet.173 

Partiet skriver också att mänskliga rättigheter, 
rätten till samhällsengagemang och yttrandefrihet är 
centrala i biståndspolitiken.174 Centerpartiet skriver att 
fattiga människor ska dra nytta av ett lands ekonomiska 
utveckling, specifikt att kvinnor ska få ökad självstän-
dighet och självbestämmande i jordbruket.175

Centerpartiet vill fokusera på bilateralt bistånd till 
länder i störst fattigdom och konflikt samt till de mul-
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tilaterala och internationella organisationer som up-
pvisat störst effektivitet. Centerpartiet framhåller även 
att Sverige har en viktig ställning som ett av de länder 
som ger mest humanitärt stöd.176 Den fokusering av 
biståndet som Centerpartiet vill se betyder att parti-
et totalt sett vill minska antalet bidragsmottagare.177 
Vidare så vill Centerpartiet prioritera handelsbistånd 
till länder så att de kan ta sig ur ett biståndsberoende. 
Centerpartiet vill även satsa på olika typer av bistånd 
för klimatanpassning.178 De vill stödja projekt för ut-
byggnad av förnyelsebar energi, vattentillgång, stöd till 
den gröna klimatfonden med mera.179

Centerpartiet lever upp till målet om en procent av 
BNI till bistånd i sin budget.180, 181

Centerpartiet skriver att de är tveksamma till mod-
ellen för avräkningarna till flyktingmottagande. 
Centerpartiet anser att OECD DAC bör granska om 
Sverige gör det på ett regelrätt sätt. Centerpartiet 
vill att regelverket ska tolkas snävt, men menar att de 
avräkningar som är tillåtna ska Sverige också kunna 
göra.182

Centerpartiet har samma nivå på budgeten till Sida 
som regeringen.183 De skriver dock att de vill öka 
transparensen, förutsägbarheten och långsiktigheten i 
biståndet.184 De betonar därtill vikten av lokal förank-
ring och att bidragstagare uppvisar effektivitet.185

Centerpartiet understryker vikten av att allt EU-
bistånd ska användas i enlighet med den interna-
tionella definitionen av bistånd. Så länge biståndet 
uppfyller OECD DAC:s kriterier menar Centerpar-
tiet att det inte är något fel i att använda det till att 
hantera migration. Centerpartiet menar också att 
trots den uppenbara problematik som finns med att 
ingå avtal med vissa länder i EU:s närområde så kan 
stöd från EU skapa stabilitet och på så sätt motverka 
att konflikter bryter ut. Bistånd till migration kan 
också rädda liv om det innebär att livsfarliga flykt-
vägar blockeras. Det är dock viktigt att understryka 
att stöd i närområdet inte ska innefatta stöd till mil-
itär verksamhet eller gränsövervakning för att stänga 
människor inne.186

Detta år, när biståndsbudgeten är så stor, ser inte 
partiet något behov av att ha extra finansiering till 
klimatåtgärder utöver biståndet, men de utesluter 
inte att de skulle kunna komma ifråga i en kom-
mande budget.187

VÄNSTERPARTIET
De prioriteringar som Vänsterpartiet före-
språkar inom biståndspolitiken är följande: 
1) Feminism, minst 50% av biståndet ska gå till flickor 
och kvinnor - från Sverige och de internationella organ 
som Sverige är del i. Tio procent av biståndsbudgeten 
ska öronmärkas till SRHR,188 2) Att rätten till utbild-
ning verkligen efterlevs,189 3) Handel och privatsektor-
bistånd ska omfattas av de principer som finns i PGU 
samt OECD DAC:s regler,190 4) Sverige ska verka för en 
snävare definition av bistånd enligt DAC:s regelverk, så 
att kostnader för flyktingmottagande, skuldavskrivning-
ar och stipendier till utländska studenter inte ingår,191 5) 
Transparensen måste öka i de områden där den brister 
inom biståndet, 6) Det multilaterala biståndet ska ges 
som långsiktigt kärnstöd.192

Vänsterpartiet nämner demokrati och mänskliga rät-
tigheter som grundläggande. De trycker också på att 
ett jämställdhets- och barnperspektiv måste genomsyra 
allt svenskt utvecklingssamarbete. Partiet poängterar att 
Sverige ska vara en stark röst för barns frågor i inter-
nationella sammanhang. Vänsterpartiet anser vidare att 
det är mycket viktigt att utarbeta strategier för hur stöd 
till hbtqi-organisationer i mottagarländer kan bli bättre 
anpassat till lokala förhållanden.193 

Vänsterpartiet lägger stor vikt vid att världens resurser 
ska fördelas mer jämlikt mellan rika och fattiga. De 
identifierar också problem med auktoritära regimer och 
trycker på vikten av demokrati och folkligt deltagan-
de.194

Vänsterpartiet lever upp till enprocentsmålet i sin bud-
get och vill göra målet till ett minimikrav i biståndspoli-
tiken.195, 196

När det gäller avräkningar från biståndsbudgeten 
för flyktingmottagande så tycker Vänsterpartiet att 
DAC-reglerna ska ändras så att det inte längre är 
möjligt att göra denna typ av avräkningar.197

Vänsterpartiet anser att allt utvecklingsbistånd ska 
ges i enlighet med biståndseffektivitetsagendan, 
utgå från mottagarländernas individuella behov, ske 
med respekt för mottagarländernas suveränitet och 
inte villkoras ekonomiskt.198 Vänsterpartiet menar 
att den ökade viljan att använda biståndsmedel 
till flyktingmottagande, militär verksamhet och 
olika sätt att stoppa människor på flykt från att 
komma in i Europa går på tvärs mot ett effektivt 
utvecklingssamarbete. De menar även att ett utökat 
privatsektorbistånd är en riskfylld väg att gå, då de 
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misstänker att det kan leda till att biståndspengar går till 
företag i rika länder istället för människor i fattigdom.199 
Vänsterpartiet är inte i sak kritiska till att utländska 
företag etablerar sig i utvecklingsländer men menar att 
länder måste ha äganderätten över sin utveckling.200 

Vänsterpartiet lyfter fram lokalt ägandeskap och att 
bästa möjliga utveckling fås om strategier för utveckling 
utformas av dem som har den lokala kännedomen.201

Vänsterpartiet tycker att Sverige ska ställa hårdare krav 
på att EU:s bistånd sätter mänskliga rättigheter och de 
internationella principerna främst. Vänsterpartiet menar 
att migrationsavtalen mellan EU och Libyen är tydliga 
exempel på när så inte skett.202

Vänsterpartiet tycker att Sverige måste öka klimatfi-
nansieringen på grund av den historiska skulden och 
de oproportionerligt stora klimatavtryck som Sveriges 
konsumtion ger upphov till.203

LIBERALERNA 
Liberalerna anser att demokrati ska 
vara det övergripande målet för svenskt 
utvecklingsbistånd.204 Mer specifikt är Liberalernas 
prioriteringar för biståndet dels en ökning av stödet 
till FN:s humanitära hjälporgan mot bakgrund av sit-
uationen i Syrien och Irak (350 miljoner kronor), dels 
ett demokratilyft för att öka demokratins spridning och 
motverka dess nedgång i vissa delar av världen (221 
miljoner kronor). Liberalerna vill öronmärka 30 mil-
joner kronor av biståndet till Tunisien för bekämpandet 
av islamistisk extremism i landet. Liberalerna vill också 
öronmärka 50 miljoner kronor till utbildningssatsningar 
riktade till flickor och kvinnor. Liberalerna vill minska 
stödet till informations- och opinionsbildande verk-
samhet om utvecklingsfrågor i Sverige med 30 miljoner 
kronor. Utöver detta lyfter Liberalerna fram utbildning 
och jämställdhet rent generellt.205 

Liberalerna lever upp till enprocentsmålet i sin bud-
get.206 Liberalerna vill minska avräkningarna och anser 
att som mest får 30 procent av biståndsbudgeten använ-
das till flyktingmottagande, och betonar att avräkningar 
ska ske i enlighet med OECD DAC:s regelverk.207 Lib-
eralerna anser även att Sverige ska verka för en snävare 
definition av bistånd i OECD DAC.208 Exempelvis ska 
militär verksamhet aldrig kunna stödjas med bistånds-
medel, med det enda undantaget om det är för att 
skydda hjälparbetare.209

Sidas anslag till förvaltning vill Liberalerna minska med 
79 miljoner kronor.210  Liberalerna tycker att Sida på 

flera områden behöver förändra sin verksamhet och bli 
mer transparenta i sina upphandlingar.211 Stöd ska vara 
projektbaserat utifrån vilken organisation som har den 
bästa idén för genomförandet av ett visst mål. Liberaler-
na vill i samma anda avskaffa Sidas ramavtal. De tycker 
också att Sida behöver bli bättre på att redovisa sin 
verksamhet på Openaid.se.212

Liberalerna skriver att de vill att biståndet ska vara 
effektivt. Liberalerna tror på "more for more, less for 
less" och menar därmed att länder som genomför goda 
reformer ska belönas.213 Liberalerna anser att bilater-
alt bistånd måste villkoras när det gäller demokratisk 
utveckling och nämner Afghanistan och Palestina 
som länder där bistånd getts för förbehållslöst .214 För 
Liberalerna handlar bistånd inte enbart om altruism 
utan bistånd ska ges till de länder som Sverige har 
en relation till och där biståndet därför kan ha större 
effekt.215 

Liberalerna tycker att Sverige bör ställa hårdare krav på 
att EU:s bistånd sätter de mänskliga rättigheterna och 
de internationella principerna för effektivt utvecklings-
samarbete först. Liberalerna är emot villkorat bistånd, 
där Europas grannområde får bistånd gentemot att de 
håller flyktingar borta från EU:s gränser.216

Liberalerna anser att klimatanpassat bistånd kan up-
pnås genom det övergripande demokratimålet. De 
menar att ett väl fungerande rättsväsende, fri media och 
välinformerade politiker är vad som kommer göra så 
att länder fokuserar på klimatanpassad utveckling. Det 
finns trots detta vissa riktade åtgärder som Liberalerna 
vill att Sverige ska göra. Här tycker de att Sverige ska 
satsa på de projekt som ger mest nytta per satsad krona 
och som Sverige kan tillgodoräkna sig i arbetet med 
miljö- och klimatmål. Liberalerna tycker inte att det 
krävs extra medel utöver biståndet till internationella 
klimatåtgärder.217

KRISTDEMOKRATERNA 
Kristdemokraterna prioriterar följande 
tre områden i biståndet: 1) att säkerställa 
grundläggande behov, såsom mat, vatten och vaccina-
tioner, till människor i störst fattigdom i världen, 2) stöd 
till människor som flyr, främst genom utbyggnad av 
grundläggande service samt utbildning i flyktingläger, 
3) stärkande av demokrati och mänskliga rättigheter. 
Här ser Kristdemokraterna ett ökat behov av att 
motverka icke-demokratiska krafters inverkan. Exempel-
vis ser Kristdemokraterna att stödet till civila samhället 
och journalister måste öka. 
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För att möta behovet av humanitärt stöd anser Krist-
demokraterna att det måste göras en omfördelning 
inom det svenska biståndet. De vill att Sverige bygger 
upp en egen struktur för att kanalisera humanitärt 
bistånd, och inte enbart förlitar sig på FN. Bistån-
det bör fokuseras till de FN-organ som arbetar med 
flyktingar samt barns säkerhet och rättigheter. Krist-
demokraterna vill även att det långsiktiga biståndet ska 
ges fortsatt hög prioritet.218, 219 

Kristdemokraterna lyfter fram agendan för utveck-
lingseffektivitet och betydelsen av att den legitimerar 
civilsamhället som en aktör för utveckling, oberoende 
och i sin egen rätt. Kristdemokraterna lyfter fram loka-
la aktörer som viktiga i biståndet och vill öka stödet till 
lokala civilsamhällen.220 Kristdemokraterna menar att 
Sveriges övergripande mål med biståndet ska vara att 
hävda människovärdet, bidra till en höjd levnadsstan-
dard för människorna i störst fattigdom, samt främja 
mänskliga rättigheter och demokrati. De menar att 
fokus måste ligga på den enskilda individens situation. 
Ökat samhällsengagemang, starkare civilsamhällen 
och spridning av makt och resurser är vad som ger 
förutsättningar för en hållbar utveckling.221 Krist-
demokraterna vill på olika sätt jobba för kvinnor och 
flickors rättigheter. Kristdemokraterna lyfter även fram 
att satsningar på utbildning är viktigt.222

Kristdemokraterna lever upp till målet om en procent 
av bruttonationalinkomsten till bistånd i sin budget.223 

När det gäller avräkningar från biståndsbudgeten anser 
Kristdemokraterna att maximalt 30 % av biståndsbud-
geten ska få användas till flyktingmottagande. De anser 
vidare att dessa avräkningar ska vara temporära och att 
biståndsbudgeten ska återgå till att enbart användas till 
traditionellt bistånd.224

Kristdemokraterna skriver att de i ökad utsträckning 
vill att biståndet förmedlas via civilsamhällesorgani-
sationer och samfund som arbetar på plats.225 Krist-
demokraterna vill utveckla det svenska civilsamhällets 
kapacitet att förmedla bistånd för att kunna öka 
biståndet.226 Kristdemokraterna menar att svenska 
organisationers stöd till demokratikämpar och män-
niskorättsaktivister världen över måste prioriteras och 
stärkas.227 

Kristdemokraterna vill också se över biståndet till 
FN-systemet för att säkerställa att pengarna används 
på det sätt som Sverige avser. De vill öka det bilaterala 
biståndet snarare än det multilaterala. Kristdemokra-
terna tycker att det är viktigt att ha en god förståelse 

för hur det svenska sekulära biståndet behöver anpassas 
till de religiösa kontexter som mottar det.228

Kristdemokraterna vill att Sida och Expertgruppen för 
biståndsanalys ska se över hur biståndets kvalitet kan 
öka. Kristdemokraterna anser att Sverige bör ställa 
hårdare krav på att partnerländer inte begränsar det 
civila samhällets utrymme.229 

Kristdemokraterna tycker att det är viktigt att Sverige 
trycker på inom EU för att unionens bistånd bara 
ska gå till ändamål som stämmer överens med den 
internationella definitionen av bistånd. Partiet ser att 
EU behöver ingå avtal med länder i närområdet, t. ex. 
Libyen, då alla människor som flyr inte kan komma till 
Europa. I dessa fall måste EU dock vara tydliga i sina 
krav på mänskliga rättigheter och säkerställa att kraven 
efterlevs i det operativa arbetet.230

Gällande klimatsatsningar inom och utanför bistånds-
budgeten har Kristdemokraterna inga andra förslag 
jämfört med regeringen. De utesluter inte möjligheten 
att avsätta extra medel till den gröna klimatfonden 
utöver biståndsbudgeten, men har inga sådana förslag i 
årets budget.231
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Idag befinner sig över 65 miljoner människor på fly-
kt från förtryck, förföljelse, väpnade konflikter och 
sexuellt och könsrelaterat våld världen över. De flesta 
av dem lever som internflyktingar, medan drygt 20 
miljoner lever på flykt utanför sina hemländer.232 Den 
ökade förflyttningen av människor har följts av en 
stramare flyktingpolitik där media ofta skapar en bild 
av att det finns en enighet om detta bland partierna. I 
realiteten visar kartläggningen att det finns flera skilje-
linjer. Nuvarande politik har bidragit till en mer inhu-
man migrationspolitik med sämre tillgång till lag liga 
vägar, vilket går emot asylrätten, målen i Agenda 2030 
och Politik för global utveckling.

Den 21 juni 2016 klubbades Lag (2016:752) om tillfälliga 
begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd 
i Sverige. Lagen var en del av det arbete som regerin-
gen inledde under hösten 2015 för att minska antalet 
asylsökande i Sverige. Lagen syftade till att under en 
treårsperiod lägga Sveriges lagstiftning på EU:s minimi-
nivå. Framförallt innebär den tillfälliga lagen att uppe-
hållstillstånd görs tidsbegränsade och att familjeåter-
förening kraftigt försvåras. Partierna har reagerat olika 
på lagen och det sker svängningar i partiernas position-
er nästan varje vecka under pågående valupptakt. So-
cialdemokraterna har meddelat att de vill att lagen ska 
bli permanent. Miljöpartiet som röstade för lagen i re-
geringsställning vill gå tillbaka till ordinarie lagstiftning. 
Den borgerliga oppositionen, där enbart Centerpartiet 
röstade nej till lagen233, är nu splittrade i flera frågor. 
Istället förefaller Moderaterna, Socialdemokraterna 
och Sverigedemokraterna stå närmast varandra.

Asylrätt
Moderaterna och Sverigedemokraterna vill göra en 
omtolkning av FN:s flyktingkonvention med syftet att 
ta bort rätten att söka asyl i det land man befinner sig i. 
Partierna vill upprätta ett system för asylprövning 
utanför EU:s gränser. Kristdemokraterna vill att asyl-
prövning görs vid gränserna.

En majoritet av partierna diskuterar lagliga och säkra 
vägar för att ta sig till ett land och söka asyl, men i 
olika grad. Vänsterpartiet, Centerpartiet, Liberalerna, 
Miljöpartiet och Kristdemokraterna nämner alternativ 
som familjeåterförening, studier, arbetskraftsinvand-
ring och humanitära visum.

MIGRATION OCH FLYKTINGPOLITIK

Flera partier förespråkar att migrationsöverens-
kommelsen från oktober 2016 ska vara utgångs-
punkt i framtida diskussioner om förnyelse av asyl-
lagstiftningen.  

Samtliga partier vill att EU ska ta ett gemensamt 
ansvar för flyktingar. I förhandlingar om ett ge-
mensamt europeiskt asylsystem så vill Sverige ha 
en mer human asylpolitik. 

Uppehållstillstånd
Hälften av riksdagspartierna är för permanenta up-
pehållstillstånd. Dessa partier finns på båda sidor 
om vänster-höger-skalan. Vänsterpartiet, Center-
partiet och Miljöpartiet är för permanenta uppe-
hållstillstånd för samtliga skyddskategorier. Krist-
demokraterna är för permanenta uppehållstillstånd 
för kvotflyktingar. Socialdemokraterna, Modera-
terna, Liberalerna och Sverigedemokraterna vill att 
tillfälliga uppe hållstillstånd ska gälla framöver. Mod-
eraterna och Liberalerna ser dock att med försör-
jning eller om skyddsskäl kvarstår efter en längre 
tid, så ska uppehållstillstånden kunna permanentas. 
Detta är även Kristdemokraternas ståndpunkt gäl-
lande asylsökandes rätt till uppehållstillstånd, för 
vilka de förespråkar tillfälliga uppehållstillstånd i ett 
första steg.  

Familjeåterförening
Familjeåterförening har starkt stöd hos Vänsterpar-
tiet, Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet och 
Kristdemokraterna.

De tre största partierna Socialdemokraterna, Mod-
eraterna och Sverigedemokraterna vill ha kraftiga 
restriktioner kring familjeåterförening genom att 
förlänga den tillfälliga asyllagen. Möjligheten till 
familjeåterförening under kategorin alternativt 
skyddsbehövande tas i princip bort, vilket 2016 var 
70 procent av de som fick asyl i Sverige.234

Övriga skyddsbehövande
Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverige-
demokraterna menar att kategorin övriga skydds-
behövande som ofta är hbtq-personer 235, inte 
längre ska finnas som kategori för att söka asyl.
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REGERINGEN
Den 21 juni 2016 antogs Lag (2016:752) 
om tillfälliga begränsningar av möjligheten 
att få uppehållstillstånd i Sverige. Lagen 
var en del av det arbete som regeringen inledde un-
der hösten 2015 för att minska antalet asylsökande 
i Sverige, och syftade till att under en treårsperiod 
lägga Sveriges lagstiftning på EU:s miniminivå. 
Framförallt innebär den nya lagen att uppehålls-
tillstånd görs tillfälliga och att familjeåterförening 
kraftigt försvåras. Lagen innebär att kategorin övriga 
skyddsbehövande inte längre har rätt till uppehåll-
stillstånd236, vilket ofta är hbtqi-personer och stats-
lösa.237,238 Därtill begränsas möjligheten att få uppe-
hållstillstånd på grund av synnerligen och särskilt 
ömmande omständigheter.239

SOCIALDEMOKRATERNA 
Socialdemokraterna anser att de som 
söker skydd undan krig och förtryck ska ha rätt att få 
det. De säger att de vill värna asylrätten. Samtidigt 
menar de att Sverige inte kan vara ensamma om att 
upprätthålla asylrätten, att det måste vara en jämn 
fördelning av flyktingar globalt och inom EU. Vidare 
så ska främst de som flyr undan krig och konflikter få 
skydd. De som kommer till Sverige och EU för att få 
bättre livsförutsättningar är inte de som primärt ska 
beviljas uppehållstillstånd.240

Socialdemokraterna vill permanenta den tillfälliga 
asyllagstiftningen och dess ingående delar. Partiet 
motiverar detta med att Sveriges ordinarie lagstift-
ning skiljer sig för mycket från övriga EU-länders. 
Socialdemokraterna anser att Sverige ska ta emot det 
antal asylsökande som är proportionerligt till Sveriges 
befolkningsstorlek. Inom EU-samarbetet ska Sverige 
verka för ett rättvist asyl- och integrationssystem, 
dock anser partiet att den svenska asyllagstiftningen 
måste ligga i linje med de EU-gemensamma regler 
som föreslår att unionen ska upphöra med permanen-
ta uppehållstillstånd.241

Vidare anser Socialdemokraterna att EU måste 
vara en aktiv aktör för att motverka anledningarna 
till att människor flyr. Både Sverige och EU måste 
stödja de regioner där flest människor är på flykt. 
Socialdemokraterna vill att det svenska bilaterala 
biståndet ska kunna villkoras mot att mottagarländer 
tar emot medborgare som har fått avslag på sin 
asylansökan i Sverige. Humanitärt bistånd ska dock 
inte kunna villkoras.242

MILJÖPARTIET
Miljöpartiet har aldrig varit för den till-
fälliga asyllagstiftningen men satt kvar i 
regeringen när den tillkom för att göra lagen mindre 
restriktiv än vad de menar annars hade varit fallet. I 
regeringsställning menar Miljöpartiet att de kunde 
förhandla fram några undantag i lagstiftningen. Ex-
empelvis att de som kommit före november 2015 får 
sina asylärenden prövade enligt den ordinarie asyl-
lagstiftningen.243

Miljöpartiet vill återgå till den ordinarie asyllag-
stiftningen snarast möjligt och därmed återinföra 
permanenta uppehållstillstånd, familjeåterförening, 
särskilda och ömmande omständigheter som grund 
för uppehållstillstånd och återinföra skyddsstatusen 
övriga skyddsbehövande. Det vill inte villkora famil-
jeåterförening mot ett försörjningskrav. Miljöpartiet 
säger att även om EU:s gemensamma asylsystem 
skulle gå igenom och tvinga Sverige att inte utfärda 
permanenta uppehållstillstånd, så kan riksdagen 
ändå besluta om andra skyddskategorier för flyk-
tingar eller humanitära visum. I förhandlingarna om 
EU:s gemensamma asylsystem menar Miljöpartiet 
att det är viktigt att Sverige driver på för mer hu-
manitet. Miljöpartiet menar att hur dessa förhandl-
ingar går avgör i mångt och mycket om hela EU-sa-
marbetet kommer att fortsätta att fungera.244

Miljöpartiet tycker att FN:s kvotflyktingsystem är 
viktigt att upprätthålla. De vill att fler länder ska 
dela på ansvaret för att ta emot kvotflyktingar. De 
tycker dock att Sverige aldrig får ge avkall på asylrät-
ten till förmån för ett mer koncentrerat arbete med 
kvotflyktingsystemet, som vissa partier antyder.245

MODERATERNA
Sedan antagandet av den tillfälliga 
asyllagstiftningen har Moderaterna 
antagit linjen att ett nytt kvotflyktingsystem på EU-
nivå ska ersätta dagens gemensamma asylregler. 
De menar att FN:s flyktingkonvention, i vilken 
asylrätten slås fast, skrevs i en annan tid och för en 
helt annan situation. Partiet vill ändra så att det inte 
längre ska vara möjligt att få sin ansökan prövad 
innanför EU:s gräns. Om den asylsökande får avslag 
ska hen skickas tillbaka ett “säkert område” utanför 
EU:s gränser.246

Moderaterna menar att ansvaret för migranter och 
flyktingar ska delas gemensamt runt om i världen 
för att ge förutsättningar för god integration. För 



31

att få en jämnare fördelning behöver Sverige en 
stramare migrationspolitik. Moderaterna vill se 
en gemensam fördelningsmekanism i EU där 
tillfälliga uppehållstillstånd gäller och med skärpta 
försörjningskrav vid anhöriginvandring. Om den 
sökande har egen försörjning så finns det möjlighet 
till permanent uppehållstillstånd. Moderaterna 
tycker att det ska finnas en bortre gräns för när ett 
tillfälligt uppehållstillstånd inte längre kan förlängas 
utan istället bli permanent, även om ovanstående 
krav inte är uppfyllda.247

Moderaterna ser positivt på att på EU-nivå upprätta 
en lista över så kallade “säkra länder” dit flyktingar 
kan skickas tillbaka. Asylprövningen skulle dock, 
precis som i dag, bygga på en individuell prövning 
utifrån den enskildes behov av skydd.248

SVERIGEDEMOKRATERNA 
Sverigedemokraterna vill att temporära 
uppehållstillstånd ska vara huvudregel och 
vill “fasa ut” redan beviljade permanenta uppehålls-
tillstånd. Det innebär också att avskaffa skyddskate-
gorierna synnerligen och särskilt ömmande omstän-
digheter. Motiveringen är att nationella kategorier 
är godtyckliga eftersom de inte finns på FN- eller 
EU-nivå.249

Sverigedemokraterna vill att svensk lagstiftning 
ska inkludera en lista över så kallade säkra länder 
dit människor på flykt kan skickas tillbaka. Partiet 
menar att Sverige enbart ska ta emot asylsökande 
som har ett akut skyddsbehov och inte de som 
hoppas på att förbättra sina livsförutsättningar.250 

Givet att en anknytningsperson tar fullt ansvar för 
invandrarens försörjning och omsorg så ska Sverige 
tillåta anhöriginvandring och familjeåterförening.251

Sverigedemokraterna vill tillämpa id-kontroller på 
alla fordon som korsar gränsen till Sverige och helt 
förbjuda gränsöverskridande taxitrafik.252

Asylsökande som får avslag på ansökan ska direkt 
tvin gas lämna Sverige. Sverigedemokraterna vill 
upp rätta transitcentrum vid gränserna där migranter 
ska undersökas av “säkerhetsbedömare” för att fast-
ställa om personen är en potentiell terrorist. Den 
sökande vars identitet är oklar ska sättas i förvar.253

Sverigedemokraterna vill att Sverige, likt Danmark, 
genom utlandsmyndigheterna aktivt ska upplysa 

människor som är på flykt till Sverige att deras mö-
jligheter att få uppehållstillstånd är mycket begrän-
sade.254

Sverigedemokraterna menar att asyl endast ska bev-
iljas dem som har Sverige som närmast säkra land, 
det vill säga flyktingar från något av de nordiska 
länderna eller länderna runt Östersjön. Undantaget 
är de som är kvotflyktingar som fördelas enligt ett 
internationellt fördelningssystem.255 

I denna kartläggning har vi inte fått något svar från 
Sverigedemokraterna om hur de ställer sig till ett 
gemen samt flykting- och asylsystem på europeisk 
nivå.256

CENTERPARTIET 
Centerpartiet poängterar att Sveriges 
framtida migrationspolitik till stor del 
kommer att avgöras av vilka beslut som 
fattas på EU-nivå i kommande förhandlingar som 
kan vara klara i juni 2018. Dock menar Centerparti-
et att det är viktigt att utveckla Sveriges migrations-
politik, eftersom tidpunkt och former för en gemen-
sam europeisk lagstiftning är så pass oklart.257

Centerpartiet röstade mot den tillfälliga asyllagstift-
ningen och vill inte se en förlängning av den. Partiet 
vill ha en blocköverskridande överenskommelse som 
har sin utgångspunkt i migrationsöverenskommelsen 
från 2016. Centerpartiet vill att asylsökande ska ha 
rätt till familjeåterförening för medlemmar inom 
kärnfamiljen. Om den andra familjemedlemmen be-
finner sig i ett säkert land så ska familjeåterförenin-
gen likaväl kunna ske i det andra landet. Centerpar-
tiet vill också att svensk asyllagstiftning ska innehålla 
möjlighet för synnerligen och ömmande omstän-
digheter samt för övrigt skyddsbehövande att få 
uppehållstillstånd. Dock är det inte något ultimatum 
inför förhandlingar i riksdagen, utan ett samarbete 
avgörs snarare av helheten i migrationspolitiken.258

Centerpartiet tycker att Sverige ska rikta om resurs-
er för att öka antalet kvotflyktingar, vilket de ser som 
ett av de säkrare sätten för människor att komma till 
Sverige. De som söker sig till Sverige som kvotflyk-
tingar ska få tillgång till alla typer av stöd. Gällande 
ersättning till asylsökande så menar Centerpartiet 
att svenska nivåer måste harmoniseras med övriga 
länder för att minska ett oproportionerligt antal 
sökande till Sverige.259
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Det som Centerpartiet vill se i det gemensamma 
EU-regelverket är mekanismer för att fördela fly-
ktingar mellan staterna. De vill se en förändring 
av Dublinförordningen så att asylsökande inte ska 
ansöka till ett specifikt medlemsland i EU utan till 
unionen i sin helhet. På detta sätt kan fördelningen 
mellan EU:s stater ske redan innan migranter hunnit 
bosätta sig i ett specifikt land. Centerpartiet är krit-
iska till att EU skulle upprätta en lista över säkra 
länder.260

VÄNSTERPARTIET 
Vänsterpartiet vill att Sverige återgår 
till den ordinarie asyllagstiftningen när 
den tillfälliga löper ut nästa år. De vill att skydds-
kategorin synnerligen och ömmande omständigheter 
ska ges en generösare tolkning än i den ordinarie 
lagstiftningen. Partiet menar att familjeåterförening 
och permanenta uppehållstillstånd är avgörande. 
Vänsterpartiet lyfter att permanenta uppehållstill-
stånd inte per automatik leder till att migranter 
stannar i Sverige. Istället har man sett att människor 
vågar återvända till sina hemländer när det blivit 
tryggare. Vänsterpartiet kritiserar de förslag som 
förts fram av en del partier om att uppehållstillstånd 
ska villkoras mot jobb, då de menar att det är fel att 
människors livsförutsättningar läggs i arbetsgivarens 
händer. Vänsterpartiet har föreslagit att regeringen 
ska tillsätta en utredning om hur lagstiftningen kan 
bli mer kunskapsbaserad.261

Vänsterpartiet är positiva till en gemensam politik 
för asyl- och flyktingmottagande i EU. En sådan 
kan till exempel säkerställa att alla länder håller en 
viss nivå på sitt mottagande. Samtidigt är många av 
de förslag som nu förhandlas mycket oroande. De 
tycker att det också gäller retoriken kring flykting-
mottagande som är utan faktagrund, exempelvis 
att det sägs orsaka ökad terrorism. Vänsterpartiet 
är oroade över förslag på upprättande av speciella 
transit center, likt det förslag som Danmark, Mode-
raterna och Sverigedemokraterna har lagt fram. 
Inom EU vill Vänsterpartiet att Sverige ska återgå 
till att vara föregångare för ett generöst asylmot-
tagande. Detta handlar bland annat om att inte 
låta länder som Ungern dra ner ambitionerna för 
det gemensamma EU-samarbetet kring migration. 
Om det visar sig omöjligt att höja de lägsta ambi-
tionerna i unionen, förespråkar Vänsterpartiet att 
Sverige medverkar i en koalition av länder som har 
högre ambitioner och alltså gör mer än övriga EU-
länder.262

LIBERALERNA 
Liberalerna tror inte det är möjligt att 
återgå till den ordinarie asyllagstift-
ningen. Liberalerna vill i grova drag 
ha migrationsöverenskommelsen från 2016 som 
utgångspunkt i förhandlingar om ny asyl- och 
migrationslagstiftning och att den ska göras över 
blockgränserna. Andra viktiga utgångspunkter för 
Liberalerna är rätten till individuell prövning i 
domstol och asylrätten. Liberalerna menar att asyl-
rätten och FN:s kvotflyktingsystem inte får förväx-
las med varandra. Det förstnämnda kan ge skyddss-
käl till personer som flyr undan politiskt förtryck 
men som kommer från ett land utan väpnad konf-
likt och vars ekonomiska status kan vara god. Även 
sådana individer måste kunna skyddas av Sverige.263

Liberalerna tycker att tillfälliga uppehållstillstånd 
är godtagbart, men att tiden för uppehållstillstån-
den ska vara längre än vad regeringen vill. De vill 
inrätta tillfälliga uppehållstillstånd på tre år, med 
möjlighet till förlängning i tre år till om skyddss-
käl kvarstår. Om skyddsskäl kvarstår efter den 
perioden eller om den asylsökande har hittat ett 
jobb och betalar skatt, så ska hen få stanna kvar i 
Sverige.264  

Liberalerna vill behålla rätten till familjeåterfören-
ing förutsatt att den som bor i Sverige kan försörja 
sina anhöriga. Liberalerna vill också behålla synner-
ligen och ömmande omständigheter. De tycker att 
synnerligen är värt att understryka här. Det måste 
finnas en humanitär ventil för att stötta konvertiter, 
hbtq-personer, politiska fångar, religiöst förtryckta 
och liknande.265 

Liberalerna tycker att det är viktigt att EU upprät-
tar gemensamma bestämmelser kring flyktingmot-
tagande. De menar att ett gemensamt regelverk är 
det enda sätt som man kan komma tillrätta med 
de nationalistiska vindar som blåser i unionen. I 
EU-samarbetet är det viktigt att samtliga länder tar 
emot flyktingar och det behövs en omfördelning av 
mottagandet inom EU.266

KRISTDEMOKRATERNA 
Kristdemokraterna är både för och 
emot den tillfälliga asyllagstiftningen. 
De vill att kvotflyktingar ska ha rätt till 
permanent uppehållstillstånd. För personer med 
lägre skyddsbehov vill partiet att tillfälliga uppe-
hållstillstånd på tre år ska vara utgångspunkt. Om 
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skyddsbehoven kvarstår efter tre år eller om den 
asylsökande då fått ett arbete, så ska personen 
ha rätt till permanent uppehållstillstånd. Krist-
demokraterna vill att en ny lag ska vara blocköver-
skridande och ha sin utgångs punkt i migrationsöv-
erenskommelsen från 2016. I en sådan permanent 
lagstiftning ska alla skyddsbehövande ha rätt till 
familjeåterförening och det ska inte villkoras med 
de strikta försörj ningskrav som finns i den tillfälli-
ga asyllagstiftningen. Kristdemokraterna vill också 
att synnerligen och ömmande omständigheter ska 
vara giltiga skydds skäl.267

På EU-nivå vill Kristdemokraterna att medlems-
staterna enas om en gemensam asyl- och migra-
tionslagstiftning. Kristdemokraterna vill verka för 
att de mest restriktiva länderna blir mer generösa. 
Om det inte är möjligt så förespråkar Kristdemo-
kraterna att ändå gå vidare med att ta fram ett 
gemensamt regelverk.268

Kristdemokraterna tycker att asylsökningsprocessen 
ska förflyttas till områden nära EU:s yttre gränser 
eller vid speciella EU-beskickningar. Kristdemokra-
terna menar att detta skulle underlätta asylproces-
sen och sedan fördelningen av flyktingar mellan 
medlemsstaterna. Kristdemokraterna ser inte att 
detta förslag motsäger FN:s flyktingkonvention då 
denna aldrig har innefattat att den asylsökande ska 
ha rätt att välja vilket land den får asyl i.269
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FÖRKORTNINGAR

AAAA – Addis Adeba Action Agenda (internationell 
överenskommelse om utvecklingsfinansiering)

BNI – Bruttonationalinkomst 

EU – Europeiska Unionen 

FN – Förenta Nationerna

HBTQI -  homosexuella, bisexuella, trans-, queer- och 
intersexpersoner

OECD – Organisation on Economic Cooperation and 
Development 

OECD DAC - Organisation for Economic Cooperation 
and Development/ Development Assistance Committee 
(OECD:s biståndskommitté)

PGU – Sveriges politik för global utveckling

Resolution 1325 -  FN:s säkerhetsrådsresolution om 
kvinnor, fred och säkerhet 

Sida -  Styrelsen för internationellt utvecklingssam arbete

SRHR – Sexuell och reproduktiv hälsa och rättig heter

UD – Utrikesdepartementet

UNFCCC COP – United Nations Convention on Climate 
Change/ Conference of the Parties

WASH – Water, sanitation and hygiene

WTO – World Trade Organisation
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