
 

 

This is not Enough – sammanfattning av AidWatch-rapporten 2016 

Målet att avsätta 0,7 procent av sitt lands BNI till bistånd sattes för första gången av en grupp 

givarländer år 1970. Löftet har därefter upprepats vid flera tillfällen, bland annat av EU som satte 

2015 som deadline. Det var samma år som världens ledare gjorde två avgörande åtaganden för att 

skapa en global hållbar utveckling: Agenda 2030 och dess tillhörande finansieringsåtaganden 

formulerade i Addis Ababa Action Agenda (AAAA). Agendorna understryker biståndets unika roll för 

att målen ska kunna nås. Enligt en uträkning av FN kommer det att kräva två procent av världens 

samlade BNP för att uppnå målen i Agenda 20301. 

Det är tydligt att biståndet behövs mer än någonsin. Inom ramen för Agenda 2030 har biståndet en 

central roll för att bidra till att bekämpa fattigdom, stärka de mänskliga rättigheterna, förebygga 

konflikter och lindra katastrofer, bygga demokratiska samhällen och öka jämställdheten. Trots det är 

biståndet hotat.  

EU är världens största biståndsgivare, med makt att påverka den globala utvecklingen. AidWatch 

2016 visar dock att EU är långt ifrån att nå sina biståndsåtaganden och att det saknas vilja att placera 

dem högre på den politiska dagordningen. Det riskerar att få allvarliga konsekvenser för den globala 

utvecklingen. Om EU sviker sina biståndslöften, är det svårt att se hur Agenda 2030 ska uppnås. 

CONCORDs AidWatchrapport 2016 visar bland annat följande utveckling i EU:s bistånd under 2015:  

 EU missade deadline för sitt historiska biståndslöfte. Endast fem länder nådde 0,7-

procentsmålet under 2015: Luxemburg, Sverige, Danmark, Nederländerna och 

Storbritannien. 

 Det totala biståndet från EU-institutioner och EU:s medlemsstater uppgick till 62,4 miljarder 

euro, motsvarande 0,44 procent av BNI. Det var en ökning från 0,41 procent 2014. Ett 

bistånd på 0,7 procent hade gett ett bistånd på 99,3 miljarder. 

 Av EU-ländernas bistånd nådde 17 procent aldrig utvecklingsländerna. Denna andel stannade 

kvar inom EU för att framförallt bekosta ett inhemskt flyktingmottagande. När andelen 

räknas bort uppgick EU:s faktiska bistånd endast till 0,36 procent av BNI. 

 Sverige har ett mer ambitiöst biståndsmål än resten av EU, på 1 procent av BNI. Under 2015 

avsattes 0,96 procent. Av detta stannade dock rekordhöga 21 procent inom Sveriges gränser 

för att bekosta flyktingmottagande vilket gav ett genuint bistånd på 0,75 procent.  

 EU:s bistånd till de minst utvecklade länderna – de som bäst behöver det – har minskat under 

de senaste fem åren, till 11,8 miljarder euro för 2015 (ned från 13 miljarder 2010).  
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 EU:s bistånd influeras i allt större utsträckning av unionens migrations- och säkerhetspolitiska 

agendor där det bland annat villkorats på ett sätt som strider mot principen om ägarskap 

som är grundläggande för utvecklingseffektivitet.  

Rekommendationer till EU: 

 EU och medlemsstaterna bör möta sina biståndsåtaganden och säkerställa att bistånd 

fokuseras på fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer. Andra typer av utgifter ska vara 

additionella och inte räknas in i åtagandet om 0,7 procent. 

 De länder som inte nått målet bör anta konkreta tidsplaner för när detta ska göras.  

 EU-länder bör allokera minst 0,15 procent av BNI till de minst utvecklade länderna före 2020 

och 0,2 procent av BNI före 2025. 

Ett effektivt utvecklingssamarbete  

I november hålls nästa högnivåmöte om utvecklingseffektivitet i Nairobi. I detta sammanhang har 

världens givarländer enats om att ett verkligt bistånd är det som karaktäriseras av en reell överföring 

av medel till utvecklingsländer och som har fattigdomsbekämpning i fokus.  

Under det senaste året har EU:s bistånd utvecklats i en oroande riktning, med talande exempel som 

överenskommelsen med Turkiet eller det nya ramverket ”Partnership framework with third 

countries”, som framförallt går ut på att hindra människor från att ta sig till EU och snabba på 

tvångsutvisningar av dem som inte fått asyl. Ramverket riktar sig till fattiga länder som är transit- 

eller ursprungsländer för flyktingar och migranter. EU har varit tydlig med att unionen ska använda 

sig av olika incitament, såsom bistånd och handelsfördelar, för att få länder att samarbeta för att 

uppnå EU:s migrationspolitiska mål medan det blir ”konsekvenser” för länder som inte samarbetar. 

Därmed villkorar EU biståndet på ett sätt som ignorerar principen om ägarskap, en grundbult i 

agendan för utvecklingseffektivitet.  

EU har även under de senaste år börjat använda sig av så kallade ”trust funds” för att kunna allokera 

resurser för nya prioriteringar på ett snabbare och mer flexibelt sätt. Från civilsamhället ser man en 

risk för att det utökade användandet av trust funds kan leda till mindre transparens, en försämring av 

förankrat ägarskap hos partnerländer och större svårigheter att följa upp hur biståndet används. 

Rekommendationer till EU:  

 EU:s bistånd ska i enlighet med Lissabonfördraget användas till att utrota fattigdom och inte 

till att uppnå unionens inrikespolitiska mål.  

 EU måste respektera utvecklingseffektivitet och principen om ägarskap, och inte villkora 

bistånd i utbyte mot att länder samarbetar med unionens migrationspolitiska prioriteringar. 

 EU måste garantera att nya finansieringsmekanismer, exempelvis trust funds, används på ett 

transparent sätt och respekterar principerna om utvecklingseffektivitet.  

Avräkningar från biståndet för nationellt flyktingmottagande 

1,5 miljoner flyktingar sökte asyl i olika OECD-länder under 2015, varav drygt en miljon i Europa. 

Många länder valde att finansiera delar av det inhemska flyktingmottagandet med biståndsmedel 

genom utnyttja OECD DAC:s regel om att vissa typer av flyktingmottagande kan bekostas med 

biståndspengar. Hur den regeln användes av EU-länderna under 2015 varierar kraftigt, men 

preliminära siffror visar att flyktingkostnader finansierade med bistånd fördubblades mellan 2014 

och 2015. CONCORD arbetar för ett humant och solidariskt flyktingmottagande men vänder sig emot 

att det är människor i utvecklingsländer som drabbas när länder gör avräkningar från biståndet. 



Klimatfinansiering 

Från 2013 till 20142 ökade enligt en rapport från OECD3 den globala klimatfinansieringen mer än det 

totala biståndet, 24 procent jämfört med 1 procent. Rapporten visade också att merparten av 

klimatfinansieringen tagits från biståndet, trots att klimatkonventionen anger att dessa medel ska 

vara nya och utöver existerande bistånd, det vill säga additionella. För att kunna veta om 

klimatfinansieringen är additionell eller utgörs av dubbelräknat bistånd, har CONCORD uppmanat EU 

att anta en gemensam definition av klimatbistånd som tydligt utgår från additionalitetsprincipen. 

Detta har inte gjorts. 

Rekommendationer till EU: 

 EU behöver ta en aktiv roll i arbetet med att definiera klimatfinansiering enligt 

klimatkonventionen, det vill säga att finansieringen ska utgöras av nya och additionella 

medel.  

 Klimatanpassning i fattiga länder kräver långsiktighet. EU behöver ta fram tydliga riktlinjer 

och strategier för hur klimatfinansieringen ska öka över tid, utan att biståndet urholkas på 

samma gång. Därför behövs innovativa lösningar som skapar nya källor som möjliggör 

additionell finansiering.  

Varför misslyckas EU med att nå sina biståndslöften?  

EU och dess medlemsländer har aldrig uppnått de åtaganden som gjorts för biståndet. De mål som 

uttalats är vaga, icke-bindande och det saknas tydliga datum och indikatorer som kan guida 

genomförandet. I årets rapport gör AidWatch ett försök att lista några förklaringar till varför den 

politiska viljan att uppnå målen brister. 

 Medlemsstaterna vill behålla egen kontroll över sin totala biståndsbudget och försöker 

därmed pressa ned den andel de bidrar med till EU-institutionernas bistånd.  

 Bistånd handlar om insatser långt bort. Neddragningar av biståndsbudgeten skapar inte lika 

mycket upprördhet hos allmänheten som nedskärningar i inhemska budgetar. 

 EU:s finansministrar är inte medvetna om hur högt européer värderar utvecklingssamarbete 

– enligt den senaste Eurobarometern anser 85 procent att det är viktigt att hjälpa människor 

i utvecklingsländer och 67 procent att EU:s bistånd bör öka.  

 Fördjupade sociala klyftor har skapat en misstro gentemot EU vilket gett ökat utrymme åt 

politiska ledare och partier som inte värderar global solidaritet för fattigdomsminskning eller 

förstår hur bistånd har gynnsamma effekter även för EU-länderna.  

Om AidWatch och statistiken 

EU:s medlemsländer rapporterar själva årligen in till OECD hur mycket medel de lagt på bistånd. OECD tillåter 

länderna att göra avräkningar för vissa typer av kostnader, till exempel räntor, vissa studentkostnader och 

inhemskt flyktingmottagande. Detta är poster som AidWatch inte betraktar som bistånd. Bistånd ska 

karaktäriseras av en reell överföring av medel till utvecklingsländer med fattigdomsbekämpning i fokus, inte av 

utgifter som stannar i landet. Rapporten syftar till att hålla EU:s ledare ansvariga för sitt åtagande om att 

avsätta 0,7 % av BNI till bistånd och att använda detta på ett genuint och effektivt sätt.  

AidWatch är ett europeiskt nätverk av civilsamhällesorganisationer som sedan 2005 bedriver policyarbete och 

kampanjer för att påverka kvaliteten och kvantiteten i EU:s bistånd. AidWatch är en del av CONCORD Europa, 

en europeisk konfederation av civilsamhällesorganisationer som arbetar med utvecklingsfrågor. CONCORD finns 

i alla EU-länder och representerar över 2 600 CSO:er.  
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