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En politik för global hållbar 
utveckling där respekten för 
mänskliga rättig heter kommer 
först är en förutsättning för en 
säkrare och fredligare värld. 
Där har Europaparlamentet en 
viktig roll att spela.

Europaparlamentet har successivt fått mer makt de senaste decennierna, i syfte 
att göra unionen mer demokratisk. I dag kräver nästan 90 procent av allt EU 
gör parlamentets godkännande. Som Europaparlamentariker har du alltså goda 
chanser att påverka EU:s arbete i en positiv riktning och därmed utvecklingen i 
världen!

Samtidigt ser vi med oro hur högernationalistiska partier mobiliserar. Inskränk
ningar av mänskliga rättigheter och EU:s grundlägg ande värderingar sker i flera 
medlemsländer. Det finns en överhängande risk att det nya parlamentet får en 
sammansättning som är bakåtsträvande när det gäller sexuella och reproduktiva 
rättigheter, som ytterligare vill begränsa människors rätt att söka asyl i EU och 
som inte är beredd att driva den klimatpolitik som krävs för en hållbar framtid.

I det här underlaget lyfter vi några av de avgörande frågor som parlamentet 
kommer att vara med och påverka under den kommande mandatperioden. 
Det är viktigare än någonsin att demokratiska krafter i parlamentet går samman 
för att försvara de värderingar som EU grundats på.

Plattformen CONCORD Sverige består av 67 organisationer som arbetar tillsam
mans för en hållbar och rättvis värld. Vi vill slå ett slag för EU:s ansvar för globala 
utvecklingsfrågor. Under våren lyfter vi därför på olika sätt EU:s roll som global 
aktör. Det här underlaget är en del i det arbetet. Vi hoppas att du kommer att 
tycka det är intresseväckande, upprörande och angeläget!
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DET HÄR STÅR PÅ SPEL UNDER NÄSTA MANDATPERIOD

EU är en stor och mäktig aktör på den globala arenan. Den kommande mandatperioden är 
avgörande för om vi ska kunna nå de globala målen för hållbar utveckling till 2030. Som världens 
största biståndsgivare1 har unionen chans att påverka många människors liv bort från fattigdom och 
förtryck. Efter flykting krisen 2015 har biståndspolitiken dock blivit allt mer styrd av medlemsländers 
migrations politiska prioriteringar. Även ekonomiska och säkerhetspolitiska intressen har fått större 
inflytande över biståndets utformning. I förhandlingarna om nästa långtidsbudget ställs dessa och 
andra frågor på sin spets. Det finns mycket att påverka och försvara de kommande åren. Här är några 
exempel:

1 Räknat på EUinstitutionernas och medlemsländernas totala bistånd.
2 http://www.oecd.org/dac/financingsustainabledevelopment/developmentfinancetopics/Aidtogenderequalitydonor
charts2019.pdf

Bidra till att Agenda 2030 genomförs
EU var en viktig aktör i arbetet med att ta fram Agenda 2030 med sina 17 globala mål för håll-
bar utveckling och hade redan i Lissabonfördraget inkluderat samstämmighetspolitiken Policy 
Coherence for Development, PCD. PCD handlar om att alla politikområden ska analyseras utifrån 
dess konsekvenser för utvecklingsländer. I den senaste utvärderingen av PCD föreslås en rad 
åtgärder för att stärka samstämmigheten och för EU att ta ytterligare steg mot en sammanhål-
len politik för Agenda 2030 och hållbar utveckling.  Den sittande kommissionen presenterade i 
början av 2019 ett reflektionspapper om EU:s roll för en hållbar utveckling i EU och globalt. 

Under 2018 togs en ny utvecklingspolitik fram (Consensus on Development) som ligger väl i linje 
med Agenda 2030. Men ännu finns ingen övergripande strategi för hur EU, internt och externt, 
ska bidra till Agenda 2030 med de 17 globala målen för hållbar utveckling. 

Nästa mandatperiod är avgörande för att EU ska kunna göra den omställning som krävs för att 
nå Globala målen till år 2030. Här har parlamentet en viktig roll i att ligga på kommissionen 
för att ta fram en övergripande strategi, och att sedan genomföra den. EU har chansen att vara 
den globala aktör som driver på den gemensamma agendan som alla världens länder har skrivit 
under. År 2030 närmar sig med stormsteg och om vi ska få till hållbarhet och ett mer jämlikt 
samhälle i EU och globalt krävs det ett aktivt ledarskap nu. 

Stärk jämställdheten i utvecklingssamarbetet och utrikespolitiken
Enbart 47 procent av EU:s utvecklingssamarbete är idag jämställdhetsintegrerat.2 Det är långt 
ifrån EU:s egna mål på 85 procent, och långt efter Sverige som redan har uppnått 87 procent. 
Dessutom är det bara 1,7 procent av EU:s biståndsinsatser som har jämställdhet som huvud-
mål, vilket kan jämföras med 23 procent av svenska biståndsinsatser. EU ligger alltså långt efter 
när det kommer till att prioritera jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter i sitt utveck-
lingssamarbete. 
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Stärk respekten för migranters och asylsökandes rättigheter
EU antog en problematisk migrationsagenda år 2015 som bland annat innefattar:
•	 Att utveckla ett gemensamt asylsystem (CEAS) med bindande regler bort från permanenta  

uppehållstillstånd.
•	 Att EU kan skicka tillbaka människor på flykt till Turkiet i utbyte mot betalning.
•	 Att biståndspengar ges till tredjeländer för att bevaka gränserna mot EU. 
•	 Lagar om att tredjeländer ska samla in information för att hindra så kallad irreguljär   

migration, stötta gränskontroll och underlätta utvisning.

Tendensen är att EU-finansiering går till att asyl ska prövas i andra länder och försvåra för flykting-
ar att ta sig till EU, snarare än till asylmottagande inom EU. Asylrätten innebär att människor har 
rätt att söka asyl och åtnjuta asyl från förföljelse i ett annat land. Den riskerar att undergrävas när 
människor inte kan söka asyl i det land de vill och utvisas till länder med osäkra rättssystem. Inter-
nationella konventioner om mänskliga rättigheter respekteras i allt mindre grad. Förhandlingar om 
CEAS-paketets3 sju rättsakter fortsätter under kommande mandatperiod. Rättsakterna har kommit 
olika långt, och Europaparlamentet har möjlighet att påverka dem i olika grad. Vi lyfter två kritiska 
delar här:

 I medlemsländernas nuvarande position om skyddsgrundsförordningen4 finns förslag på att 
förbjuda permanenta uppehållstillstånd inom hela EU. Dessutom föreslår rådet att så kallade 
”sur place-skäl” för asyl ska tas bort. Det skulle innebära att det inte ges möjlighet till förnyad 
asylprövning om nya uppgifter kommer fram i landet personen söker asyl i. Det kan till exem-
pel handla om att personen inte tidigare vågat vara öppen med sin sexuella läggning.

 I förhandlingarna om förordningen om asylförfaranden5 finns ett förslag om att upprätta en lista 
på ”säkra ursprungsländer”6 för att kunna sålla ut grupper av asylsökande som kan snabbutre-
das. Förslaget innebär en stor risk för att snabbutredningarna blir rättsosäkra och att individu-
ella behov inte hinner tas i beaktande. Exempelvis skulle det inte kunna garantera individuell 
prövning om särskild utsatthet på grund av religionstillhörighet, etnisk tillhörighet eller sexuell 
läggning. 

De senaste åren har ändå förbättringar skett tack vare att det sedan år 2010 har funnits handlings-
planer för att stärka jämställdheten i EU:s utvecklingssamarbete. Nuvarande handlings plan 
(Gender Action Plan II) sträcker sig från år 2016–2020. Europaparlamentet kommer att ha en 
mycket viktig roll i att granska och följa upp genomförandet av den. Därefter behöver EU-parla-
mentariker och andra jobba för att en ny handlingsplan tas fram för perio den efter år 2020, och 
att EU:s biståndsbudget ger tillräckliga resurser för genomförandet av planen.

Under 2019 ska dessutom en särskild handlingsplan tas fram för att stärka EU:s arbete med 
området Kvinnor, Fred och Säkerhet. Även här har Europaparlamentet en viktig uppgift i att 
säkerställa att den nya handlingsplanen genomförs under kommande år.

3 https://ec.europa.eu/homeaffairs/whatwedo/policies_en
4 https://eurlex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2c404d274a9611e69c6401aa75ed71a1.0022.02/DOC_1&format=PDF
5 http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2016/0466/COM_
COM(2016)0466_SV.pdf
6 Se artikel 47, i EUkommissionens förslag till Asylprocedurförordningen
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Rösta igenom en budget för demokrati och hållbar utveckling
De pågående förhandlingarna om biståndsdelen av EU:s nästa långtidsbudget (2021-2027) har 
präglats mer av EU-ländernas kortsiktiga intressen inom migrations- och säkerhetspolitiken än 
av långsiktiga utvecklingsprioriteringar. Det finns en allvarlig risk att biståndet går till att stoppa 
migranter från att komma till Europa och till att utbilda militära aktörer istället för att stödja de 
mest utsatta människorna att ta sig ur fattigdom och förtryck. Till exempel föreslås 10 procent av 
biståndsbudgeten gå till migrationsinsatser. Det starka fokuset på säkerhet- och 
migrationsfrågor i budgetdelen där utvecklingssamarbetet ingår riskerar 
att urholka biståndets syfte. En granskning av EU:s bistånd gjord av 
OECD 20187 visar att fördelningen av bistånd enligt exempelvis 
migrationspolitiska mål kan leda till sämre resultat av biståndet. 
Det nya parlamentet kommer att slutförhandla och ta beslut 
om långtidsbudgeten. Som världens största biståndsgivare 
spelar förhandlingarna en avgörande roll för EU:s möjlig-
heter att bidra till en hållbar global utveckling. Parlamentet 
bör i förhandlingarna säkra att biståndet går till de områden 
som gör störst skillnad för människor som lever i fattigdom 
och förtryck – det vill säga jämställdhet, mänskliga rättigheter, 
klimat och miljö, social trygghet och ett starkt civilsamhälle. 
Alla de ambitionshöjningar som parlamentet har föreslagit på 
dessa områden i sin budgetposition måste försvaras. 

Försvara människors rätt till demokratiskt deltagande
45 procent av världens befolkning bedöms leva i länder där det demokratiska 
utrymmet för civilsamhället antingen är helt stängt eller kraftigt begränsat.8 Runt om i världen 
drabbas civilsamhällets aktörer, inklusive religiösa sådana, i ökad utsträckning av finansiella 
hinder och juridiska inskränkningar, hot och förtal, trakasserier och våld från både statliga och 
icke-statliga aktörer. Ett demokratiskt EU ansvarar för att dess utvecklingssamarbete bidrar till 
öppna samhällen där en mångfald av aktörer inom civilsamhället har en plats att verka fritt. I 
kommissionens nuvarande budgetförslag för utvecklingssamarbete finns dock inget erkännande 
av civilsamhällets minskande utrymme som en global utmaning. Medlemsländerna har också 
föreslagit att civilsamhällesorganisationer i partnerländer ska verka för EU:s ”värden, intressen 
och mål”. Om det förslaget antas kan det förhindra att lokala organisationer har möjlighet att 
agera i sin egen rätt. Det är alltså ett förslag som skulle kunna bidra till att utrymmet för civil-
samhället ytterligare begränsas. En annan anledning till att det är viktigt att bistånd utgår från 
lokala aktörers egna prioriteringar är att det är bevisat mer effektivt. Det blir, enkelt uttryckt, mer 
utveckling för pengarna.

EU:s långtidsbudget fortsätter att förhandlas. Europaparlamentet har redan tagit mer ambitiösa 
skrivningar om civilsamhällets utrymme och roll i utvecklingssamarbete, och måste i kommande 
förhandlingar stå upp för dessa. Parlamentet har en viktig uppgift i att se till att civilsamhällesor-
ganisationer i partnerländer ges både politiskt och ekonomiskt stöd för att kunna verka fritt.9

Det finns en allvarlig risk att 
biståndet går till att stoppa 

migranter från att komma till 
Europa och till att utbilda mili

tära aktörer istället för att 
stödja de mest utsatta 
människorna att ta sig 

ur fattigdom och 
förtryck.

”

7 http://www.oecd.org/dac/oecddevelopmentcooperationpeerreviewseuropeanunion20189789264309494en.htm
8 https://monitor.civicus.org/SOCS2018/
9 https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM%3A2012%3A0492%3AFIN%3AEN%3APDF
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Se till att biståndet når de som behöver det mest
Internationellt bistånd är ett globalt ansvar som utgår från alla människors lika värde. Biståndet 
har en unik roll för att bekämpa fattigdom och gynna en hållbar och demokratisk utveckling, något 
som Sverige och EU också gett viktiga löften om. Det ska inte användas fel eller blandas ihop med 
insatser som har andra syften. Idag påverkar EU:s migrationspolitik det internationella biståndet på 
tre olika sätt: 1) EU ger direkt stöd med biståndspengar till institutioner som arbetar med migra-
tionskontroll, till exempel libyska kust- och gränsbevakningen. 2) Biståndsbudgeten fördelas med 
större preferens för de länder som människor flyr från eller till. 3) Bistånd används som morot 
och piska i återtagandeavtal med grannländer. Utöver migrationspolitikens påverkan på biståndets 
utformning finns det andra stora utmaningar att ta tag i. Under kommande mandatperiod ska EU 
åtgärda de brister som påtalats i OECD:s granskning10 av biståndet. En av dem är det faktum att 
EU:s internationella bistånd idag går till övre medelinkomstländer i hög utsträckning (43 procent 
av biståndsbudgeten) medan bara 27 procent går till de mest utsatta länderna. På detta område gör 
EU sämre ifrån sig än de enskilda medlemsländerna. Det rimmar illa med principen om att ingen 
ska lämnas utanför – leave no one behind – när världen strävar mot att nå Globala målen i Agenda 
2030. Det finns alltså utrymme för uppryckning. Nästa långtidsbudget behöver ha tydliga garantier 
om att biståndsmedel ska förmedlas enligt leave no one behind.

Garantera att europeiska företag tar ansvar för mänskliga rättigheter
Granskningar11 visar återkommande att europeiska och multinationella företag inte gör tillräckligt 
för att säkerställa att mänskliga rättigheter respekteras i deras kund- och leverantörskedjor. Prob-
lemet är stort inom nästan samtliga industrier, trots att frivilliga åtaganden och globala riktlinjer 
finns. För att stater ska fullfölja sitt ansvar att skydda mänskliga rättigheter måste existerande 
frivilliga riktlinjer för företag kompletteras med lagstiftning som garanterar att företag genomför en 
så kallad Human Rights Due Diligence (HRDD), en risk- och konsekvensanalys, samt åtgärdsplan, 
i syfte att identifiera, förebygga, lindra och redogöra för hur ett företag hanterar potentiella män-
niskorättsrisker. Denna typ av lagstiftning finns redan i ett flertal EU-länder. Både Statskontoret12 
och Agenda 2030-delegationen13 har nyligen rekommenderat regeringen att utreda möjligheten till 
en svensk HRDD-lagstiftning. En EU-lagstiftning på området skulle säkerställa att samma regler 
gäller alla europeiska företag. Det skulle även innebära att den internationella handeln i högre ut-
sträckning bidrar till globala målen i Agenda 2030. 

EU har på senare år lagstiftat om due diligence för timmer och konfliktmineraler och det pågår 
diskussioner om ett nytt regelverk för företag som importerar kakao. Men det finns ingen över-
gripande lagstiftning som gäller alla sektorer. I Europaparlamentet finns det en arbetsgrupp (EP 
Working Group on Responsible Business Conduct) som samlar parlamentariker från nästan alla parti-
grupper. I mars 2019 gick arbetsgruppens medlemmar ut med en uppmaning14 till alla Europapar-
lamentariker att förbinda sig till att arbeta för en HRDD-lagstiftning på EU-nivå och publicerade 
samtidigt en ”skugghandlingsplan för ansvarfullt företagande”.15

10 http://www.oecd.org/dac/oecddevelopmentcooperationpeerreviewseuropeanunion20189789264309494en.htm
11 Se exempelvis Statskontoret, Företag och mänskliga rättigheter: Påtagliga brister och luckor i svensk lag (2018) och 
 granskningar från Fair Action, Swedwatch, Diakonia, Amnesty, Naturskyddsföreningen m.fl. 
12 Statskontoret, Företag och mänskliga rättigheter: Påtagliga brister och luckor i svensk lag (2018)
13 https://www.regeringen.se/493ab5/contentassets/a1d21f7c7c7c484e96c759f2b3c44638/agenda2030ochsverigevarldens
utmaningvarldensmojlighetsou201913.pdf
14 https://responsiblebusinessconduct.eu/wp/2019/03/16/pledgeonbusinessandhumanrights/
15 http://corporatejustice.org/news/2019_ngoswelcomemepinitiativeonresponsiblebusinessconduct18march.pdf
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HUR EUROPAPARLAMENTET HAR GJORT 
SKILLNAD FÖR GLOBALA FRÅGOR

Parlamentet har stor makt i EU och möjlighet att bidra till positiva 
förändringar. Här följer några exempel på riktigt bra beslut för en 
global hållbar utveckling som Europaparlamentet tagit under den 
nuvarande mandatperioden:

■ En ny klimatlag16 antogs i november 2018. Den säger bland annat att EU ska nå 
nollutsläpp och att alla medlemsländer måste införa nationella klimatplaner för 
uppnå Parisavtalet. Lagen innehåller också åtgärder som kan vidtas om länder inte 
sköter sitt klimatarbete.

 
■ EU var en stark röst för Agenda 2030 i förhandlingarna i FN som ledde fram 

till att de 17 globala målen för hållbar utveckling antogs. Parlamentet spelade 
roll för att agendan fick så pass starka skrivningar om jämställdhet och påverkade 
också utformningen av mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen i positiv 
riktning. 

 
■ Parlamentet vill stoppa skatteflykt. Det röstade igenom ett förslag om offen-

tlig land-för-land-rapportering för företag i juli 2017. Parlamentets förslag, som 
var betydligt strängare än kommissionens, innebär att multinationella företag ska 
redovisa vilka vinster företagen gör och vilka skatter de betalar i varje land de är 
verksamma i – inklusive i utvecklingsländer. Detta går inte att se i dagsläget, vilket 
möjliggör skatteflykt.17

 
■ Stod upp för demokrati. EU-parlamentet tog i september 2018 det historis-

ka beslutet att inleda en process för att ta ifrån Ungern rösträtten i EU, baserat 
på att Ungern bryter mot EU:s värderingar. I januari 2019 röstade parlamentet 
igenom ett stöd till civilsamhället, kommuner och myndigheter som jobbar med 
demokrati och mänskliga rättigheter inom Europa och att länder som bryter mot 
unionens grundläggande värderingar såsom rättsstatens principer kan få delar av 
sitt EU-stöd indraget.18 Och 2017 presenterade utvecklingsutskottet i parlamentet 
(DEVE) en rapport om det krympande utrymmet för civilsamhällesorganisationer 
i utvecklingsländer, med starka och bra rekommendationer. Rapporten bidrog till 
att frågan kom upp på dagordningen inom EU.19

16 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//NONSGML+TA+P8TA20180443+0+DOC+PDF+V0//SV 
17 https://www.diakonia.se/omoss/Nyheterochmediaservice/NyheterfranDiakonia/euparlamentetforoffentliglandfor
landrapportering/
18 https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0207(COD)&l=en
19 http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A820170283_EN.html



VILL DU ARBETA FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 
OCH EN HÅLLBAR UTVECKLING I EU?

Vi har här presenterat några av de viktiga frågor som det kommer att fattas beslut om i EU under kom-
mande mandatperiod och hur parlamentet gjort skillnad de senaste åren. För att ha störst chans att 
påverka i dessa frågor är det viktigt att arbeta för en plats i de utskott som behandlar dem. Utveckling-
sutskottet DEVE bidrar regelbundet till att perspektiv eller frågor som inte tagits upp av kommissionen 
får utrymme. Bland annat har det påverkat kommissionens förslag på miljö- och klimatprogram så att 
jämställdhet togs med i planen. DEVE spelar en stor roll i utformningen av EU:s bistånd. Det senaste 
förslaget till EU:s långtidsbudget från DEVE och utrikesutskottet AFET är starkare än kommissionens 
förslag när det gäller sexuella och reproduktiva rättigheter, tydligare hänvisningar till Agenda 2030 och 
Parisavtalet och jämställdhetsintegrering i 85 procent av programmen. 

Under den senaste mandatperioden har ingen svensk EU-parlamentariker suttit i DEVE. Med Sveriges 
höga profil och goda rykte i utvecklingsfrågor skulle det vara bra med ett större engagemang under 
kommande mandatperiod. Arbetet för en hållbar utveckling, demokrati och mänskliga rättig heter måste 
förstås drivas på alla fronter - också i andra utskott och i de olika partigrupperna. Bland våra 65 med-
lemmar finns några av Sveriges främsta experter på hållbar utveckling, bistånd, migration, jämställdhet 
och mänskliga rättigheter. Vi står till förfogande med kunskap och kontakter i det arbetet!

CONCORD SVERIGE samlar 67 organisationer inom civilsamhället, som tillsammans 
arbetar för en rättvis och hållbar värld. Våra prioriterade frågor är:

•	 Agenda	2030	och	samstämmighet
•	 Migration	och	utveckling
•	 EU:s	och	Sveriges	bistånd
•	 Civilsamhällets	demokratiska	utrymme
•	 Jämställdhet
•	 Företagande	och	mänskliga	rättigheter
•	 EU-finansiering

CONCORD Sveriges 67 medlemmar
ActionAid Sverige, Afrikagrupperna, Amnesty International, Barnfonden, Caritas Sverige, Diakonia, Emmaus Stockholm, 
Erikshjälpen, Fair Action, FIAN Sverige, Fonden för mänskliga rättigheter, Forum Syd, Föreningen för Fairtrade Sverige, 
Föreningen för Utvecklingsfrågor, Hand in Hand, Hungerprojektet, Individuell Människohjälp, Internationella Kvinno
förbundet	för	Fred	och	Frihet,	IOGT-NTO-rörelsens	Internationella	arbete,	Islamic	Relief	Sverige,	Jordens	Vänner,	
KFUM Sverige, Kristna Fredsrörelsen, Kvinna till Kvinna, Latinamerikagrupperna, Life & Peace Institute, LSU  Sveriges 
ungdoms organisationer, Läkare i Världen, Läkarmissionen, MyRight, MÄN, Naturskyddsföreningen, Nordisk Hjälp,  
Olof Palmes Inter nationella Center, Operation 1325, Plan International Sverige, PMU, Praktisk Solidaritet, PRO Global, 
Raoul Wallenberg Institute, RFSL, RFSU, Rädda Barnen, Sensus Studieförbund, Silc, SOS barnbyar, Svalorna Indien 
Bang ladesh, Svalorna Latinamerika, Svenska Afghanistankommittén, Svenska Burmakommittén, Svenska FNförbundet, 
Svenska Freds och Skiljedomsföreningen, Svenska kyrkans internationella arbete, Svenska missionsrådet, Svenska Röda 
Korset, Svenska Västsaharakommittén, Sveriges kristna råd, Sveriges kvinnolobby, Swedwatch, UNICEF Sverige, Union to 
Union, Viskogen, Världsnaturfonden WWF, War Child, WaterAid, We Effect och Östgruppen.
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