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Biståndsbudgeten och migration: 
CONCORD Sveriges krav till Sveriges regering i EU:s 
budgetförhandlingar 

 
Bakgrund 
Migration är ett kraftigt prioriterat område i EU:s nästa långtidsbudget (2021–2027). 

Enbart i biståndsbudgeten (NDICI) föreslår kommissionen att 10 procent ska gå till 1) så 

kallad ”migrationshantering” och 2) bekämpning av ”grundorsaker” till migration. Det är 

ungefär dubbelt så mycket som idag. Flera medlemsstater vill se en ännu högre procentsats 

till migration, medan parlamentet föreslår att gränsen sätts vid högst 10 procent. Andra 

migrationsrelaterade fonder i budgeten, såsom the Asylum and Migration Fund (AMF) och 

the Integrated Border Management Fund uppgår gemensamt till nästan 35 miljarder euro. 

Det är en ökning med 300 procent jämfört med nuvarande budgetperiod. För närvarande 

finns det överlappningar mellan olika migrationsdelar i budgeten och risken för 

dubbelfinansiering är stor. 

 

Fattigdomsperspektivet och mänskliga rättigheter är grundläggande i 

utvecklingssamarbetet för att garantera biståndets effektivitet. Det är glädjande att Sverige 

driver dessa frågor i EU:s utvecklingssammanhang. Perspektiven är centrala också när det 

gäller ofrivillig migration. Förbättrade levnadsvillkor för människor i fattigdom och förtryck 

kan stötta utsatta människor att inte behöva ge sig ut på farliga flyktvägar. Ett rättighets- 

och fattigdomsperspektiv på migration innebär att fokus läggs på skyddet, rättigheterna och 

utvecklingsmöjligheter hos utsatta människor på flykt och mindre på mottagarländernas 

egna intressen och kontroll av yttre gränser.  

 

Det fokus på migration som genomsyrar NDICI saknar fattigdoms- och 

rättighetsperspektiv och medför en ökad risk att biståndet i större utsträckning fördelas 

enligt migrationsmönster, det vill säga att medel avleds från fattiga länder och regioner till 

länder som ligger utefter migrationsrutter. Fördelningen sker då efter EU:s och 

medlemsstaternas migrationspolitiska intressen istället för efter partnerländernas egna 

identifierade utvecklingsbehov. Det ökar risken för att biståndet ges med villkoret att 

partnerlandet ska bekämpa migration.  

 

Vi har vid flera tillfällen uttryckt oro över att ”migrationshantering” ska kunna bekostas 

av biståndsbudgeten. Vi ser att många ”migrationshanteringsprojekt” som finansieras 

genom EU:s bistånd inte har som syfte att minska fattigdom och förtryck och inte 

heller lever upp till grundläggande principer för biståndseffektivitet. Projekten har ofta 

handlat om gränsbevakning och lett till ytterligare lidande och instabilitet1, det vill säga 

motsatsen till vad som är biståndets syfte och Sveriges prioriteringar i NDICI-

förhandlingar. Att biståndet i allt större utsträckning går till bekämpning av 

 
1 Se bilaga Exempel på EU stöd till migrationshantering  
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”grundorsaker” till migration är även det problematiskt utifrån att migration framställs 

som problemet som måste lösas snarare än att fokus läggs på att förbättra situationen 

för människor som lever i fattigdom och förtryck. 

 

Sverige har en oerhört viktig roll i att se till att migrationsfinansiering genom biståndet 

utgår ifrån ett rättighetsperspektiv och bidrar till att stärka skyddet för människor som 

befinner sig på flykt. Att värna om fattigdomsperspektivet och 

biståndseffektivitetsprinciperna måste bli en starkare prioritering för Sverige även i 

diskussionerna rörande migrationsdelarna i NDICI. 

 

Vi uppmanar Sverige att i förhandlingarna om området migration i 
NDICI: 
 

• Agerar kraftfullt för att stoppa allt villkorande av bistånd mot migration. För att minimera 

denna risk bör detta förtydligas i NDICI. Parlamentet föreslår följande tillägg (till artikel 8.7): 

“without conditioning the allocation of development aid to third countries to cooperation on migration 

management and in full respect of human rights, including the right of every individual to leave his or 

her country of origin.” Denna skrivning bör Sverige stödja. 

• Verkar för att öronmärkningen på 10 procent av biståndsbudgeten till migration minskar. 

Det är inte rimligt att migration skulle tilldelas lika mycket medel som områdena hälsa och 

utbildning får tillsammans. Det föreslagna 10-procentmålet måste ses som en absolut maxgräns. 

Vi vill också att Sverige aktivt markerar mot de medlemsländer som driver på för att öka 

andelen till ”migrationshantering” inom ramen för NDICI, exempelvis på bekostnad av mindre 

resurser till arbete med ”grundorsaker”. 

• Driver att lyfta bort ”migrationshantering” från biståndet. Om detta inte är en framkomlig 

väg bör Sverige istället driva en uppdelning av ”10-procentsmålet” där högst 20 procent tillåts 

att använda till ”migrationshantering” och resten går till ”grundorsaker” bakom ofrivillig 

migration och skydd av människor på flykt. 

• Säkerställer att ”grundorsaker” gäller enbart ofrivillig flykt (forced displacement). Definitionen 

av dessa grundorsaker bör hållas bred så att partnerländers lokala kontext avgör vilka 

grundorsakerna är. Om andra medlemsstater i fortsatta förhandlingar trycker på för att lista 

vad som kan räknas som grundorsaker uppmanar vi regeringen att hänvisa till att detta inte 

är förenligt med det lokala ägarskapet och principerna om effektivt bistånd. 

• Ställer tydliga krav på särskilda skyddsåtgärder för att eliminera negativ påverkan för 

mänskliga rättigheter, på fred och mänsklig säkerhet, risken för korruption, osv. Detta eftersom 

insatser till ”migrationshantering” bevisligen riskerar att kränka mänskliga rättigheter och leda 

till ännu större lidande. Som ett minimum bör migrationsskrivningar i NDICI kompletteras 

med tydliga referenser till krav på efterlevnad av internationell rätt och mänskliga rättigheter. 

• Kräver att det införs utökade krav på riskbedömningar/analyser för insatser till 

”migrationshantering” som beaktar oavsiktliga konsekvenser på fred, konflikt och mänsklig 

säkerhet och att det sker särskild uppföljning baserat på dessa analyser. 



   
 
 
  Stockholm
  17 september 2019 

 

 3 

• Agerar för att ta bort ensidigt negativt språk kopplat till migration, såsom ”migratory pressure” 

som bidrar till en föreställning av migration som ett hot och anspelar på populistiska argument. 

 

 

 

Bilaga:  

Exempel på EU-bistånd till migrationshantering, i synnerhet genom EU Emergency Trust Fund 

for Africa (EUTF)  

 


