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Hur fixar vi finansiering för 

en hållbar utveckling?



INTERNATIONELLT 
UTVECKLINGSSAMARBETE

Internationellt bistånd är bara en av flera vikti
ga resurser för genomförandet av Agenda 2030 
men det är den enda finansieringen som har 
fattig domsminskning som sitt främsta syfte. Alla 
världens länder kommer framförallt att använda 
egna resurser för att förverkliga Globala målen 
för hållbar utveckling. Beroendet av och till
gången till olika typer av internationell fin ansi
ering skiljer sig mycket mellan låg och medelin
komstländer. För de minst utvecklade länderna 
utgör biståndet över en tredjedel av den utländs
ka finansieringen och är särskilt viktigt efter som 
andra typer av internationell finansiering, som 
investeringar och lån, inte når dem i samma 
utsträckning. I medelinkomstländer är biståndet 
bara 4,5 procent av den externa finansieringen.77 

VEM BESTÄMMER ÖVER 
BISTÅNDET? 
Givarländers regeringar och parlament bestäm
mer över biståndets storlek och innehåll. Utform
ningen av stödet ska ske i partnerskap med 
sam arbetsländer, eftersom nationellt och lokalt 
ägarskap är en förutsättning för effektivt bistånd. 

OECD:s biståndskommitté DAC sätter reg lerna 
för vad som får räknas som bistånd och granskar 
biståndets kvalitet. OECD DAC fastställer listan 
på de i dagsläget ungefär 150 länder och territo
rier som har en så låg bruttonational inkomst att 
de räknas som möjliga mottagare av bistånd.81

Det Globala partnerskapet för effektivt ut
vecklingssamarbete (GPEDC) är en bred 
sammanslutning av givar och mottagarländer, 
multilaterala institutioner, aktörer i näringsliv
et och civilsamhället. Baserat på decennier av 
erfarenheter av vad som fungerar och inte har de 
fastställt de internationella principerna för effek
tivt utvecklingssamarbete82 och granskar både 
givares och mottagares efterlevnad av principer
na i regelbundna uppföljningsprocesser.83

Internationellt bistånd är statligt stöd 
för att bidra till utveckling och minskad 
fattigdom i låg- och medel inkomstländer. 
Biståndet förhindrar mänskligt lidande i 
kriser och kata strofer, och verkar långsik-
tigt för att människor i utvecklings länder 
ska kunna ta sig ur fattigdom. Fattig-
doms bekämpning kräver en mer jämlik 
och jämställd fördelning av resurser och 
inflytande. Dessutom krävs tillgång till 
vård och utbildning, försörjningsmöj-
ligheter med anständiga villkor, mer 
demokratiska fri- och rättig heter och 
anpassning till miljöhot och kli matför-
ändringar. 

Utan internationellt bistånd skulle hela 
världen stå sämre rustad för klimatför-
ändringar, konflik ter, epidemier och 
attacker på demokratin. Biståndet har en 
särskilt viktig roll för åta gan det i Agenda 
2030 om att ingen ska lämnas utanför 
eftersom dess syfte är att bidra till bättre 
livsvillkor för människor som lever i 
fattig dom eller marginalisering, de som 
står längst ifrån att ta del av framsteg i 
riktning mot Globala målen. 



EU och dess medlemsstater är tillsammans 
världens största biståndsgivare och bestämmer 
storlek och innehåll på biståndet som går via 
EU:s institutioner. USA är den största bilaterala 
givaren. FN har också en central roll i agenda
sättandet för prioriteringar inom biståndet. 

UTMANINGAR, RISKER OCH 
MÖJLIGHETER

Internationellt bistånd måste öka 
som utlovat
Målet att höginkomstländer ska ge 0,7 procent 
av BNI till internationellt bistånd sattes första 
gången i FN år 1970. Trots att löftet upprepats 
många gånger sedan dess har biståndet aldrig 
ens nått halva den nivån. Det står idag på 0,31 
procent av givarländernas samlade BNI. Om alla 
givare levde upp till vad de lovat skulle det totala 
biståndet öka med cirka 200 miljarder USD per 
år. Det skulle räcka till nödvändiga invester
ingar i hälsa, utbildning, nutrition och sociala 
skyddsnät för att utrota den extrema fattigdomen 
till 2030 i de länder som inte kan klara detta 
med egna resurser. Utan kraftigt ökat internatio
nellt bistånd kommer 430 miljoner människor 
fortfarande att leva i extrem fattigdom år 2030. 
Den prognosen ser ut att försämras snarare än 
förbättras om nuvarande trender i mängden 
bistånd, investeringar och skuldsättning i lågin
komstländer fortsätter.84 Inom det humanitära 
biståndet ökar glappet mellan behoven och 
tillgängliga medel explosions artat. Även om det 
totala humanitära biståndet mer än fyrdubblats 
på tio år har behoven ökat ännu mer. År 2018 
saknades tio miljarder dollar, motsvarande 40 
procent av det totala behovet.85

Mer bistånd måste gå till dem som 
behöver det mest
Principen Leave No One Behind handlar om 
människor, inte om rika och fattiga länder. 
Människor marginaliseras och missgynnas i 
fördelningen av resurser i alla typer av länder. 
Många av världens fattiga bor i medelinkomst
länder med en god eko nomisk utveckling. Där 
kan bistånd göra nytta genom att stödja förän
dringsaktörer och diskriminerade grupper. 
Förändringsaktörer kan exempelvis vara obero
ende organisationer som ställer regeringar till 
svars och kräver att de bedriver en politik som 
gynnar hela befolkningen. 

En majoritet av människor i extrem fattig
dom kommer år 2030 att bo i de mest utsatta 
låginkomst länderna, i många fall med sköra stater 
och i konflikter. Därför är det mycket viktigt att 
öka andelen bistånd till de mest utsatta länderna. 
FN har sedan länge ett mål om att de minst ut
vecklade länderna bör få bistånd om minst 0.15
0.20 procent av givarländernas BNI. I Sveriges 
bi stånd är åtta av de tio största mottagarländerna 
så kallade minst utvecklade länder (2018), men 
många andra givarländer är långt ifrån att rikta 

HUR MYCKET 
PENGAR ÄR DET? 

•	 Biståndet	från	de	30	givarländerna	i	OECD:s	
biståndskommitté	DAC	uppgick	till	153	milj
arder	dollar	2018,	vilket	var	en	minskning	
med	2,7	procent	jämfört	med	2017.	78

•	 Ett	långvarigt	FNmål	är	att	höginkomst
länder	ska	ge	0,7	procent	av	sin	brutto
nationalinkomst	(BNI)	i	internationellt	
bistånd.	Detta	uppnås	inte	av	majoriteten	
av	länderna	inom	DAC.

•	 Givarländernas	bistånd	uppgick	till	0,31	
procent	av	deras	kombinerade	BNI	2018.

•	 Endast	fem	länder	inom	DAC	når	målet	
om	0,7	procent	av	BNI:	Sverige,	Danmark,	
Luxemburg,	Norge	och	Storbritannien.79	

•	 Det	finns	fler	länder	som	ger	bistånd	men	
inte	är	medlemmar	i	OECD	DAC	och	
därför	inte	ingår	i	den	officiella	statistiken.	
DACstatistiken	inkluderar	ungefär	87	pro
cent	av	allt	bistånd.	Resterande	13	procent	
kommer	från	20	länder	i	framförallt	Mellan
östern	och	östra	Europa	som	helt	eller	
del	vis	rapporterar	till	OECD	DAC,	och	från	
givare	i	framförallt	Asien	och	Latinamerika	
som	inte	rapporterar	till	DAC.80	

153MILJARDER USD



finansieringen dit den saknas mest. EU:s institu
tioner har en låg andel stöd till de minst utveck
lade länderna, vilket en OECDgranskning av 
EU:s bistånd anmärkte på.86

Humanitärt stöd, fredsbyggande och 
långsiktigt stöd måste samverka
Att fattigdomen koncentreras till sköra stat 
er och länder i konflikt är en utmaning som 
tvin gar fram nya sätt att arbeta. I dessa län
der är statens förmåga att uppfylla centrala 
samhällsfunktioner försvagad. Inflytandet 
över utvecklingen i landet splittras mellan 
olika aktörer, institutioner och regioner. 
Flera samhällsfunktioner sköts av ickestat
liga och internationella aktörer. I sådana 
sammanhang behöver samspelet mellan 
humanitära insatser, fredsarbete och lång
siktigt stöd till ut veckling bli bättre. Även i kris 
och katastrofinsatser behöver tankar finnas med 
om hur ett demokratiskt, jämlikt och hållbart 
samhälle ska främjas på längre sikt. I synnerhet 
handlar detta om att lokala aktörer måste ha 
ledarskapet,87 att alla relevanta aktörer involveras, 
och att oberoende kvinnorättsorganisationer och 
andra exklu derade grupper ges utrymme och 
inflytande över arbetet.88

Bättre data och uppföljning om ojäm-
likheter behövs
Det finns många utmaningar i att utforma ett 
internationellt bistånd som gör att ojämlikheten 
minskar och de som diskrimineras, förtrycks eller 
lever i de mest fattiga och utsatta situationerna 
får mer resurser, möjligheter, inflytande och 
trygghet. En av dem är att tillgången på uppde
lade data är dålig. Bättre statistik och studier 
som ökar förståelsen för var och hur fattigdom 
och förtryck yttrar sig i en specifik kontext är 
nödvändiga. Att välja att fokusera internationellt 
bistånd på en viss grupp eller fråga kan ge olika 
effekter, både positiva och negativa, för andra 
grupper eller globala mål. Därför rekommen
derar FN att det bästa sättet att tillämpa prin
cipen Leave No One Behind är att utgå från en 
land eller fallspecifik analys som tittar på både 
geografi, diskriminering, samhällsstyrning, socio
ekonomiska faktorer, sårbarhet och kopplingar 
mellan alla dessa faktorer.89

Många biståndsgivare följer upp hur deras 
insatser inkluderar olika grupper, men inte alltid 
systematiskt. De vanligaste inkluderingsmåt

ten hand lar om kvinnor och flickor, barn och 
unga, samt personer med funktionsvariationer. 
I OECD DAC:s officiella biståndsstatistik finns 
markörer för jämställdhetsfokus i biståndsin
satserna, samt en frivillig statistikmarkör för 
inkludering av personer med funktionsvaria
tioner.90

Bakslag som hotar en hållbar utveckling
En förutsättning för en hållbar utveckling där 
ingen lämnas utanför är att det finns en politisk 
vilja hos beslutsfattare att sträva efter inklud
erande, jämlika och hållbara samhällen. I mot
sats till detta ser vi idag hur den demokratiska 
utvecklingen och jämställdhet backar i många 
länder. Makten koncentreras till auktoritära 
eller halvauktoritära regimer, och oberoende 
röster och organisationer tystas och begränsas. 
Civilsamhällets minskade utrymme försvårar för 
organisationer att bedriva sin verksamhet, vilket 
i sin tur allvarligt försvårar möjlig heterna att 
nå Globala målen.91 Backlashen mot kvinnors 
rättigheter och feministiska rörelser begränsar 
tillgången till möjligheter, resurser och säkerhet 
för stora delar av befolkningen.

Att det demokratiska utrymmet begränsas i mån
ga länder försvårar förutsättningarna för utveck
lingssamarbete. I länder där regeringen kränker 
människors rättigheter och inte bryr sig om att 
stora delar av befolkningen lämnas utanför kan 
mer stöd kanaliseras genom FNorgan, och gå 
till civilsamhällesaktörer, istället för genom stat
en. Men statens roll är avgörande för ett lands 
utveckling. Därför är det ändå oftast viktigt för 
biståndsgivare att genom dialog påverka rege
ringar och identifiera de delar av statsförvalt
ningen där ett genuint intresse för att förbättra 
situationen finns, så att stöd kan ges dit. 

Även biståndsgivare kan påverka den demokratis
ka utvecklingen negativt. Ett tydligt exempel är 

Biståndet spelar en unik roll 
i att stödja människor som 
står längst ifrån resurser, 
möjligheter och inflytande. 



USA som stoppat allt bistånd till organisationer 
som arbetar för säkra aborter eller som vägrar 
ta avstånd från aborträtten. Detta förstärker en 
global motvind mot stöd till sexuell och repro
duktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

Nya biståndsgivare väcker nya frågor om 
biståndets roll 
Kartan över både biståndsgivare och bistånds
mottagare håller på att förändras. Denna trend 
kommer sannolikt fortsätta i takt med att många 
medelinkomstländer blir rikare och de geopolitis
ka relationerna förändras. Icke DACmedlem
mars bistånd följer inte alltid samma principer 
som givarländerna inom DAC. Det försvårar 
möjligheter för politisk dialog på givarnivå. Det 
finns möjligheter med ökat utvecklingssamarbete 
mellan länder som inte har något förflutet som 
kolonisatörer och som delar liknande erfaren
heter. Det finns samtidigt risker med att flera nya 
givarländer mer uttryckligen samarbetar utifrån 
sina egna nationella intressen. 

Kina sticker ut i statistiken, och är idag en av 
världens största finansiärer till utvecklingsländer 
totalt sett. En relativt liten del är så förmånlig att 
den får räknas som bistånd. Desto mer är lån på 
kommersiella villkor.92 Kinas utvecklingsfinansi
ering medför höga klimatrisker. På hemmaplan 
investerar Kina nu en del i förnyelsebara energi
slag, men dess investeringar i låginkomstländer är 
starkt dominerade av fossil energi.93 Saudiarabien 
är ett av de största arabiska givarländerna och har 
ett bistånd som inte är långt från Sveriges i stor
lek. Förenade Arabemiraten och Turkiet ger mer 
än 0,7 procent av BNI.94 Det faktum att det inte 
längre är lika tydligt vem som är givare och vem 
som är mottagare har lett till diskussioner om 
hur systemet för att finansiera en global hållbar 
utveckling ska se ut i framtiden.95

Mottagarnas prioriteringar ska styra, 
inte givarnas intressen
En stor utmaning inom det internationella 
utvecklingssamarbetet är att givarländernas 
nationella egenintressen alltmer styr prioriter
ingarna i biståndet. Detta har varit tydligt i de 
senaste årens diskussion inom OECD DAC 
om hur internationellt bistånd ska definieras. 
Vissa givarländer argumenterar för att åtskill
naden mellan bistånd och militär verksamhet 
ska mjukas upp, trots att denna gränsdragning 
varit en del av biståndsdefinitionen i alla tider. 

LEAVE NO 
ONE BEHIND

Leave	no	one	behind	är	ett	åtagande	i	Agen
da	2030	som	sätter	jämlikhet	och	inkluder
ing	i	centrum.	Åtagandet	är	ett	löfte	om	att	
sträva	efter	att	först	och	mest	prioritera	dem	
som	lever	i	störst	fattigdom	och	utsatthet	
och	därför	är	längst	ifrån	att	få	ta	del	av	de	
Globala	målen.	Det	får	konsekvenser	för	hur	
man	bör	prioritera	i	finansieringen	av	hållbar	
utveckling.

Människor	som	lämnas	utanför	tillhör	ofta	
struk	turellt	missgynnade	grupper	i	samhället.	
Det	kan	till	exempel	vara	kvinnor	och	flickor,	
barn,	unga	och	äldre,	personer	med	funktions
variationer	samt	etniska	och	religiösa	mino	
	riteter.	I	många	länder	står	flyktingar,	mig
ranter	och	HBTQIpersoner	inför	svår	diskrim
inering,	exkludering	och	inskränkta	rättig
heter.			

För	att	säkerställa	att	ingen	lämnas	utanför	
krävs	bättre	data,	bättre	finansiering,	en	
inkluderande	politik	och	framförallt	politisk	
vilja	att	minska	gapet	mellan	de	som	lämnats	
utanför	och	övriga	samhället.	En	inkluderande	
politik	handlar	bland	annat	om	att	stärka	
människors	delaktighet,	öka	allas	tillgång	
till	utbildning,	hälsovård	och	breda	sociala	
trygghetssystem,	och	stärka	lagar,	system	och	
institutioner	som	garanterar	människors	rättig
heter.	Det	krävs	också	särskilda	insatser	för	
att	främja	försörjningsmöjligheter	för	utsatta	
grupper.

Det	internationella	biståndet	är	långt	ifrån	
tillräckligt	för	att	uppfylla	de	Globala	målen.	
Andra	typer	av	finansiering,	som	skatter	och	
hållbara	investeringar,	är	också	avgörande.	
Däremot	är	biståndet	den	enda	finansieringen	
som	har	fattigdomsminskning	och	att	hindra	
mänskligt	lidande	som	sitt	syfte.	Det	spelar	
därför	en	unik	roll	i	att	stödja	människor	som	
står	längst	ifrån	resurser,	möjligheter	och	
inflytande.	



Andra givarländer menar att lån med liknande 
villkor som kommersiella lån också bör få 
räknas som bistånd, vilket bryter mot förmån
lighetskriteriet i biståndsdefinitionen. Migra
tions och säkerhetspolitiska intressen har stort 
inflytande i diskussioner om bistånd inom både 
EU och OECD DAC. Det är en trend som går 
stick i stäv med principerna för effektivt ut
vecklingssamarbete: transparens, resultatfokus, 
partnerskap och nationellt ägarskap. Att låta 
mig  rationspolitiska hänsyn styra prioriteringarna 
i biståndet hindrar pengarna från att stödja män
niskor som lever i störst fattigdom och förtryck 
på flera sätt:96

•	 Bistånd prioriteras till länder som många 
människor flyr eller migrerar från, istället 
för att utgå från en analys av var behoven är 
störst. 

•	 Biståndspengar används till gränsövervak
ning och andra insatser som motsvarar 
givares önskan om att hindra människors 
rörlighet istället för till insatser som är effek
tiva för hållbar utveckling.

•	 Biståndspengar används för att köpslå med 
mottagarländer om migrationspolitiska 
avtal. Det har i EU lett till stöd till regimer 
som kränker mänskliga rättigheter såsom 
Egypten, Libyen och Marocko.

Givarländerna bör sluta ge bistånd till 
sig själva
Urholkning av biståndet för att täcka inhemska 
kostnader gör att en stor del av biståndet aldrig 
lämnar givarländerna. Framförallt handlar det 
om kostnader för asylmottagande. Nära en fem
tedel av EU:s bistånd stannade inom unionen år 
2017. Under 2018 gick det ner till 14 procent på 
grund av EU:s stängda gränser som ledde till ett 
lägre asylmottagande.97 Att ta ur biståndsbud
geten för att täcka vissa kostnader för asylmotta
gande är tillåtet enligt OECD DAC:s regler, vilka 
fastställs av DACmedlemsstaterna. Experter, 
civilsamhällesorganisationer och DAC:s sek
retariat har ifrågasatt användandet av bistånd till 
givares inhemska kostnader, och varnat för att 
det kan underminera förtroendet för det interna
tionella biståndet.98 

Andra sätt att använda bistånd som urholkar 
de resurser som når fram till människor i fattig
dom är att räkna skuldavskrivningar av illegit
ima skulder som bistånd samt så kallat bundet 
bistånd. Bundet bistånd innebär att givaren 

ställer krav på att varor eller tjänster som up
phandlas ska köpas av företag från givarlandet. 
Denna typ av bistånd ger vinster till företag från 
givarlandet, men har visat sig bli upp till 30 pro
cent dyrare jämfört med obundet bistånd.99

Vilka roller kan bistånd spela för att 
finansiera en hållbar utveckling där ingen 
lämnas utanför? 
Om det internationella biståndet ska bidra till 
fattigdomsbekämpning på ett så effektivt sätt 
som möjligt måste finansieringen riktas dit där 
den behövs bäst. Förenklat kan bistånd bidra till 
finansieringen av en hållbar utveckling där ingen 
lämnas utanför på tre sätt:
•	 Rikta: Se till att resurser når de människor 

som lever i störst fattigdom och utsatthet, 
så att de kan försörja sig med anständiga 
arbetsvillkor, organisera sig och öka sitt 
inflytande och sin motståndskraft mot yttre 
kriser av olika slag.

•	 Förändra system: Bidra till finansieringen av 
samhällsreformer som gynnar de människor 
som lever i störst fattigdom och utsatthet, 
till exempel breda och generella system för 
social trygghet, progressiva skattesystem, 
kvalitativ samhällsservice och ickekorrupta 
statsapparater.

•	 Mobilisera mer resurser: Bidra till att stärka 
andra typer av finansiering så att det finns 
mer resurser till ovanstående två punkter. 
Till exempel stödja reformer för att öka 
skatteuppbörden eller göra tillgången till pri
vata lån eller investeringar billigare och mer 
inriktade på jämlikhet och hållbarhet.

Det gäller att hitta en balans som tar hänsyn 
till utveckling på lång och kort sikt, lokala och 
nationella perspektiv, och alla dimensionerna av 
hållbar utveckling. Om biståndet fokuseras en
sidigt på att mobilisera mer resurser utan kopp
ling till de andra två strategierna riskerar det att 
koncentrera mer resurser och inflytande till de 
som redan har. Om biståndet ensidigt riktas till 
de mest utsatta riskerar nödvändiga struktur
ella förändringar att utebli. Om biståndet enbart 
syftar till att förändra institutioner finns det en 
risk att människors delaktighet och behov inte 
ges tillräckligt utrymme. Oavsett typ av insats så 
måste den utgå från mänskliga rättigheter, prin
cipen om att ingen ska lämnas utanför, och de 
internationella principerna för effektivt utveck
lingssamarbete.



Löftet från höginkomstländer 

Klimatförändringarna	ger	direkta	konsekvens
er	för	många	miljoner	människor	i	form	av	
stormar,	torka,	översvämningar,	spridning	av	
sjukdomar	med	mera.	De	människor	som	gjort	
minst	för	att	orsaka	utsläppen	bakom	klimat
förändringarna	får	betala	det	högsta	priset	i	
form	av	förstörd	miljö	och	brist	på	mat	och	
försörjning.	

På	klimattoppmötet	i	Köpenhamn	2009	lovade	
höginkomstländerna	att	årligen	bidra	till	100	
miljarder	dollar	i	klimatstöd	i	låg	och	medelin
komstländer	innan	2020.	År	2017	hade	klimat
finansieringen	nått	71	miljarder.	Framförallt	är	
det	privata	investeringar	som	givarna	har	lovat	
att	mobilisera	som	en	del	av	de	100	miljarderna	
som	släpar	efter.	Åtagandet	från	Köpenhamn	
var	att	tillhandahålla	ett	nytt	tillskott	av	finan
siering	(new and additional).	

Oklart hur mycket som är ny 
finansiering
Ett	problem	är	att	det	inte	finns	någon	bra	
data	om	utgångsläget.	Det	är	därför	oklart	
hur	mycket	som	faktiskt	är	ny	finansiering.	
Det	faktum	att	många	givare	ställer	om	sitt	
bistånd	till	mer	klimat	fokus	gör	att	de	totala	
resurserna	för	att	nå	Globala	målen	inte	ökar	
med	så	mycket	som	givarna	rapporterar	att	
de	ger	i	klimatfinansiering.	Det	blir	en	typ	av	
dubbel	räkning	där	givare	räknar	samma	pen
gar	gentemot	biståndsmålet	om	0,7	procent	
av	BNI	och	gen	t	emot	målet	om	100	miljarder	i	
klimatfinansiering.

En	ytterligare	fråga	
är	att	hela	75	pro
cent	av	klimatfinan
sieringen	är	lån	och	
inte	gåvor,	vilket	
riskerar	att	bidra	till	
en	redan	ohållbar	skuldsituation.100	

När	det	gäller	flöden	från	multilaterala	insti
tutioner	är	hela	90	procent	lån,	varav	70	
procent	inte	är	förmånliga.101	Det	betyder	att	
det	i	längden	via	amorteringar	och	ränta	går	
ett	flöde	från	mottagarländerna	tillbaka	till	de	
multilaterala	bankerna	som	är	större	än	den	
finansiering	som	tillhandahålls.

Snedfördelning 

Klimatfinansieringen	är	också	snedfördelad	
i	bemärkelsen	att	bara	en	femtedel	går	till	
anpassning	(2017).102	Givarna	har	lovat	att	inte	
bara	stödja	utvecklingsländer	i	omställning	
för	minskade	utsläpp,	utan	lika	mycket	stödja	
anpassning	till	klimatförändringar	för	de	
som	redan	drabbas	svårt.	Att	kunna	hantera	
risker	och	hot	mot	vattentäkter,	skördar,	
djurhållning,	hälsa	och	alla	de	skador	på	liv	
och	egendom	som	orsakas	av	naturkatastrofer	
är	helt	avgörande	för	en	hållbar	utveckling	
där	ingen	lämnas	utanför.	Dock	visar	analyser	
att	finansiering	till	anpassning	måste	riktas	
bättre,	både	till	människor	som	är	mest	sår
bara	för	klimatförändringarna	och	till	de	som	
har	det	fattigast.103	En	stor	utmaning	är	att	
behovet	av	anpassning	sannolikt	kommer	att	
fortsätta	öka.	2030	kan	behoven	av	resurser	
till	klimatanpassning	i	låginkomstländer	att	
årligen	vara	upp	till	300	miljarder	dollar,104	det	
vill	säga	dubbelt	så	mycket	som	hela	dagens	
internationella	bistånd.	

KLIMAT-
FINANSIERING

De människor som gjort 
minst för att orsaka utsläppen 
bakom klimatförändringarna får 
betala det högsta priset 



EXTERN FINANSIERING TILL DE 
MINST UTVECKLADE LÄNDERNA

I	många	medelinkomstländer	är	det	internationella	biståndet	

idag	en	mycket	liten	del	av	den	totala	finansieringen	från	ut

landet,	om	än	ofta	en	mycket	viktig	sådan	för	utsatta	person

er,	grupper	eller	områden,	beroende	på	situationen	i	landet	

I	de	47	länder	som	av	FN	definieras	som	minst	utvecklade	är	

dock	det	internationella	biståndet	fortfarande	den	över	läg	

set	största	externa	källan	till	finansiering.	De	minst	

ut	vecklade	länderna	har	också	jämfört	med	medelin

komstländerna	lägre	inhemska	privata	investeringar	och	

egna	offentliga	resurser.	De	minst	utvecklade	länderna	

är	långt	ifrån	att	klara	av	att	tillgodose	ens	människors	

grundläggande	rättigheter	såsom	utbildning,	hälsovård	

och	social	trygghet	utan	internationellt	bistånd.	105

Utländska direkt-
investeringar

Lån Remitteringar Internationellt 
bistånd

49 
MILJARDER USD

42 
MILJARDER USD

23 
MILJARDER USD21 

MILJARDER USD



Öka det totala internationella biståndet 
till människor där förutsättningarna är 
sämst att förverkliga Globala målen
 
•	 Fortsätt följa riksdagens enprocentsmål för 

internationellt bistånd som andel av BNI, 
och säkerställ att det finns tillräcklig kapaci
tet på UD och Sida för att garantera en hög 
kvalitet i genomförandet. 

•	 Påverka för att EU totalt sett ska möta sitt 
åtagande om 0,7 procent av BNI i internatio
nellt bistånd varav minst 0,2 procent av EU:s 
BNI ska gå till de minst utvecklade länderna.

•	 Sluta ta pengar ur biståndsbudgeten för att 
täcka inhemska kostnader för flyktingmotta
gande.

•	 Skapa förutsättningar för flexibel finansiering 
av insatser som överbryggar nuvarande gräns
er mellan fredsbyggande, humanitärt och 
långsiktigt utvecklingsarbete. 

•	 Etablera ett budgetmål för Sveriges klimat
finansiering i ett separat spår som går utöver 
biståndets enprocentsmål, och som möjliggör 
rapportering, insyn och uppföljning. 

•	 Säkerställ att klimatfinansiering når de mest 
utsatta länderna och grupper na. 

•	 Verka för en balans mellan åtgärder för 
anpassning, kompensation för negativa 
kli mat effekter respektive omställning, 
där merparten bör gå till anpassning och 
kompensation.

Använd det internationella biståndet till 
sådant som andra typer av utvecklings-
finansiering inte förmår

•	 Förhindra mänskligt lidande genom humani
tärt stöd som följer de humanitära principer
na. Prioritera även katastrofförebyggande och 
att bygga motståndskraft mot framtida kriser.

•	 Ge långsiktigt stöd till organisationer och 
rörelser i det civila samhället som är centrala 
för en demokratisk, jämställd och hållbar 
utveckling där alla inkluderas. Däribland 
oberoende organisationer och rörelser som 
drivs av kvinnor, hbtqipersoner, etniska och 
religiösa minoriteter, urfolk, personer med 
funktionshinder, barn och unga, migranter 
och flyktingar, med flera diskriminerade eller 
missgynnade grupper.

•	 Stärk stödet, i synnerhet i låginkomstländer, 
till utbildning, hälsovård, breda sociala trygg
hetssystem och andra satsningar som både är 
mänskliga rättigheter och viktiga drivkrafter 
för en socialt och ekonomiskt hållbar utveck
ling.

•	 Ge långsiktigt stöd till uppbyggnad och stärk
ande av effektiva, inkluderande och tillgängli
ga offentliga institutioner som fungerar enligt 
rättsstatens principer och motverkar korrup
tion, i både låg och medelinkomst länder.

•	 Driv på i forum som OECD DAC, EU och 
FN för att alla biståndsgivares finansiering i 
högre utsträckning ska ha Leave no one behind 
som utgångspunkt för prioriteringar.

•	 Verka för att stärka relevansen hos det globala 
partnerskapet för effektivt utvecklingssam
arbete och öka dialogen även med de bi
ståndsgivare som inte har ställt sig bakom 
principerna för utvecklingseffektivitet, i syfte 
att öka respekten för och finansieringen till 
mänskliga rättigheter, miljömässig hållbarhet 
och oberoende aktörer i det civila samhället.

REKOMMENDATIONER TILL REGERINGEN 


