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Till: Biståndsminister Peter Eriksson 

 

Inför mötet med EU:s biståndsministrar den 23 november 2020 

 

Bäste Peter Eriksson, 

 

Jag vill inleda med att tacka dig, statssekreterare Per Olsson Fridh och medarbetare på UD som 

möjliggjort en kontinuerlig dialog om centrala utvecklingspolitiska frågor under pågående 

Coronapandemi. Det är mycket värdefullt att vi inom civilsamhället ges möjlighet att bidra med 

analyser och rekommendationer utifrån verksamheten som CONCORD Sveriges 76 

medlemsorganisationer bedriver, och vårt samarbete inom CONCORD Europa. Inför mötet med 

EU:s biståndsministrar den 23 november vill vi som en uppföljning av våra dialogmöten framföra 

några rekommendationer som kopplar till frågorna på dagordningen. 

 

Skuldhantering och skuldavskrivning 

Vi välkomnar regeringens stöd till en gemensam EU-ansats, och att det görs en tydlig koppling till 

Agenda 2030 och Globala målen. Det är viktigt att det tas fram gemensamma principer och vi 

hoppas att det leder framåt mot mer ansvarsfullt långivande och låntagande.  

Den pågående krisen har drivit många fler låginkomstländer in i skuldkris. Det är därför viktigt att 

Sverige verkar för långsiktiga lösningar som inbegriper skuldavskrivningar och bindande regler 

för privata långivare, och inte låter det stanna vid en förlängning av moratoriet för 

återbetalningar av statslån (Debt Service Suspension Initiative, DSSI). 

 

Jämställdhet 

Vi välkomnar att regeringen pekar på att EU:s nya jämställdhetsplan (GAP III) inte bara måste 

vidmakthålla utan maximera sitt arbete och genomslag på det globala jämställdhetsområdet. Det 

behöver göras genom en breddning och ambitionshöjning, som gör att planen blir ett verktyg 

för arbetet inom hela spektrat av EU:s yttre förbindelser. Förslaget till handlingsplan från 

kommissionen möter till viss del dessa förväntningar men behöver förstärkas på en rad punkter 

för att kunna vara det slagkraftiga verktyg som både vi och regeringen vill se. Exempelvis har vi 

noterat att: 

  

• Handlingsplanen inte nämner hur jämställdhetsfrågan ska inkluderas i EU:s politiska 

dialog och i förhandlingar med andra länder om exempelvis handelsavtal, säkerhet, 

klimat, jordbruk, och energifrågor. På samma sätt måste Det nämns inte heller hur GAP 

III ska säkerställa att bredare utvecklingsfinansieringsfrågor som exempelvis berör 

privatsektorinvesteringar och skatteflykt alltid hanteras utifrån en jämställdhetsanalys.  

EU:s gröna giv kommer att vara en högprioriterad fråga för EU:s externa arbete. Trots 

detta saknas koppling till gröna given i handlingsplanen. En breddning handlar även om 

att medlemsstater tar större ansvar för att anpassa sitt eget externa arbete till 
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handlingsplanen. Efter att ha granskat olika utkast av handlingsplanen har vi noterat att 

språket rörande medlemsstaternas ansvar har försvagats i den senaste versionen. 

 

• Det saknas tydlighet i hur principerna om intersektionalitet och gendertransformativt 

arbete (dvs förändra strukturer och belysa kvinnor som aktörer) ska genomsyra arbetet. 

Handlingsplanen behöver också bli tydligare i att uppmärksamma 

kvinnorättsorganisationernas och de feministiska rörelsernas centrala roll i det 

gendertransformativa arbetet. Beskrivningen av det intersektionella perspektivet täcker 

heller inte in alla diskrimineringsgrunder. 

 

• Handlingsplanen saknar ambitiöst mål för riktade jämställdhetsinsatser. Det mål som 

nu finns är att minst ett gendertransformativt projekt ska genomföras per land. Detta är 

ett bra komplement till ett finansiellt mål (20% av ODA) men det är inte tillräckligt för att 

höja ambitionen. I budgetförhandlingarna om biståndet har rådet lagt som förslag att 

minst 5% av alla nya insatser ska vara riktade till jämställdhet och vi är glada att Sverige 

driver på för att öka denna procentsats. GAP III kan inte ha en lägre ambition. 

 

Detta är enbart några av de områden som vi ser behöver stärkas i den handlingsplan som 

kommissionen väntas presentera nästa vecka. Vi delar regeringens hållning om att det är viktigt 

att förhandlingarna om handlingsplanen avslutas så snart som möjligt men vill understryka att 

det inte får ske på bekostnad av handlingsplanens kvalitet. Vi är redo att stötta regeringen i dess 

fortsatta analys av handlingsplanen och ser gärna en fördjupad dialog någon gång under 

kommande veckor. 

 

 

EU:s långtidsbudget och NDICI 

Vi välkomnar regeringens prioritering av utvecklingssamarbetet inom EU, och hoppas att Sverige aktivt 

verkar för att värna biståndet i slutfasen av förhandlingarna om EU:s långtidsbudget. Det är glädjande 

att NDICI-instrumentet får en miljard euro ytterligare i den senaste uppgörelsen om budgeten. Här bör 

Sverige verka för att denna extra miljard går till budgetlinjen för de tematiska programmen istället för 

att kanaliseras via EFSD+ (European Fund for Sustainable Development). Detta skulle ligga i linje med 

regeringens demokratisatsning då demokrati & MR, civilsamhällesorganisationer, fred och säkerhet 

samt globala utmaningar ligger i denna budgetlinje (som för tillfället endast tilldelas 8% av NDICI). Där 

skulle dessa medel göra stor nytta i ljuset av pågående pandemi, till skillnad från EFSD+ som redan fått 

mångdubblat anslag, och som har varit föremål för kritiska utvärderingar från både EU-revisionen och 

Europaparlamentet. 

 

En annan fråga i förhandlingarna där Sveriges röst är avgörande gäller villkorande av bistånd kopplat 

till migration, t.ex. gällande återtagande av migranter. Ett villkorande skulle gå emot åtagandena om 

biståndseffektivitet och Lissabonfördragets princip om en samstämmig politik för hållbar utveckling. 

Europaparlamentet motsätter sig denna typ av villkorande i sin position, och vi räknar med att Sverige 

inte ger vika på denna punkt.  
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Som en komplettering till ovanstående rekommendationer hittar du i det bifogade brevet 

huvudrekommendationer från CONCORD Europa för EU:s Team Europe-initiativ, där vi vet att Sverige 

har varit ett av de drivande länderna. 

Vi hoppas att du ser dessa inspel från oss som värdefulla för Sveriges fortsatta arbete med 

utvecklingspolitiska frågor inom EU. Vi följer gärna upp våra rekommendationer vid tillfälle, efter ert 

möte den 23 november.   

 

 

Vänliga hälsningar, 

Petra Tötterman Andorff 

Ordförande 

CONCORD Sverige 
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