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SUMMERING AV PARTIERNAS POLITIK FÖR 
EN HÅLLBAR GLOBAL UTVECKLING
CONCORD Sveriges medlemsorganisationer har i gemensamma rapporter under 2020 
och 2021 tagit fram analyser och formulerat rekommendationer för vilken politik som 
behövs för en hållbar och rättvis utveckling. Nedan hittar du en övergripande tematisk 
jämförelse av partiernas politik.

UTSATTA MÄNNISKORS DELTAGANDE, RÄTTIGHETER OCH BEHOV I FOKUS 
FÖR AGENDA 2030
Sverige har länge varit en viktig aktör i det internationella samarbetet med tydliga utrikes-
politiska ambitioner att ta tag i de globala utmaningarna. I spåren av klimatkrisen och 
den globala coronapandemin har miljontals människor, särskilt barn och kvinnor, drab-
bats av en drastisk ökning av fattigdom, hunger, arbetslöshet, skolstängningar och risk för 
våld. En värld där extrema ojämlikheter, fattigdom och förtryck tillåts existera kan aldrig 
bli hållbar. Det är budskapet i portalparagrafen i Agenda 2030 för hållbar utveckling. 
Om vi vill ha en hållbar och fredlig värld ligger det i allas vårt intresse att utrota fattig-
domen. Både Sverige och EU har gjort tydliga åtaganden om en samstämmig politik. 
Det vill säga att varje beslut i Sverige och EU, oavsett politikområde, ska ta hänsyn till 
människor i fattigdom och förtryck och deras rättigheter, samt hantera negativa  
konse kvenser för utsatta människor i andra länder. 

Partiernas politik
En analys av riksdagspartiernas politik visar att en majoritet av partierna beskriver Agenda 
2030 som en utgångspunkt för arbetet för en hållbar och rättvis utveckling. Ibland fattas 
dock konkreta formuleringar av vad detta innebär för politikens genomförande eller  
uppföljningar inom de olika tematiska områdena. Partiernas hantering av målkonflikter  
mellan olika politikområden och de Globala målen får återkommande kritik från 
CONCORD Sveriges medlemsorganisationer. Centerpartiet och Vänsterpartiet pekar 
på några av dessa områden där en förändrad politik behövs, till exempel skatteflykt och 
företags ansvar för hur de påverkar miljö och mänskliga rättigheter. Kristdemokraterna 
vill stärka genomförandet, till exempel vad gäller departementens handlingsplaner och 
genom att låta riksdagen granska genomförandet av politiken för global utveckling.  
Liberalerna vill stärka MR-perspektivet som de anser är svagt i Agenda 2030 och att det 
bör vara grunden för Sveriges politik. Vänsterpartiet vill att Sverige tar fram en plan för 
att hantera de målkonflikter som identifierats i Agenda 2030-propositionen.

En av dessa identifierade målkonflikter är företags ansvar för miljö och mänskliga rättig-
heter. Trots ett nytt lagstiftningsinitiativ från EU-kommissionen om ”Sustainable Corpo-
rate Due Diligence”, kring företags skyldighet att göra analyser och hantera konsekvenser 
för människor och miljö i hela sina leverantörsled, är det endast 4 av 8 partier som före-
språkar en så kallad HREDD-lagstiftning. Kristdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna 
och Sverigedemokraterna nämner inte HREDD.

En annan målkonflikt gäller export av krigsmaterial. Där vill Kristdemokraterna, Miljö-
partiet och Vänsterpartiet att Sverige ska skärpa kraven.
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ÖKAD FINANSIERING AV GLOBAL UTVECKLING, SÄRSKILT REFORMER FÖR 
HÅLLBAR FINANSIERING SOM GYNNAR DE MEST UTSATTA
Det krävs ytterligare 2500 miljarder kronor årligen om låg- och medelinkomstländerna 
ska kunna genomföra Agenda 2030.2 På grund av pandemin behövs dessutom kris-
åtgärder som motsvarar ungefär samma belopp, varav endast en liten del har kunnat 
mobiliseras via internationella insatser och lån. Utvecklingen i världen har därför gått 
bakåt under 2020 och 2021, för första gången på flera decennier. Det krävs både offent-
liga och privata resurser om Globala målen ska nås. Internationellt bistånd är en i 
samman hanget liten men mycket viktig del i den totala finansieringen, särskilt för länder 
med utbredd fattigdom. 

Det är också mycket viktigt att de politiska partierna har en politik för vilka reformer 
inom andra områden än biståndet som krävs för att mobilisera mer finansiering till 
hållbar utveckling. Privat företagande och investeringar behöver bli hållbara och i ökad 
utsträckning nå låginkomstländer. Partierna behöver även en politik för att främja hållbar 
och rättvis handel. 

Det allra viktigaste för att Globala målen ska uppnås är att alla länder bygger upp sina 
egna offentliga resurser, via bland annat skatter, för att investera i alla människors till-
gång till hälsa, utbildning, social trygghet och en god livsmiljö. Idag dräneras låg- och 
medelinkomstländer på resurser, i stället för att nås av den finansiering som behövs. Den 
trenden behöver alla världens länder komma överens om att vända. Här behöver partierna 
en politik mot ohållbara skuldbördor, mot skatte- och kapitalflykt och för mer effektiva 
utvecklingsbanker och -fonder.

Partiernas politik
Alla partier utom Sverigedemokraterna är eniga om att handelsavtal ska inkludera krav 
på respekt för mänskliga rättigheter. Moderaterna nämner mänskliga rättigheter men 
inte miljö- och klimatkrav i handelsavtal, vilket övriga sex partier gör. Vänsterpartiet tar 
ställning för mer öppen redovisning av multinationella företags skatteinbetalningar land 
för land, vilket försvårar skatte- och kapitalflykt och underlättar mediers och medborgares 
granskning av makthavare. Socialdemokraterna och Centerpartiet föreslår ett fortsatt och 
utökat utbyte av information mellan skattemyndigheter i olika länder i samma syfte, men 
utan krav på offentlig information.

JÄMSTÄLLDHET OCH DEMOKRATI I FOKUS FÖR UTRIKES- OCH 
UTVECKLINGSPOLITIKEN 
Jämställdhet, demokrati och mänskliga rättigheter är också frågor där organisationer i civil-
samhället arbetar aktivt för att medvetandegöra beslutsfattare och allmänheten om allvaret i 
ojämlikheterna globalt. I många delar av världen har utvecklingen gått bakåt för demokratin 
och grundläggande fri- och rättigheter inklusive kvinnors och hbtqi-personers rättigheter.

Partiernas politik
Vid en första anblick är likheterna fler än skillnaderna mellan svenska partiers politik för 
jämställdhet och demokrati, med vissa tydliga undantag. En ”svensk linje” syns inte minst 
i att de flesta partierna betonar jämställdhet som centralt. Demokratiska institutioner och 
rättsstatens principer är också grundläggande för samtliga partiers utvecklingspolitik. En 
majoritet lyfter även fram vikten av att arbeta genom EU för att främja demokrati och 
rättsstatens principer runtom i världen. Sverigedemokraterna skiljer sig från övriga partier 
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i synen på demokrati i internationellt utvecklingssamarbete, och ger medborgerliga och 
politiska rättigheter en mer underordnad betydelse. De betonar även andra frågor än 
övriga partier när det gäller kvinnors rättigheter. 

Riksdagspartiernas förslag, och även enskilda ledamöters motioner, fokuserar ofta på vad 
svensk utrikes- och utvecklingspolitik bör ta ställning emot och när Sverige bör markera 
med krav i internationella relationer. Färre av partiernas förslag handlar om hur utveck-
lingssamarbetet och utrikespolitiken kan arbeta för en positiv demokratisk förändring. 
Det skiljer sig stort från rapporter framtagna av medlemmar i CONCORD Sverige. 
Rapporterna lägger fram många förslag och rekommendationer på hur, och med vilka  
aktörer och förutsättningar, det går att hitta möjligheter att stärka oberoende organisationer 
och människors demokratiska deltagande i samhällsutvecklingen, även i svåra situationer. 

MILJÖ- OCH KLIMATRÄTTVISA
Dagens klimat- och miljökriser kräver mer ambitiös politik för rättvis omställning och 
klimat anpassning  globalt. För detta behövs omfattande klimatfinansiering till samhällen 
som är särskilt utsatta, och mer resurser i arbetet för bevarande av ekosystem och biologisk 
mångfald. Åtaganden måste leda till handling och engagemanget behöver hålla över tid.

Partiernas politik
Klimatet är en fråga som hos samtliga partier fått ökad uppmärksamhet jämfört med  
den egna politiken inför förra valet, men vilket fokus som ges till klimat och miljö  
varierar mycket mellan partierna. Endast ett fåtal partier talar om miljö- och klimat-
kriserna på det sätt som många organisationer i civilsamhället gör: i termer av global 
rättvisa och rika länders ansvar i frågor om stöd till klimatanpassning samt förluster och 
skador för de mest drabbade människorna och länderna. Globalt sett har större delen av 
klimatbiståndet till låg- och medelinkomstländer gått till åtgärder för utsläppsminskning, 
medan anpassning är helt centralt för de länder och grupper som redan drabbas hårt av 
ett förändrat klimat. 

Den pågående artutrotningen har katastrofala konsekvenser för fattigdomsbekämpning, 
klimatet och människors rättigheter. Trots detta har få partier utvecklade resonemang 
kring biologisk mångfald i sin utvecklingspolitik. Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet 
och Vänsterpartiet är öppna för additionell klimatfinansiering, vilket rika länder utlovat 
i internationella klimatåtaganden. Det är endast Vänsterpartiet som lagt in detta i sin 
budget motion för 2022.

BISTÅNDETS NIVÅ 
Principen om att en hundradel av Sveriges växande välstånd ska bidra till att bekämpa 
fattig dom och förtryck fastslogs för över 50 år sedan. Den har i nutid legat fast i varje 
budget sedan 2006, då alliansregeringen var med och återinförde enprocentsnivån av BNI.

Partiernas politik
Riksdagens utrikesutskott står bakom att ”Sverige ska ha en ambitiös utvecklingspolitik 
och ett generöst bistånd”.3 Riksdagen har en lång tradition av tvärpolitisk förankring för 
en konsekvent linje i utrikes- och biståndspolitiken över tid, oavsett regering. Sex av åtta 
riksdagspartier har en samsyn om att biståndets nivå fortsatt bör motsvara en procent 
av Sveriges bruttonationalinkomst. De ser att Sveriges tongivande roll i internationellt 
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utvecklingssamarbete är bra för en mer hållbar, demokratisk och fredlig utveckling i 
världen vilket även ligger i Sveriges långsiktiga intressen. 

Moderaterna vill nu minska det internationella biståndet med 13 miljarder kronor 2022 
och även 2023 och 2024 ge 14,6 respektive 16,6 miljarder kronor mindre än riksdags-
majoritetens förslag.4 Sverigedemokraterna vill minska biståndet med 17 miljarder 
kronor 2022, vilket är nästan 30 procent av den totala budgeten. Inom två år vill de 
halvera det svenska biståndets nivå.5 Båda partierna är relativt samstämmiga i att deras 
främsta anledning till att vilja genomföra stora minskningar av biståndet är att Sverige 
inte har råd på grund av stora behov hos den egna befolkningen.6

INTERNATIONELLT BISTÅND SOM UTGÅR FRÅN BEHOV OCH PRIORITERINGAR 
HOS MÄNNISKOR I MOTTAGARLÄNDERNA
Ett bra bistånd är lokalt förankrat, långsiktigt och följer internationella principer för 
effektivt utvecklingssamarbete. Dessa principer inkluderar transparens, fokus på resultat, 
arbete i partnerskap med alla relevanta aktörer samt att det är mottagarna av biståndet 
som är aktörerna för förändring i sitt eget samhälle och därför innehar ägandeskap genom 
att sätta strategi och prioriteringar och samordna internationella samarbetspartners. 

Partiernas politik
I princip alla riksdagspartier nämner aspekter som berör transparens och resultat, och de 
flesta nämner även vikten av att stärka lokalt ägarskap och samverkan med alla berörda 
aktörer. Att antikorruptionsarbete och uppföljning av det internationella biståndet är 
viktigt enar alla partier. De förslag som partierna lägger på området grundar sig dock 
i olika hög utsträckning på erfarenheter och expertis inom biståndet. I synnerhet de 
två partier som föreslår stora nedskärningar, Moderaterna och Sverigedemokraterna, 
upp visar en tydlig brist på tillit till biståndets aktörer och resultat. Det visar sig stundtals 
genom svepande kritik utan källhänvisningar eller konkreta exempel.

EU OCH FN SOM AKTÖRER OCH ARENOR FÖR GLOBAL HÅLLBAR UTVECKLING
Sverige behöver vara en aktiv aktör i internationella sammanhang, både för att tillvarata  
alla samverkansfördelar i genomförandet av politiken för en hållbar utveckling, och för 
att påverka den förda politiken i EU, FN och andra internationella organ. Det fattas  
exempelvis sedan flera år tillbaka gemensamma beslut på EU-nivå om flera av de centrala 
frågorna i Agenda 2030.

Partiernas politik
Samtliga riksdagspartier vill fortsätta reformera FN-systemet för att bli mer transparent 
och ändamålsenligt. När det gäller biståndet via FN, EU och andra multilaterala organi-
sationer skiljer sig partiernas ståndpunkter åt mer. Moderaterna och Kristdemokraterna 
vill fokusera biståndet till ett fåtal FN-institutioner. Sverigedemokraterna vill detsamma, 
men också minska stödet till FN med 8 miljarder. Vänsterpartiet vill öka kärnstödet till 
FN, och Socialdemokraterna vill se ett ökat stöd till livsmedels-, flykting- och klimat-
frågor genom FN. Centerpartiet tar upp behovet av att samordna biståndet inom EU 
bättre, och likt Kristdemokraterna efterlyser de en mer samstämmig politik utifrån 
demokrati och mänskliga rättigheter. Liberalerna vill fördjupa samarbetet inom EU, i 
synnerhet i demokratifrågor och inom miljö- och klimatpolitiken. 
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VI REKOMMENDERAR
Samtliga partier behöver ta ett ambitiöst grepp på genomförandet av 
Agenda 2030 och visa hur de vill göra politiken mer samstämmig.  

Det är oroande att det inte finns en handlingsplan med uppföljningsbara och 
tids bestämda mål som tar sig an de utmaningar och målkonflikter vi ser i dagens 
politik. Riksdagen behöver också bli mycket mer engagerad i genomförandet.  
Här finns stor potential för partierna att ta nya initiativ.

EU:s roll som global aktör fortsätter att ha en relativt undanskymd plats i 
partiernas politik och i uttalanden. De potentiella effekterna av att aktivt 

påverka EU:s politik, och tänka strategiskt kring samverkan för att nå resultat 
behövs i mycket större utsträckning synas i partiernas politik. Sveriges stundande 
ordförandeskap i EU är ett utmärkt tillfälle att integrera EU-nivån i partiernas 
politik för en hållbar och rättvis utveckling.  

Klimat och miljö, demokrati samt jämställdhet är frågor som majoriteten  
av partierna vill satsa mer resurser på inom biståndet. Däremot finns det 

stort utrymme för nästan alla partierna att utveckla sin biståndspolitik när det 
gäller hur biståndet bäst bidrar till förändring och vilken roll civilsamhället spelar 
för utvecklingen.
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