
ARRANGERA ETT BISTÅNDSPOLITISKT SEMINARIUM! 

Syftet med detta underlag är att ge förslag på frågeställningar som CONCORD 
Sveriges medlemmar, och organisationer knutna till medlemsorganisationerna, kan 
inspireras av och välja från när de planerar seminarier, utfrågningar eller debatter 
med politiker. Seminariepaketet kan anpassas efter behov. Tipsa gärna publiken att 
skriva under vårt gemensamma upprop på www.räddabiståndet.nu i anslutning till 
seminariet.

PRAKTISKA TIPS

• Finns det andra organisationer i er närhet att samarrangera med?
• Listor över partiernas riksdagskandidater hittar du på respektive partis hemsida. 
• Bjud in i god tid och från olika politiska läger. Det är bra att bjuda in representanter 

från  KD och S, här ser vi ett extra stort behov att öka pressen.  
• Fundera kring de inbjudnas kunskaper om bistånd och globala frågor och anpassa 

frågorna utifrån det. För att få veta mer om partiernas politik, läs Concords parti-
kartläggning. 

FÖRSLAG PÅ INRAMNING TILL SEMINARIET

Vi står inför enorma utmaningar. Pandemin har lett till ökad hunger och fattigdom och 
tagit jämställdheten bakåt flera decennier. Klimatkrisen påverkar människors vardag här 
och nu och antalet konflikter ökar. Demokratin och människors rättigheter är starkt hota-
de på många platser i världen. 

Biståndet är bara en av flera viktiga resurser för att möta dessa utmaningar, men det är ett 
av de viktigaste verktygen för de människor som lever i störst utsatthet.

Engagemanget för internationellt bistånd handlar om vilken värld vi vill leva i, om värder-
ingar och visioner. Sverige har länge har varit en viktig aktör i det internationella engage-
manget med tydliga utrikespolitiska ambitioner att ta tag i de globala utmaningarna.

Nu är det valår och vi [presentera er som arrangerar och om er organisations verksamhet] 
har bjudit in [presentera politikerna som deltar] för att höra om deras politik för att möta 
de globala utmaningar som vi står inför. 

Berätta för publiken om/när de får ställa frågor.

https://concord.se/rapporter/varlden-i-politiken-2022
https://concord.se/rapporter/varlden-i-politiken-2022


FÖRSLAG PÅ FRÅGOR

Bistånd 
Sverige har åtagit sig att ge en procent av BNI i internationellt bistånd och Sveriges 
bistånd får högt betyg i internationella utvärderingar. 

• Tycker du att det är viktigt att Sverige bidrar med en procent av vårt välstånd i 
bistånd? Varför/varför inte?

• Till M och SD: Behovet av svenskt bistånd är större än någonsin, till följd av pande-
min, krig och andra kriser. Varför tycker ditt parti att det är läge att skära i biståndet 
just nu?

• Följdfråga om behoven i Sverige lyfts i svaret: vad tror du att det får för konsekvenser 
på längre sikt att satsa mer här hemma istället för att satsa på att minska fattigdom, 
konflikter och kriser i andra delar av världen? 

Långsiktigt utvecklingssamarbete är viktigt för att förebygga konflikter och bygga mer 
jämställda och hållbara samhällen. 

• Vi vet att det finns en stark konsensus att stödja med humanitärt bistånd men hur ser 
du på utvecklingsbiståndets roll?

• Följdfråga: Med tanke på att humanitärt arbete är mycket dyrare än förebyggande, ser 
ni någon risk med att ett ökat fokus på humanitärt bistånd på sikt kan leda till ökat 
behov av humanitärt bistånd?

Avräkningarna  
Regeringen beslutade i april att ta 9,2 miljarder från biståndsbudgeten för att täcka 
kostnaderna för Sveriges flyktingmottagande från kriget i Ukraina. Beskedet i juni att 1,3 
miljarder återförs är viktigt men inte tillräckligt. Nedskärningarna innebär fortfarande att 
Sverige blir den största mottagaren av svenskt bistånd.

• Vad tycker du om att göra så stora nedskärningar i biståndet när fattigdom och hun-
ger i världen har ökat avsevärt?

• Följdfråga om partiet i fråga är positivt till avräkningar: Behovet av bistånd är större 
än någonsin, har inte Sverige råd att ge skydd till utsatta människor som flyr kriget i 
Ukraina utan att ta från stödet till världens fattiga och utsatta? 

• Följdfråga om partiet i fråga tycker att avräkningar varit för höga: bör det finnas ett 
tak för hur stora avräkningar som kan göras för att täcka kostnader för flyktingmotta-
gande i Sverige?

Demokrati och mänskliga rättigheter
Den demokratiska utvecklingen i världen fortsätter att gå bakåt och vi har sett situationen 
förvärras under pandemin. Demokrati är nära länkat till en fredligare värld. 

• Hur kan Sverige arbeta för en demokratisk utveckling på bästa sätt? 



Det blir allt svårare för demokrati- och människorättsaktivister att verka när hot och våld 
ökar. Vikten av att stödja demokratikämpar har blivit allt tydligare. 

• Hur kan Sverige stötta demokratiska krafter i världen? 
• Hur tänker du att den negativa demokratiska utvecklingen i världen kan påverka 

Sverige?

Pandemin har ytterligare förvärrat situationen för de människor som försvarar demokrati, 
mänskliga rättigheter, miljö och klimat. 

• Vad innebär det för Sveriges stöd till demokratisk utveckling att covid-restriktioner 
har varit ett sätt för auktoritära regimer att begränsa yttrande och föreningsfriheten?

 
Klimat och miljö 
Coronakrisen har visat att det finns finansiella medel och politisk vilja att göra stora 
förändringar när krisen är påtaglig. Klimatkrisen är precis lika verklig som pandemin och 
betydligt allvarligare.

• Vad har ni för politiska förslag som behandlar klimatkrisen som den globala kris den 
är?

Klimatkrisen påverkar människors vardag. Den leder till torka och översvämningar,
brist på vatten och mat. Människor som lever i fattigdom drabbas värst, samtidigt är 
världens länder långt ifrån att nå löftet om klimatfinansiering till utvecklingsländer. 

• Vad bör Sverige göra för att hjälpa dem som redan nu drabbas hårt av klimatkrisen?
• Hur bör Sverige jobba för att bevara och förstärka den biologiska mångfalden, natio-

nellt och globalt? 

Kvinnors och flickors rättigheter/jämställdhet
Coronapandemin har inneburit ett stort bakslag för flickors och kvinnors rättigheter 
globalt.

• Vad bör Sverige göra för att växla upp arbetet för jämställdhet i världen?
• Hur märks det i ert partiprogram att jämställdhet är en prioriterad fråga för er?
• Hur tycker du att Sverige ska agera för att säkra flickors och kvinnors tillgång till sex-

uell och reproduktiv hälsa och rättigheter i humanitära kriser och konflikter?
• Hur tycker att Sverige bör agera för att öka flickors och kvinnors säkerhet i utsatta 

situationer som konflikter och naturkatastrofer?

Avslutning 
Tacka för debatten och avsluta med ett medskick om vad ni tycker att politikerna ska ta 
med sig. Till exempel: Sveriges bistånd behövs mer än någonsin. Vi är många som står 
upp för ett generöst bistånd och vet vilken skillnad det gör runtom i världen. Sverige ska 
inte vara ett land som vänder världen ryggen. Inför valet uppmanar vi er politiker att inte 
svika åtagandet om minst 1 procent av BNI i bistånd till människor som lever i fattigdom  
och förtryck.

Till er i publiken uppmanar vi: Skriv under vårt upprop på www.räddabiståndet.nu!


