SÅ TYCKER PARTIERNA. Prioriterade frågor för global utveckling. Se
även CONCORD Sveriges kartläggning ”Världen i politiken 2022”.
Centerpartiet

Moderaterna

Î Jämställdhet.
Î Agenda 2030 med mest fokus
på: Jobb, Klimat och energi,
samt Demokrati och rättsstatens principer.
Î Näringslivet och andra svenska aktörer inom biståndet.

Î Säkerhet: geopolitik, demokrati, krav och villkor (Kina,
Ryssland, migration).
Î Agenda 2030 som tillväxtagenda.
Î Globala nyttigheter (vaccinationer och hälsa, akut hjälp,
minskade globala utsläpp).

Kristdemokraterna
Î Solidaritet med de allra fattigaste och människor på flykt.
Barns och kvinnors hälsa.
Î Civilsamhället, inklusive
religionsfrihet.
Î Granskning och uppföljning
(både politiken för global
utveckling och bistånd).

Socialdemokraterna

Liberalerna

Sverigedemokraterna

Î Demokratistöd: fria val och
demokratirörelser.
Î Jämställdhet och så kallade
motvindsfrågor, frågor som
möter motstånd internationellt men där Sverige kan göra
skillnad.
Î Krav på demokrati och
mänskliga rättigheter.

Î Humanitärt bistånd och
stöd till områden där många
flyktingar kommer ifrån.
Î Utvecklad handel och
infrastruktur.
Î Ökat bistånd inom kompetensområden från svenska
basnäringar, såsom skogsbruk
och vattenkraft.

Miljöpartiet

Vänsterpartiet

Î Klimat, biologisk mångfald
samt hållbar och rättvis
användning av mark och
naturresurser.
Î Jämställdhet.
Î Demokrati, mänskliga
rättigheter och fred.

Î Jämställdhet och Sexuell
och reproduktiv hälsa och
rättigheter (SRHR).
Î Mer transparenta, rättvisa och
demokratiska internationella
institutioner, processer och
handel.
Î Global miljö- och klimaträttvisa och rättvis omställning.

Denna broschyr är framtagen av medlemmar
i CONCORD Sverige. Vi är en plattform
bestående av 81 organisationer som tillsammans
granskar och påverkar den globala utvecklingsoch biståndspolitiken.

VÄRLDEN I
VALSTUGORNA 2022

Î Jämställdhet och barns och
ungas rättigheter.
Î Demokrati och rättsstat,
antikorruption. Fred och
folkrätten.
Î Trygghetssystem, social
dialog, rättvis omställning.

I denna broschyr får du en kort bakgrund till fyra områden som är viktiga för en hållbar och rättvis global
utveckling, där svenskt bistånd spelar en central roll.
Du får också en summering av riksdagspartiernas
prioriterade områden inom utrikes- och biståndspolitik,
och förslag på frågor att ställa till politiska företrädare.
Detta underlag ska hjälpa dig som vill diskutera globala
rättvisefrågor med partiernas representanter i
exempelvis valstugor.

SVERIGE

JÄMSTÄLLDHET OCH KVINNORS OCH
FLICKORS MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
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?
Kvinnor är särskilt utsatta i humanitära kriser och konflikter.
- Hur tycker du Sverige ska agera för att säkra flickors och kvinnors
tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i humanitära
kriser och konflikter?

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?
Pandemin har ytterligare förvärrat situationen för de människor som
försvarar demokrati, mänskliga rättigheter, miljö och klimat.
- Hur kan Sverige spela en roll för att stötta demokratiska krafter i
världen?
- Hur tänker du att den negativa demokratiska utvecklingen i världen
kan påverka Sverige?

- Hur tycker du Sverige kan agera för att öka flickors och kvinnors
säkerhet i utsatta situationer som konflikter och naturkatastrofer?

BISTÅNDET – NIVÅER OCH PRORITERINGAR
MILJÖ- OCH KLIMATRÄTTVISA
Coronakrisen har visat att det finns finansiella medel och politisk
vilja att göra stora förändringar när krisen är påtaglig. Klimatkrisen
medför minst lika akuta och omfattande konsekvenser som pandemin,
i synnerherhet för redan utsatta människor.
- Vad har ni för politiska förslag som behandlar klimatkrisen som den
globala kris den är?
Klimatkrisen påverkar människors vardag här och nu. Den leder
till torka och översvämningar, brist på vatten och mat. Människor i
fattigdom drabbas värst, samtidigt är världens länder långt ifrån att nå
löftet om klimatfinansiering till utvecklingsländer.

Pandemin, krig och kriser har lett till en tillbakagång på flera områden. Fattigdom och hunger ökar, jämställdheten backar och demokratin är under hot i många länder. 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: Vad tycker du om att ditt parti vill skära permanent i
biståndet när behoven är som störst?
Till S: Vad tycker du om att ditt parti tar pengar från biståndet till att
bekosta flyktingmottagande i Sverige?

- Vad bör Sverige göra för att hjälpa dem som redan nu drabbas
extremt hårt av klimatkrisen?

Till samtliga partier: Vad tycker ditt parti om att ta från biståndet för
att finansiera kostnader eller politiska satsningar i Sverige?

- Hur bör Sverige jobba för att bevara och förstärka den biologiska
mångfalden, nationellt och globalt?

Vilka områden tycker du är viktigast att prioritera i det svenska
biståndet?

