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Sedan mitten av 1980-ta1et, när indelningen gjordes, har andelen miljöorganisationer Ökat,

liksom kvinnoorganisationerna, som inte finns med som en egen kategori i den här

indelningen.

Framför allt i Sydasien har en del av dessa organisationer tagit ansvar för

landsbygdsutveckling, utbildning och hälsovård i stora områden dar statens insatser är



otillräckliga eller obeflntliga. Etablerade organisationer som BRAC i Bangladesh uppfattas

också av utländska biståndsgivare som betydligt effektivare än de statliga myndighetema.

Organisationemas ökade betydelse visar sig också i ett ökat intresse från statens sida för att

kontrollera deras verksamhet. I Indien måste till exempel alla organisationer som vill ta emot

bistånd utifrån ha tillstånd enligt lagen om utländska bidrag, "Foreign Contributions

Registration Act". Antalet sådana tillstånd växer långsamt, och regeringsk1itiska

organisationer har ofta svårare att få tillstånd än organisationer som arbetar med traditionella

välgörenhetsprojekt.

Liksom i Afrika och Latinamerika har det växt upp en rad nätverk mellan frivilliga

organisationer, både nationella och regionala, som vill lära av varandras erfarenheter och

göra gemensamma aktioner. Det finns också nätverk för hela den asiatiska kontinenten, som

Asian NGO Coalition for Agrarian Reform and Rural Development ANGOC med säte i

Filippinnema. I samarbete med det intemationella nätverket ICVA (se kapitel 6A) ordnar

AN GOC kvalificerade seminarier och annan utbildning för asiatiska organisationer, bland

annat om organisationsutveckling och ledarskap.

Många vill rida på organisationsvågen

Bland alla de grupper som kallar sig enskilda organisationer, Hnns också sådana som varken

är demokratiska eller ideella. I en tid när biståndsgivare av alla de slag "upptäckt"

organisationerna som en möjlig kanal för ett fungerande bistånd är det oundvikligt att också

privata entreprenörer och lycksökare vill rida påden nya vågen genom att bilda

organisationer som kan få del av biståndspengama.

Många av de "NGOS" som växt upp i Latinamerika på senare tid är till exempel inte folkligt

förankrade organisationer utan privata konsulttlrmor, ofta hierarkiskt uppbyggda och utan

möjligheter till inflytande från personalen eller samhället.

Det finns också gott om exempel på nationella organisationer som har en patemalistisk

inställning till lokala folkliga rörelser, och som därför snarare hämmar än främjar en

. demokratisk utveckling. Bristande respekt för lokalt inflytande finns alltså inte barai

relationerna mellan organisationer i Nord och deras samarbetspattners i Syd utan också

mellan dessa och de människor som direkt berörs av deras verksamhet.

3. Organisationerna tar över statliga uppgifter
När statsapparaten faller sönder och staten inte längre kan ta ansvar för den grundläggande

samhällsservicen, är ofta organisationema - inhemska och intemationella - enda altemativet

till att servicen helt försvinner.

Från krisens Afrika finns rader av exempel påhur organisationer, med utländskt bistånd.

tar över ansvaret för sjukstugor och skolor i en by eller ett större område. Det finns också



exempel på att staten lämnar fältet helt fritt för organisationer som vill ta över delar av statens

ansvar.

I många länder i Latinamerika utförs också viktiga samhällstj änster, särskilt inom den

sociala sektorn, i allt större utsträckning av organisationer. De visar sig ofta fungera betydligt

effektivare än myndighetema, bland annat på grund av sin bättre lokala förankring, och blir
därmed intressantare för utländska biståndsgivare.

I Bolivia är till exempel biståndet till organisationema idag större än biståndet till staten. och

skolor och hälsovård på landsbygden drivs ofta av organisationer eller kyrkor. Pem är ett

annat land där organisationemas verksamhet blir allt viktigare i takt med det ökande våldet

och den alltmer utbredda fattigdomen. I de här ländema kan man inte längre säga, att

organisationerna kompletterar statens och myndighetemas verksamhet. De har i långa

stycken helt tagit över den.

För de människor som annars skulle stå helt utan sjukvård, utbildning eller lokala

transporter, är organisationemas insatser ytterst betydelsefulla, och många gånger direkt

livsavgörande. Många organisationer tar på sig ett enormt ansvar och gör imponerande

insatser för att hålla samhället åtminstone hjälpligt flytande.

Men att organisationema tar över statens uppgifter, skapar också nya problem.

En av statens viktigaste uppgifter är att se till att samhällets service når alla medborgare och

fördelas något så när rättvist. För det krävs en nationell plan av något slag. Men

organisationerna är sällan heltäckande i ett land. De kari fungera bra i ett område men inte alls

lett annat. En organisation som tar ansvaret för sjukstugan i en by har sällan möjlighet att

sprida sin verksamhet till angränsande byar, än mindre att se till att den inordnas i en

nationell sjukvårdsplan. Sjukvården blir därför ojämnt och orättvist fördelad.

På samma sätt riskerar bamen i vissa områden att bli helt utan utbildning, medan bamen i

andra delar av samma land kan få gå i primärskola men utan möjlighet att gå vidare, eftersom

det inte finns någon nationell planering och samordning. Om organisationema lägger upp

verksamheten var och en på sitt sätt - vilket i andra sammanhang är deras styrka - betyder det

att alla försök att skapa nationella system för utbildning, hälsovård och annan

samhällsservice omintetgörs.

Statstjänstemän, som inte kan leva på de löner staten betalar, tar gärna möjligheten att få

anställning hos utländska biståndgivare, inklusive enskilda organisationer, för att kunna

försörja sig och sina familjer. Men genom att ta över kvalificerad lokal personal, som på de

flesta håll är en knapp resurs, bidrar biståndsgivama samtidigt till att statliga myndigheter och

institutioner urholkas ytterligare.

Det gör de också genom att bygga upp egna transportsystem och andra genvägar, förbi den

långsamma och allt sämre fungerande statliga samhällsservicen. Vi har sett exempel, bland
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annat i Tanzania, på hur svenska organisationer sett sig tvungna att bygga upp en helt egen

organisation för upphandling och transport av nödvändig utrustning, för att de projekt de

stöder över huvud taget ska gå att genomföra.

En mycket påtaglig risk är också att de nybildade eller nyupptäckta organisationerna i Syd

"älskas ihjäl" av utländska biståndsgivare, som söker altemativa vägar att nå de fattiga

människoma, när staten inte längre fungerar. En organisation som arbetar bra på gräsrotsnivå

förväntas plötsligt kunna kanalisera stora mängder biståndspengar, vilket den oftast inte alls

har fömtsättningar för. Riskenär att den i stället snabbt blir biståndsberoende och/eller

utnyttjas av personer som lockas av biståndspengarna.

Statliga biståndsorgan, som i dagens läge gäma vill gå förbi de sönderfallande

statsapparaterna, och i stället satsa på lokala organisationer, saknar dessutom ofta den

kunskap som behövs för att avgöra vilka av dem som är genuina folkliga organisationer och

vilka som snarare är privata entreprenörer. Detkan också vara känsligt för ett statligt

biståndsorgan att stödja organisationer som deltar i en politisk process, ofta i opposition mot

den regim man samtidigt stöder. Vi återkommer till den diskussionen i avsnittet om

direktstöd i kapitel 6.

G. Några konsekvenser fbr biståndet genom enskilda
organisationer
1. Driftkostnader och avgifter
En viktig princip för såväl det statliga biståndet som eo-biståndet har hittills varit att

biståndet ska gå till investeringar, som kan bidra till utvecklingen, och att

mottagarelsamarbetspai1ners själva ska svara för drift- och underhållskostnader.

Det är en princip, som både stater och organisationer idag tvingas åsidosätta. En allt större

del av biståndet används till rena driftkostnader, inklusive löner till personal.

Utvecklingstänkandet blir satt på undantag, och förhoppningama om att efter några år kunna

överlämna projekten helt till staten i mottagarlandet gmsas allt oftare. Men altemativet att

investera i nya institutioner som aldrig kan öppnas eller drivas är förstås ännu sämre.

Ett sätt att klara den långsiktiga överlevnaden utan evigt bistånd är att ta betalt för tjänstema -

skolavgifter, avgift för besöket på vårdcentralen eller för att hämta vatten i pumpen o s v.

Några organisationer har också börjat med det. Andra försök att bygga upp en fungerande

verksamhet utan att skapa biståndsberoende är att i vissa typer av utbildning lägga in

tillverkning och annat praktiskt arbete, som kan bidra till att finansiera verksamheten, eller att

stödja inkomstgenererande verksamhet av olika slag, till exempel i kvinnogrupper.

Att avgiftsbelägga verksamhet bland fattiga människor är en mycket grannlaga uppgift, som

kräver stor försiktighet och goda kunskaper om de lokala förhållandena. Det gäller att de som



tar in avgiftema vet vilka som kan betala och vilka som inte kan det - och att de rättar kraven

på betalning därefter.

Det finns organisationer som reagerar mot att bygga in "kommersiella" inslag i en ideell

verksamhet. Men det kan ibland vara enda altemativet till att verksamheten faller så snart

biståndet upphör. Vi förutsätter då givetvis, att de inkomster som skapas används till att

främja den fortsatta verksamheten.

2. Mer Ömsesidigt samarbete (partnership)
I takt med att de inhemska organisationemai Syd växer sig starkare och spelar en mer aktiv

och självständig roll i sina länders utveclding, ökar också förutsättningama för och kraven på

ett mer ömsesidigt samarbete, med en annan roll- och ansvarsfördelning, mellan dem och

organisationema i Nord. Relationema blir mer ömsesidiga, och organisationema i Syd får -

och tar - allt mer av ansvaret för genomförandet av de projekt och program som

organisationema i Nord bidrar till.
3. Ökat behov av stöd till organisationsutveckling
och folkbildning
I den fortsatta demokratiseringsprocessen behövs starka och självständiga organisationer.

Men de flesta av de nya organisationerna i Syd har liten eller ingen erfarenhet av politiskt

arbete eller föreningsarbete över huvud taget. De behöver utbilda medlemmar och

förtroendevalda i allt från mötesteknik och bokföring till information och opinionsbildning.

Där har organisationerna i Nord, inte minst de svenska, en viktig uppgift i att dela med sig

av sin erfarenhet, sina kunskaper om demokratisk organisationsuppbyggnad och

folkbildning. Men det är viktigt att stödetblir ett stöd till de nya organisationemas eget

arbete, och utifrån deras egna villkor, så ali de får hjälp att stå på egna ben och kan deltai
samhällsutvecklingen i sina länder.,

Det gäller också att organisationema i Nord är på det klara med vad de stöder, när de bidrar

till organisationsuppbyggnad och organisationsutvcckling. Att stärka organisationen som

sådan och göra den mer effektiv, kan betyda att man ger starka personer i ledningen större

möjligheter att manipulera och styra organisationen. Organisationsstödet måste därför också

inriktas på ali utbilda medlemmama och stärka deras möjligheter till inflytande, inte minst i

fråga om fortlöpande kontroll av att ledare och förtroendevalda inte missköter sina uppdrag.

4. Ökat behov av nätverk
Sällan har de politiska och ekonomiska förhållandenai världen förändrats så snabbt och så

radikalt som de senaste åren. Och förändringens vindar fortsätter att blåsa. Organisationeri

Nord och Syd känner behovet att fånga upp förändringarna och dra slutsatser om vart

utvecklingen är på väg. Men det är en uppgift, som ingen organisation klarar på egen hand..



Det är en förklaring till de många nätverk som bildats av organisationer i Syd och Nord, och

också mellan Syd och Nord. I nätverken kan organisationerna hjälpa varandra att tyda och

tolka förändringarna och gemensamt komma fram till vilken roll de kan och vill spela i den

fortsatta utvecklingen.

I nätverken kan organisationema i Syd också få del av varandras erfarenheter av

utvecklingsarbete och -samarbete med olika biståndsgivare. samtidigt som de genom

nätverken kan föra sina länders eller sin regions talan och bedrivagemensamt lobbyarbete

gentemot organisationer och statliga biståndsorgan i Nord.

Som vi sett, pågår för närvarande en explosionsartad tillväxt av många slags organisationer,

med varierande syften i Syd. Iden vildvuxna floran är det inte alltid så lätt att urskilja vilka

som är genuina, folkligt förankrade organisationer, och vilka som inte är det. Här har

nätverken ännu en viktig uppgift. Genom ett nära samarbete kan organisationeri Syd och

Nord hjälpa varandra att bedöma nya gn1ppers och organisationers vilja och förmåga att bidra

till en hållbar utveckling. De kan också medverka till att identifiera de grupper eller embryon

som har förutsättningar att utvecklas till demokratiskt uppbyggda organisationer.

Itidskriften Voices from Africa nr 2/90, utgiven av NGLS i Geneve, diskuterar Rudo M

Chitiga-Machingauta utvecklingen av nätverk i Afrika. Han arbetar själv inom ett av dem,

IRED, Innovations et Résaux pour le Développement, som funnits sedan 1984. Han ser

framväxten av mer formella nätverk från 1970-talet och framåt som en naturlig utveckling av

mer informellt samarbete mellan byar och samhällen för att klara gemensamma uppgifter.

Som exempel på nätverk med medlemsorganisationer i flera länder nämner han bland andra

African NGOS Environment Network, ANEN, SADCC Food Security Network, Settlements

Information Network Africa, SINA, och Forum for African Voluntary Development

Organizations, FAVDO.

Chitiga-Machingauta beskriver också utvecklingen av allt fler nätverk av organisationer som

får bistånd från samma utländska biståndsgivare. Han ser behovet av den typen av nätverk

för att samordna biståndet men vamar samtidigfde afrikanska organisationerna för att låta sig

styras av biståndsgivarna - och för att konkurrera om biståndspengama i stället för att

samarbeta. Behovet av egna, afrikanska nätverk för att lära av varandra och för att ställa

gemensamma krav på såväl de egna statema som de utländska biståndsgivama är idag större

än någonsin.

I våra intervjuer med företrädare för organisationer, såväl i Sverige och Holland som i

Kenya och Tanzania, har så gott som alla betonat behovet av dialog, erfarenhetsutbyte,

plattformar, nätverk som en möjlighet att orientera sig och göra sin röst börd i den

föränderliga värld de lever i.
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Tanzania har två typer av nationella nätverk, dels Tanzania Non-Govemmental

Organizations, TANGO, som i princip omfattar alla organisationer som är verksammai

landet, dels organisationer som Tanzania Council of Social Development, TACOSODE, som

samlar organisationerna inom en sektor. I Kenya finns flera nätverk av den senare sorten, till
exempel Kenya Energy and Environment Organization, KENGO, och Kenya Water for

Health Organization. KWAHO.

5. Ökat behov av information/opinionsbildning i Nord
De snabba förändringarna i världen, som vi försökt antydai det här kapitlet, kräver också

en beredskap hos människor i Nord att förändra både sin världsbild och sina egna livsvillkor,

i riktning mot en hållbar utveckling. Information och opinionsbildning blir därför en allt

viktigare uppgift för de organisationer som är engagerade i intemationellt

utvecklingssamarbete. Organisationer och nätverk i Syd betonar allt starkare, att en av de

viktigaste uppgiftema för deras samarbetspartners i Nord är att informera och utbilda de egna

medlemmarna och allmänheten i hemländema. Flera av de organisationer vi träffat i Sverige

och på kontinenten lägger också större vikt än tidigare vid arbetet på "hemmaplan" med

information och utbildning.

H. Några konsekvenser för SIDAS samarbete med
organisationerna
1. Viktigt stödja organisiationsuppbyggnadl
organisationsutveckling
Statsbidragen till eo-biståndet har hittills nästan uteslutande gällt utvecklingsprojekt av olika

slag, som skolbyggen, vattenprojekt, sjuk- och hälsovård. Organisationsuppbyggnad och

organisationsutveckling har sällan i sig räknats som biståndsprojekt. Däremot har

organisationerna i Syd genom samarbetet "på köpet" kunnat få del av de svenska

organisationernas erfarenheter av praktiskt organisationsarbete, medlemsskolning m m,

erfarenheter som ofta varit väl så viktiga som de egentliga projekten.

Ioch med den snabba utvecklingen av nya organisationer och de ökade förväntningarna på

dem, växer också behovet av stöd till organisationsutvecklingen som sådan. Inte bara

organisationema sj alva utan också SIDA och andra statliga biståndsorgan betonar nu allt mer

behovet av stöd till uppbyggnad och utveckling av självständiga organisationer, som kan

medverka till en demokratisk utveckling.

Statliga biståndsorgan har knappast förutsättningar att själva svara för det nödvändiga

organisationsstödet. Det måste ske i samarbete mellan organisationer i Syd och Nord.

Däremot blir det allt viktigare, att svenska organisationer - och andra organisationer i Nord -

kan få statsbidrag också till insatser för att utveckla de organisationer de samarbetar med.
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2. Viktigt skapa plattformar för erfarenhetsutbyte
En annan viktig uppgift för SIDA och andra statliga biståndsorgan blir att underlätta det

nödvändiga utbytet mellan organisationema, att erbjuda - eller bidra till flnansieringen av -

plattformar för dialog mellan organisationeri Syd och Nord, till exempel genom att stödja

nätverkens arbete. Vi återkommer till formema för detta stöd i kapitel 8.

3. Områden att prioritera för eo-bidrag
Som framgår av våra utgångspunkter i kapitel 2, finner vi det självklart, att varje

organisation själv måste bestämma vad den vill arbeta med, och hur den vill arbeta. Det ska

inte staten kunna blanda sig i. Däremot kan staten bestämma vilka delar av det arbetet som

organisationema ska kunna få statsbidrag till. Mot bakgrund av de förändringar som vi

beskrivit i det här kapitlet och de erfarenheter av biståndsarbete som vi redovisar i kapitel 5

anser vi, att SIDA i den fortsatta bidragsgivningen till organisationema bör prioritera vissa

områden, bland annat stöd till organisationsutveckling, kompetensutveckling,

inkomstskapande verksamhet och nätverk. Vi återkommer med förslag om detta i kapitel 8.
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Förord
1984-85 genomförde SIDA på uppdrag av regeringen en bversyn av de
enskilda organisationernas kapacitet att ta emot och förmedla bidragfrån
staten fbr biståndsåndamål. Denna bversyn, denskHepplingut:redningen,
menade att det fanns goda möjligheter att ytterligare 6ka biståndet
genom enskilda organisationer och lade fram ett antal forslag for att
förenkla procedurerna och båttre anpassa dem till organisationernas
behov.

Sedan denna utredning har utvecklingsbiståndet genom de svenska
enskilda organisationerna bkatdramatiskt,från omkringen kvarts mihard
kr årligen till trekvarts miljard. Dessutom har en snabb Ökning av kata-

strofbiståndet och annat bistånd, fråmst då humanitårt, via enskilda
organisationer, ågt rum, så att de enskilda organisationerna nu svarar för
omkring 20 procent av SIDAS totala budget.

Dårutover har SIDA tilldelats medel för visst bistånd genom enskilda
organisationer i Öst- och centraleuropa. Detta år en verksamhet som mot
bakgrund avden senaste utvecklingen kan tånkasfå en ån stbrre betydelse
i framtiden.

SIDA har dårfor funnit det angelåget att återigen se Över samarbetet
med de enskilda organisationerna i syfte att utveckla ånnu effektivare
arbetsformer infbr 90-talet.

Detta uppdrag låmnades till två fristående utredare, Folke Albinson
och Eva Ahlström. De har nu fullgjort sitt uppdrag och bverlåmnat sin
studie till SIDA.

Materialet ger en så god bild av verksamheten, dess mbjligheter och
problem att det finns anledning att ge det en vidare spridning. Det år
SIDAS förhoppning att det skall kunna medverka till en konstruktiv
diskussion om inriktningen och utformningen av detfortsatta biståndet
genom enskilda organisationer.

SIDA kommer efter ytterligare diskussion med organisationerna och
fortsatta bvervåganden att faststålla vilka kriterier som skall gålla för
samarbeteti framtiden och påbasis dårav revidera de riktlinjer som gåller
fbr verksamheten. Detta bor kunna ske under innevarande budgetår.

Det bör slutligen påpekas att författarna till utredningen sjålva ar
ansvariga fbr sina slutsatser och rekommendationer och att dessa inte
nodvåndigtvis avspeglar de beslut som} SIDA kan komma att fatta.

Sven-Goran Henricsson
Byråchef
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Sammanfattning
De senaste årens dramatiskaföråndringar i stora delar avvårlden innebår
bland annat atffrivilliga' organisationer får nya och mer framtrådande
roller i samhållsutvecklingen. [den pågående demokratiseringen, av
många tidigare enpartistater våxer behovet av sjålvståndiga organisatio-

ner. Den Ökade bppenheten Ökariockså möjligheterna för nya organisa-

tioner att delta i utvecklingsprocessen.
Statsapparatens sönderfall i många lånder, framför allt i Afrika, ståller

samtidigt andra kravpåorganisationerna. Når staten inte långre klarar att
erbjuda utbildning, hålsovård och annan service, tvingas organisatio-

nerna ta Över stora delar av samhållets uppgifter.
De nya kraven på organisationer i Syd ståller också nya krav på deras

samarbete medorganisationer i Sverige och andra lånder i Nord.
Ö

Mot bakgrund av dessa foråndringar och den snabba utvecklingen av

statsbidragen till de svenska organisationerna har SIDA gett ossi uppdrag
att göra en ny bversyn av biståndet genom enskilda organisationer.

I uppdraget ingick dels att kartlågga utvecklingen av biståndetgenom
enskilda organisationer under 1980-talet, dels att komma medforslag om
inriktning av och principer fbr SIDAS samarbete med organisationerna
under 1990-talet.

Våra fbrslag bygger dels på ett stort antal intervjuer med representan-

ter fbr organisationer och myndigheter i Sverige, Kenya, Tanzania,
Nederländerna och Norge samt representanter for internationella nåt-

verk av organisationer, dels på ett omfattande skriftligt material.
I den hår rapportenbeskriver vi en del.av de omvårldsforåndringar

som påverkar biståndet, fbråndringar i det svenska organisationslivet,
generellaerfarenheter i biståndsarbetet samtinternationella och svenska
erfarenheter av statligt stött eo-bistånd under 1980-talet.

Mot den bakgrunden sammanfattar vi våra slutsatser om mål och
medel i eo-biståndet.'

Målet bör vara att bidra till en hållbar och demokratisk utveckling.
Ibegreppet hållbar utveckling (sustainable development) lågger vi in

båda de betydelser som det har fåtti debatten, dels långsiktigt livskraftiga
utvecklingsprocesser, dels hushållning med naturens resurser och om-

sorg om miljon.
Meddemokratiskutvecklingmenarvi en utvecklingsom utgår från alla

månniskors lika vårde och ger -alla månniskor, kvinnor och mån, möjlig-

het att vara med och påverka sin framtid.
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Varje organisation måste sjålvbversåtta detbvergripande målet till mer
konkreta mål och vålja vilka medel den] vill<anvånda'fbr att nåmålerr. Vi -

vill åndå ange några allrnånna strategier, som tror kan{bidra'till ett
båttre eo-bistånd i framtiden:

0 Mer dialog och mer Ömsesidigt samarbete/ utbyte N ord-syd

0 Mer långsiktighet i utvecklingssamarbetet

0 Mer lokalt deltagande i Syd och Nord

0 Mer stöd till organisationsutveckling

0 Mer stöd till folkbildning
0 Mer stöd till inkomstskapande - aktiviteter

0 Båttre integrering av kvinnorna

0 Fler nåtverkrnellan organisationer i Syd och Nord, mellan organisatio-

ner i Europa, mellan svenska organisationer

0 Klara kriterier fbr statsbidrag till eo-bistånd

0 Mer information och opinionsbildningi Nord
0 Mindre förhandsgranskning från staten

0 Mer erfarenhetsutbyte mellan organisationerna och mellan staten och
organisationerna

0 Fler gemensamma utvårderingar

0 Större Öppenhet fbr föråndringar

Med utgångspunkt från de strategierna låmnar vi våra förslag till inrikt-
ning och principer fbr det statliga stödet till organisationernas bistånd.
Solidaritet år och förblir det viktigaste motivet fbr svenskt bistånd. Såvål

organisationernas eget bistånd som det statliga bistånd som organisatio-

nerna en gång drev fram har sina rötter i den solidaritet med fattiga,
fbrtryckta och utsatta grupper som år den ideologiska kårnan i folkrbrel-

ser som frikyrkorna, arbetarrörelsen, kooperationen och nykterhetsr6-

relsen.
Biståndets uppgift år att undanröja hinder fbr utveckling i Syd,inte
genom att försöka ta Över ansvaret för utvecklingen i andra lånder utan
genom att stödja, komplettera och underlåtta månniskors egna anstrång-

ningar fbr att fbrbåttra sina villkor. Svenska organisationer kan bidra till
utvecklingen i Syd genom att stödja dessa lånders egna organisationer
och på olika sått komplettera och underlåtta deras arbete för demokrati
och utveckling.

Motivet fbr att staten ska fortsatta att avsåtta en betydande del av
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biståndsanslaget fbr bistånd genom enskilda organisationer år dubbelt:
Eo-biståndet år en viktigdel av det svenska biståndet, inte minst dårfbr att
det når grupper som inte nås med mellanstatligt bistånd, och det år en
fbrutsåttningför attöka intresset och engagemangetfbr månniskor i Syd,

och dårmed för att bka opinionen fbr biståndet.
Vi anser, attden utvecklingvi redovisar i vår bversyn ger Ökad tyngd åt

båda motiven.
Organisationernas våxande betydelse fbr utvecklingen i Syd Ökar

behovet av bistånd till organisationsutveckling och demokratisk skolning
i olikaformer, en naturlig uppgiftför organisationerna i Nord snarare ån
för de statliga biståndsorganen.

I en tid når solidariteten inte långre år sjålvklar och konkurrensen blir
allt hårdare om månniskors tid och intresse behövs också Ökade insatser
fbr att skapa opinion i frågor om utveckling och bistånd.

Varje organisation har rått att sjålv beståmma om den vill engagera sig
i biståndsarbete, och i så fall i vilka former. Dåremot har staten inte
skyldighet att låmna ekonomiskt bidrag till alla organisationer som

bedriver bistånd. FÖr att få statsbidrag måste de uppfylla vissa kriterier.
Ett första villkor måste vara, att organisationens bistånd liggeri linje

med målen fbr det av riksdagen beslutade svenska biståndet. Förutom
detta allmänna villkor behövs ett antal klara kriterier, som utgår från
gemensamma erfarenheter av vad som kråvs fbr att bistånd ska kunna
bidra till en hållbar och demokratisk utveckling.

Vi vill skårpa kriteriema fbr statsbidrag till eo-biståndet. Vi låmnar
fbrslagtill kravpå såvålden svenska organisationen som på samarbetsparté
nern i Syd och på den biståndsinsats de söker bidrag till. I kraven ingår
bland annat att organisationerna ska ha en ideell målsättning, vara
demokratiskt uppbyggda, ha funnits en viss tid och ha kapacitet för att
genomföra de planerade insatserna, innan de kan få bidrag. Bistånds-

insatsen bbrvarafbrberedd avden svenska organisationen och samarbet$-

partnern gemensamt, och det bbr finnas en gemensam plan fbr hur den
ska genomföras.

Anslaget fbr bistånd genom enskilda organisationer föreslås Öka, om
ån inte lika snabbt som under 1980-talet. Ökningstakten bbr beståmmas
genom en awågning mellan behoven av bistånd och kapaciteten hos de
svenska organisationerna och deras samarbetspartners.

Vi diskuterar alternativet att inråtta ett eget "folkrörelseanslag" i

biståndsbudgeten men finner att Övervågande skål talar för att statsbidra-

gen åven i fortsättningen ska fördelas av SIDA.
Vi föreslår vidare ett systemmed enbart så kallade ramavtal, som suc-

cessivt bbr göras mer långsiktiga, och att statsbidragen ibkad ustråckning
utformas som programstbd och blockbidrag.

De "Övriga organisationer", som inte omfattas av ramavtal, samlas
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enligt förslaget i en paraplyorganisation, som får ramavtal med= SIDA. W
föreslår, att Biståndsinformation, BIF O, bildar den nya paraplyorgani-

satjonen med följande uppgifter: fördelning av bidrag efter ansökan,
utbildningochinformation, rådgivning, erfarenhetsbank, kontakter med
SIDA.

Förslaget förutsåtter, att det ska bli möjligt för fler organisationer att
få egna ramavtal med SIDA. Vi anger några tånkbara kriterier för nya
ramavtal, bland annat lång erfarenhet av biståndsarbete och samarbete
med SIDA, omfattande biståndsverksamhet och fbrankring av biståndet

Öl den egna organisationen. Vi föreslår tre kategorier av ramavtal, bero-

ende på graden av sjålvståndighet för organisationerna: projektavtal,
programavtal och blockavtal.

Så långt gåller förslagen endast organisationernas eget bistånd med
bidragfrån SIDA, normalt enligt den såkallade 20-80-regeln, detvill såga

20 procent egeninsats och 80 procent statsbidrag. Förutom detta bistånd
förmedlar organisationerna numera stora delar av katastrofbiståndet, det

humanitåra biståndet ifrån och med 1991 /92 inom ett nytt anslag for
demokrati, månskliga råttigheter och humanitårt bistånd) och andra
delar av det totala svenska biståndet. Även om de formella villkoren for
samarbetet med SIDA inom dessa anslag skiljer sig från villkoren för
"bidragen till organisationernas eget bistånd, år skillnaderna i det prak-

tiska genomförandet ofta små. Vi föreslår dårfor, att SIDA undersöker
forutsåttningarna fbr att utvidga ramavtalen, så att de i mojligaste mån
inkluderar villkoren för allt samarbete mellan respektive organisation
och SIDA.

Ett återkommande tema i rapporten år behovet av utbildning, infor-
mation och opinionsbildning. Viforeslår, attSIDA avsåtter Ökade resurser
för bidragtill organisationernas information och opinionsbildning, samt
att SIDA och organisationerna gemensamt utvårderar effekterna av olika
insatser inom detta område.

Information och utbildning år ett område som enligt förslaget bor
prioriteras vid bidragsfördelningen. Andra prioriterade områden år
organisationsutveckling, folkbildning, inkomstskapande verksamhet, aktiv
medverkan av målgruppen, integrering av kvinnorna, insatser for miu6-

skydd och miubvård samt utveckling avden egna resursbasen, detvill såga

medverkan av organisatjonernas medlemmar och anstållda i bistånds-

arbetet.
Direktstöd från SIDA till organisationer i Syd har hittills varit begrån-

sat. Vi föreslår, att det åven i fortsättningen ska behandlas som undantag
från regeln att statsbidrag till eo-bistånd ska gå via svenska enskilda
organisationer till insatser som initieras och genomförs av deras samar-

betspartners i Syd. I de undantagsfall då det år motiverat med direktstod
ska det enligt vårt fbrslag tas från landramarna eller andra specialdesti-
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nerade anslag samt beslutas i samrådmed svenska och/eller internatio-

nella organisationer.
Nätverk av organisationer i Syd och Nord spelar en allt större roll för

erfarenhetsutbyte och samarbete i olika former. Vi föreslår, att SIDA i
Ökad utsträckning ska vara beredd att genom ekonomiska bidragunder-
låtta - samverkan mellan organisationer i Syd och dessas möjligheter till
utbyte med organisationer i Nord. Stödet bbr ges i samråd med svenska
organisationer som år med i eller har nåra kontakt med de aktuella
nåtverken.

Utvecklingen under 1980-talet tyder på attbehovet av personalbistånd
i form av volontårer kommer att minska i takt med att utbildad inhemsk
personal kan ta Över volontårernas uppgifter. Dåremotkvarstår de svenska
organisationernas behov av människor med egen erfarenhet av bistånds-

arbete, som kan delta i den alltviktigare informationen och opinionsbild-

ningen. Samtidigt minskar ungdomarnas intresse fbr biståndsarbete på
volontårvillkor. Utredningen visar också, att många organisationer inte
långre anvånder volontårbegreppet annat ån i kontakterna med SIDA.

Av detta drar vi tre slutsatser. Det år, för detfbrsta, oklart vadvolontår-
begreppet står fbr idag, och om det egentligen fyller någon funktion. Det
år, fbr det andra, angelåget att hitta alternativ till volontårtjånstgbringen
både som biståndsform och som utgångspunkt fbr information och
opinionsbildning. Öch det år, för det tredje, angelåget att de volontårer
som skickas ut verkligen anlitas i organisationernas informations- och
utbildningsverksamhet efter hemkomsten.

Ett beslut om volontårernas vara eller inte vara behöver enligt vår
bedbmningföregås av en ordentligutvårdering avvolontårverksamheten,
ochvifbreslår attSIDAgbr en sådan utvårderingi samarbete med ett antal
volontårorganisationer.

SIDAS bidrag till volontårverksamheten utgår i form av ett
schablonbelopp per volontår. Vi föreslår, att schablonbeloppet snarast
ses Över, och att det höjs så att det kan tåcka skolavgifter fbr volontårernas
barn, eventuella skatter och andra Ökade kostnader.

Vi föreslår vidare, att SIDA ska bka organisationernas möjligheter att
fåbidrag till organiseratutbyte med sina syster- och broderorganisationer
i Syd.

Bidragen till organisationernas administration har utretts sårskilt av
Öhrlings Reveko. Deras utredning visar mycket stora skillnader mellan
ramorganisationerna i fråga om hur stort administrationsbidrag de får i
förhållande till SiDA-bidragen. Den visar också, att såttet att beråkna
administrationskostnaderna varierar mellan organisationerna.

Vi inståmmer i utredarnas förslag, att SIDA efter samråd med organi-
sationerna ska utarbeta en definition av begreppet administrationskost-
nad. Vi delar också deras uppfattning, att administrationsbidraget ska
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våfaétt bidrag till administrationskostnaderna, inte tåcka dem helt, och
att det liksom i de flesta andra lånder bör utgå i form av en schablon.
'"- VI = fbreslår dårför en successiv Övergång till schablonbidrag utan
redovisningsplikt enligten procentsats som faststålls efter beslut om vad
administrationsbidragen får anvåndas till.

' Behovet av systematisk utvärdering av eo-biståndet understryks av

bversynen. De snabba omvårldsfbråndringarna påverkan förutsättning-

arna fbr samarbetet mellan organisationer i Syd och Nord, likavål som de
påverkar fbrutsåttningarna fbr det statliga biståndet, och gör det angelå-

get med återkommande utvårderingar, som kan ge vågledningfbr fram-

tida samarbete.
'

" SIDAS minskade förhandsgranskning av eo-biståndet Ökar kraven på
efterhandsgranskning i form av såvål löpande uppfbuning som utvår-

deringar. Politikernas tilltro till organisationernas förmåga att nå ut med
sitt bistånd Ökar också statsmakternas behov av att undersöka i vilken
utsträckning eo-biståndet faktiskt når målgruppen och vilka långsiktiga
effekter det får.

W föreslår dårfbr, att en del av anslaget för bistånd genom enskilda
organisationer varje år bronmårks fbr utvårderingar, att SIDAI samråd
med ramorganisationerna utarbetar en årlig plan fbr gemensamma
utvårderingar av eo-biståndet, och att de också gbr en plan fbr hur
resultaten av utvårderingarna ska föras ut i Sverige och det land/de
lånder dår de studerade insatserna genomförs.

Översynen visar, att både SIDA och organisationerna har behov av

fortlöpande dialogoch erfarenhetsutbytei aktuellafrågor. En viktiguppgift
fbr SIDAbbr dårfbr vara att skapa plattformar fbr detta utbyte. Vi föreslår,
attsEo-byrån ska vara organisationernas huvudingångför alltsamarbete
med SIDA, och att byrån i sin tur ska förmedla kontakt och underlåtta
organisationernas samarbete med andra enheter inom verket.

Utveckling år en process fbr och av fiiråndringar. Då måste också bi-
ståndet, eo-biståndet såvål som det statliga, ingå i och anpassas till den
processen.

' '
Detgår inte att en gångfbr allaslåfastfbrutsåttningarnafbr samarbetet

mellan organisationer i Syd och Nord, ellervillkoren för statens bidrag till
detta samarbete. En av de viktigaste uppgifterna fbr en bversyn av
riktlinjerna fbr eo-biståndet blir dårfbr att bygga in Öen Öppenhet fbr
ständiga - och allt snabbare - föråndringar.

Vi avslutar dårfbr vår rapport med att understryka behovet av mekanis-

mer fbr attfånga upp och toikafbråndringarna och behovetavflexibilitet
i samarbetet mellan SIDA och organisationerna.

' Vi anser, att det i fortsättningen blir ånnu viktigare att engagera
allmånheten och organisationernas medlemmar i debatten om utveck-

lingoch bistånd, attbka förståelsen för attfbråndringarna i vårlden ståller
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krav på föråndring åven i det svenska samhållet.
Vi år dårfbr bvertygade om att information, utbildning och opinions-

bildningkommer att spela en alltviktigare roll i organisationernas arbete
- och samarbete - i framtiden. Ökat samarbete mellan organisationerna
kommer att behövas både for att påverka opinionen och för att påverka
statsmakterna.
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1. lledig

A. Uppdraget
De enskilda organisationerna påverkar och påverkas av samhållsutveck-

lingen, i vårt land lika vål som i andra lånder. Ibland år fbråndringarna
långsamma och successiva, ibland snabba och radikala. De senaste årens
dramatiskautvecklingi Östeuropa liksom i stora delar avAfrika, Asien och
Latinamerika betyder bland annat att organisationerna får nya och mer
framtrådande roller att spela i den fortsatta utvecklingen.

I takt med att organisationernai Syd tar påsig nya och större uppgifter
fbråndras ocksåderas behov avstödfrån broder- och systerorganisationer
i Sverige och andra lånder i Nord.

De svenska folkrörelserna har en lång tradition av bistånd till organisa-

tioner i andra lånder. De har också spelat en avgörande roll vid till-
komsten av det statliga utvecklingsbiståndet och utvecklingen av detta.
Mellanstatligtbistånd och bistånd genom enskilda organisationer betrak-

tas av både staten och organisationerna som komplement till varandra,
och det har ånda sedan det statliga biståndet inleddes på 1950-talet rått
politisk enighet om att en del av det statliga biståndet ska avsåttas som
bidrag till de enskilda organisationernas bistånd.

Samarbetet mellan staten och organisationerna har successivt utveck-

lats och fördjupats, och bidragen har Ökat stadigt. Samtidigt pågår en
fbråndring av synen på utveckling och organisationernas roll i utveck-

lingen. Roll- och ansvarsfbrdelningen i utvecklingssamarbetet håller på
att föråndras.

1984 uppdrog regeringen åt SIDA att göra en bversyn av de enskilda
organisationernas kapacitet att ta emot och förmedla statsbidrag till u-

landsbistånd. Översynen genomfördes avsixten Heppling, som i rappor-

ten "Enskilda organisationers biståndskapacitet" bland annatrekommen-

derade en fortsatt Ökning av organisationsbidragen och en Övergångfrån
fbrhandsgranskning till efterhandsgranskning av organisationernas bi-
stånd.

Rekommendationerna fbudes av SIDA i de nya riktlinjer fbr samarbe-

tet med organisationerna, som faststålldes i april 1986 och reviderades i
december 1988. Sedan dess har biståndetgenom enskilda organisationer
Ökat betydligt snabbare ån det totala svenska biståndet. Mellan 1985/ 86
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och 1990/91 har hela anslaget fbr bistånd genom SIDA Ökat med 60
procent, från 4,2 till 6,8 miuarder kronor. Under samma tid har anslaget
till bistånd genom folkrbrelser och andra enskilda organisationer merån
fbrdubblats, från 329 till 675 mihoner kronor. Till det kommer de allt
större summor som slussas via organisationerna från andra anslag, i första
hand anslagen fbr katastrofbistånd och humanitårtbistånd. Sammanlagt
gick budgetåret 1990/91 ca 1,5 miljarder kronor av biståndsanslaget
genom organisationerna.

Mot bakgrund av de senaste årens genomgripande fbråndringar av

organisationernas roll i utvecklingssamarbetet och den snabba Ökningen
av statsbidragen har SIDAfunnit det angelåget attgöra en ny bversyn av
biståndet genom enskilda organisationer.

Den ska enligt uppdragsbeskrivningen ligga till grund fbr en revide-

ring av riktlinjerna fbr bidragen, som ska anpassas till behov och krav fbr
biståndet genom enskilda organisationer under 1990-talet.

I uppdraget ingår dels att göra en kartlåggning av erfarenheterna från
1980-talet, framför allt från 1985/86 och framåt, dels att komma med
fbrslagtill inriktningav och principer fbr statsbidragen tillbistånd genom
enskilda organisationer under 1990-talet.

Kartlåggningen gåller bland annat

* erfarenheter av samarbetet mellan organisationerna och SIDA enligt
nu gållande målsåttning och riktlinjer,

' erfarenheter av de Ökade bidragsmbjligheterna,

0 statsbidragens konsekvenser för organisationernas folkrörelsekarak-

tar,

* ansvarsfbrdelning och organisatorisk struktur inom SIDA och organi-
sat10nerna,

' organisationernas biståndsförmåga, möjlighet att nå målgruppen och
att få bestående resultat.

Rekommendationerna fbr framtiden ska enligt uppdragsbeskrivningen
bland annat gålla

0 fbrutsåttningar och villkor fbr fortsatta statsbidrag till bistånd genom
enskilda organisationer,

* en eventuell utvidgning av bidragen till att också omfatta stiftelser, så
kallade NGIS (non-governmental institutions) och internationella or-
ganisationer,

' förutsåttningar och kriterier fbr Övergång från projektbidrag till
programbidrag,
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" ' 0 behovavochkriteriertforindelningavorganisationernaikategorier,
0 organisationernas behov av och kapacitet för att ta emot Ökade

bidrag, och i så fall tånkbara volymer fbr de framtida bidragen.

I uppdraget ingår dessutom tvåsårskilda utredningar, som ska ingå
som delar i den samlade bversynen. Det gåller dels en utredning om
administrationsbidrag och organisationsstod, dels en utredning om
volontårbegreppet och volontårbidragen.

(Bilaga I, uppdragsbeskriiJning3ijuli I 990)

Jlvgråsigar
I. Öuersyn, inte utvärdering

Uppdragetgåller alltså en bversyn av biståndetgenom enskilda organisa-

tioner, inte en utvårdering av vilka resultat som uppnåtts. I uppdrags-

beskrivningen understryks, att organisationernas möjligheter att nåfram
till målgruppen och att åstadkomma bestående resultat år en nyckelfråga
för statsbidragens beråttigande. "Men denna fråga kråver en omfattande
speciell utredning och bor därför inte tas upp inom denna utredning."

Dåremot återkommer vi på flera stållen i rapporten till behovet av
utvårderingar, såvål i organisationernas egen regi som i gemensam SIDA-

och organisationsregi. Vi kommer också med förslag om framtida
utvårderingar, bland annat av volontårverksamheten.

Vi har tagit del av och i någon mån också dragit slutsatser av utvårde-

ringen "The Art of Survival. A study on sustainability in health projects",
som genomförts samtidigt med vår bversyn, och som försökt jåmfora
bverlevnadsfbrmågan hos hålsoprojekt i Tanzania med statligt bistånd
respektive organisationsbistånd.

Vi har också tagit del av de utvårderingar av organisationernas kapaci-

tet att ta emot ochfbrmedla SIDA-bidrag, som genomförts på uppdrag av
SED-byrån, liksom ett antal av organisationernas egna utvårderingar.

2. Bistånd genom enskilda organisationer

Som redan framgått, har samarbetet mellan SIDA och organisationerna
påsenare år utvidgats inom en rad områden. Vid sidan av sitt egetbistånd
med SIDA-bidrag förmedlar organisationerna numera stora delar av
katastrotbiståndet, det humanitåra biståndet, det sårskilda biståndet
inom miljbområdet, AiDs-insatserna, kulturbiståndet och ocksådelar av

biståndet inom landramarna.
Översynen gåller bara de delar av dessa anslag som går via enskilda

organisationer. Den ger inte, och år heller inte tånkt attge, någon samlad
bild av katastrofbiståndet, det humanitåra biståndet eller de Övriga
1nsatserna.
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C. Arbetssätt
Översynen har letts av en ledningsgrupp inom SIDA med representanter
fbr SEO-byrån samt utvårderingsenheten och miljbenheten inom
planeringssekretariatet (bilaga 2, ledningsgmppms sammansättning). Ar-

betet har utforts av konsulterna Eva Ahlström och Folke Albinson. Till
bversynen har knutits en referensgrupp bestående av representanter fbr
enskilda organisationer medsiDA-bidrag, samtrepresentanterforsiDA/
SED-byrån och UD/u-avdelningen ( bilaga 3, r~nmsgmppms sammansätt-

ning).
Arbetet med Översynen har bestått av ett stort antal intervjuer med
representanter för organisationer och myndigheter samt genomgång av

ett omfattande skriftligt material.
I Sverige har vi gemensamt intervjuat ett 50-tal representanter fbr

organisationer med SIDA-bidrag, bland dem samtliga ll organisationer
med ramavtal, några representanter for UDS u-avdelning, samt ett drygt
20-tal personer inom SIDA, dels från SEO-byrån, dels från Övriga byråer/
enheter med erfarenhet av samarbete med enskilda organisationer.

Folke Albinson har för utredningens råkning besökt Tanzania och
Kenya, dår han intervjuat ett 50-tal representanter för internationella,
nationella, lokala och svenska organisationer samt nationella myndighe-

ter och svenska ambassader/ biståndskontor.
Gemensamt har vi besökt de norska och hollåndska biståndsmyndig-

heterna, och i Holland också ett par av de organisationer som får
statsbidrag till sitt bistånd, samt fem nåtverk av enskilda organisationer
från Syd och Nord med såte i Geneve och Bryssel. (Bilaga 4, drteckningöuer
intmjuade jmsaner).

Forutom dokumentation från de besökta organisationerna - verksam-

hetsberåttelser, utvårderingar, rapporter och medlemsinformation - har
vi tagit del av ett omfattande SiDA-material - kapacitetsstudier, riktlin jer,
statistik, reserapporter, PM med synpunkter på SIDAS samarbete med
organisationerna - och en del litteratur om bistånd i allmänhet och
bistånd genom enskilda organisationer i synnerhet. (Bilaga 5, litteratur-

ar1eckning).

Delutredningen om volontårbegreppet och volontårbidragen har
genomförts som en deli den stbrre utredningen. Fbr delutredningen om
administrationsbidrag har en sårskild konsult, Öhrlings Reveko, anli-
tats.Konsultens viktigaste slutsatser och rekommendationer redovisas i
den hår rapporten, och hela delrapporten bifogas. ( Bilaga 6, utredningom
administrationsbidrag och o~anisationsstöd).
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D. ord och begrepp so H H nv"nds i rapporten

I . Nord - Syd

Rika länder och fattiga lånder, u-lånder ochi-lånder, tredje vårlden, NIC-

lånder, de minst utvecklade lånderna... Det år bara några av de begrepp
som anvånds för att dela in vårldens linder i kategorier. I den hår
rapporten har vi valt att anvånda begreppen Nord och Syd, dels därför att
det år en meningsfi1ll indelning utan onbdig vårdeladdning, dels och
framför allt dårför att det år de begrepp som anvånds mest i den
internationella debatten idag.

2. Eo-bistdnd

Bistånd genom enskilda organisationer fbrkortar vi i rapporten till eo-

bistånd. Med eo-bistånd menar vi allt bistånd som förmedlas via enskilda
organisationer, med eller utan statliga bidrag. Inom SIDA används
begreppet eo-bistånd iblandför attbeteckna den del av SIDAS anslag som
gårviade enskilda organisationerna, men detår alltså en snåvare tolkning
av begreppet. Når vi i rapporten diskuterar SIDAS bidrag till organisatio-

nernas bistånd, använder vi begreppen statsbidrag, SIDA-bidrag eller
SIDA-stöd.

Andra nyckelbegrepp, som till exempelprojekt och program, definie-

ras i anslutning till att vi behandlar dem i rapporten.

17



2. Några utgångspunkter

A. Asvrsfbrdeling
Utvecklingen i ett land måste vara fbrankrad bland landets egna månnis-

kor. Det år deras Önskemål och behov som ska styra utvecklingen.
Men i många fattiga lånder saknar stora grupper reella möjligheter att

deltaisamhållsutvecklingen.Fbr många miuoner tar den dagliga kampen
fbr att Överleva all deras tid och kraft. Ännu fler saknar utbildning,
medborgerliga råttigheter och/ eller praktiska möjligheter att utöva nå-

got inflytande.
Organisationernai dessa lånder arbetar ofta under svåraförhållanden

och har små möjligheter att ta sitt ansvar fbr utvecklingen.
I Sverige och andra lånderi Nord kan och bbrvi bidra till att undanröja

hindren fbr utvecklingi Syd, men inte genom att försöka ta Över ansvaret
fbr utvecklingen i andra lånder utan genom att stödja, komplettera och
underlåtta dessa lånders egna utvecklingsanstrångningar och genom att
bka insikten om sambanden mellan vårt sått att leva och villkoren fbr
månniskor i andra lånder.

Enskilda organisationer i Nord kan bidra till utvecklingen i Syd genom
att stödja dessa lånders egna organisationer och på olika sått komplettera
och underlåtta deras arbete för demokrati och utveckling.

.Träd ed nå' great
Det svenska biståndet har sina rötter i de svenska folkrbrelserna. De
låmnade bistånd till organisationeri andra lånder långtinnan det statliga
biståndet inleddes. Det var folkrbrelserna som drev fram det statliga
biståndet. De var och år en förutsåttning för biståndsvinan i Sverige.

Det statliga biståndet och eo-bistånd kompletterar varandra och år
beroende av varandra. Det går inte att ersatta hela det statliga biståndet
medbistånd genom folkrörelser och andra enskilda organisationer - eller
tvårtom. Båda formerna behövs. Eo-biståndet har ofta större möjligheter
att nå ut till den egentliga målgruppen, det år småskaligt och mer
flexibelt, det kan stårka lokala grupper och organisationer och dårmed
deras möjligheter att medverka i en demokratisk utveckling. Det statliga
biståndetår ofta storskaligt och nationelltheltåckande och har heltandra
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möjligheter ån eo-biståndet att påverka den ekonomiska utvecklingen i
ett land.

De svenska organisationernas variation och mångfald år en styrka i
utvecklingssamarbetet, liksom i den svenska samhållsutvecklingen. Sjålv-

ståndiga folkrorelser år en grundpelare i "den svenska modellen". De-

mokratin i vårt land har byggts upp underifrån av arbetarrörelsen,
frikyrkorbrelsen och nykterhetsrorelsen, som dels har arbetat för demo-

krati, dels fostrat sina medlemmar i demokrati. Den svenska modellen
kan inte direkt oversåttas till andra lånder. Varje land måste utveckla sin
egen modell. Men de svenska erfarenheterna kan vara en bra utgångs-

punkt fbr dialog och samarbete,
Variationen och mångfalden i organisations-sverige gör det samtidigt

svårt att dra generella slutsatser om organisationernas roll i utvecklings-

samarbetet och att komma med generella förslag om villkoren for
statsbidrag till eo-biståndet.

C. S nå verklighet
Omvårldsforåndringar påverkar både det statliga biståndet och eo-

biståndet . Statliga biståndsorgan och enskilda organisationer arbetar i
samma verklighet, De behöver låra avvarandras erfarenheter och hjålpa
varandra att tolka och analysera foråndringarna.

I kapitel 3 beskriver vi några avde omvårldsforåndringar som påverkar
forutsåttningarna för utveckling och bistånd, och vi forsoker dra några
slutsatser för organisationernas arbete och för det statliga stödet till
organisationerna.

I kapitel 4 beskriver vi föråndringar i det svenska samhållet, som har
betydelse for biståndet. Och i kapitel 5 redovisar vi några insikter och
erfarenheter i biståndsarbetet, som också får konsekvenser for såvål det
statliga biståndet som eo-biståndet i framtiden.

I kapitel 6, som redovisar internationella och svenska erfarenheter
från 1980-talet, återkommer vi många gånger till behov av samråd och
erfarenhetsutbyte mellan statliga biståndsorgan och enskilda organisatio-

ner. Det finns med också i kapitel 7 om slutsatser for framtiden och
fohaktligen också i kapitel 8, som innehåller våra förslag om hur samar-

betet mellan SIDA och de svenska organisationerna ska utformas i
framtiden.
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3. nerldei för" dras

A. Klyftorn bkr l v"rlde 
Den extremt ojåmna fördelningen av vårldens resurser - ekonomiska,
sociala, politiska och kulturella - har*irite minskat under 1980-talet.
Tvårtom hår klyftorna i många fall bkat, och utvecklingen i flera av de
fattigaste lånderna har gått bakåt.

Den allmånna konjunkturnedgången, som inleddes under senare
delen av 1970-talet, fbrvårrades i början av 1980-talet och bdelade
ekonomin i många lånder i Syd. De Ökade priserna på importvaror, i
första hand oljeprodukter, och svårigheterna attfå avsåttningfbr de egna
exportprodukterna ryckte undan forutsåttningarna fbr den fortsatta
utvecklingen, framför allt i Afrika. I Latinamerika misslyckades i många
lånder försöken att bygga upp en industrifor hemmamarknaden bakom
hbga tullmurar. Resultatet blev ekonomisk stagnation eller tillbakagång.

Några lånder i Asien, de så kallade nya industrilånderna (Newly
Industrialized Countries) har lyckats få igång en ekonomisk utveckling,
men for många lånder ser framtiden mycket mörk ut.

De enorma lån, som många lånder dragit på sig under 1970-talet, når
det var lått och förhållandevis billigt att låna pengar, blev i det nya
ekonomiska laget en kvarnsten runt halsen fbr de flesta av dem. I vissa

lånder år den ekonomiska "tillvåxten" till och med negativ, och i många
andra råcker inte den begrånsade tillvåxten för att hålla jåmna steg med
befolkningsökningen. Många lånder saknar forutsåttningar att betala sin
enorma skuldborda.

Iflera lånder i Afrika och Centralamerika fbrvårras de redan oerhört
svåra ekonomiska problemen av långvariga krig, som under många år
slukat en allt större del av statens knappa resurser.

Det Ökade regionala samarbetet mellan industrilånderna riskerar att
ytterligare minska deras intressefbr de fattiga lånderna. I Europa Ökar det
ekonomiska utbytet mellan lånderna i EG, samtidigt som dessa lånder
minskar handel, investeringar och annat utbyte med de fattiga lånderna
i Syd. Samma utveckling pågår i Amerika och Asien. De forsåmrade
utvecklingsmojligheterna i Afrika Ökar flyktingstrommarnadårifrån, men
de flesta industrilånder för en allt restriktivare flyktingpolitik och år inte
beredda att ta emot månniskor som flyr av ekonomiska skål.
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Befolklugsbkiag och niliiiförstöri g
Markforstbring, skogsskbvling, vattenbrist och okontrollerad tillvåxt av

storstådernas slumområden hotar utvecklingen i många lånder.
Allmånt sett år det vi som bor i de industrialiserade länderna som

utgör det fråmsta hotet mot miljon och klimatet på jorden, genom en i
internationell jåmförelse orimligthégkonsumtionsnivå ochförbrukning
av åndliga naturresurser, med åtföljande avfalls- och fororeningspro-

blem. Den stora massan av vårldens befolkning kan inte leva på det sålt
som vi gör idag. De ekologiska grånserna kan inte tånjas hur långt som
helst.

Men den allt snabbare befolkningsbkningen och de annorlunda
ekologiska forutsåttningarna i de fattiga lånderna innebår, att mille-

problemen i mångafallblir betydligt allvarligare dår. För attfå mat, vatten
och vedför sin Överlevnad tvingas människor utnytqa naturen på ett sålt
som rycker undan forutsåttningarna för kommande generationers liv.
Minskningen avjordbruksmarkper capita år en avbefolkningsokningens
allvarligaste fbuder. Idagleder det Ökade befolkningsttycket till att mark
bryts för odling dår det inte borde ske av hånsyn till miubn. Vatten år en
annan begrånsad resursi många torra och halvtorra områden, ochju mer
jordens befolkningvåxer, desto mindre vatten kommer det att finnas per
invånare. Behovet av vatten bkar snabbare ån befolkningstillvåxten, och
i många områden har grundvattennivån börjat sjunka på grund av

intensivt utnytqande av så kallat fossilt vatten.
Samtidigt våxer industrivårldens befolkning dårför att flera lånder i

Asien med snabb ekonomisk tillvåxt börjar nårma sig den inkomstnivå
och det konsumtionsmbnster som gålleri Nord. Denna tillvåxt utgör
indirekt ett mycket allvarligt hot mot miljon, både lokalt och globalt.

Industrilånderna bidrar också till miubproblemen i Syd. Utslåpp av

våxthusgaser i atmosfären, dumpning av kemiskt avfall och export av

otillåtna bekåmpningsmedel till lånder i Syd år exempel på hur industri-

lånderna påverkar mihon i dessa lånder.

MIU6- och naturresursfrågorna år internationella. Många av miu6-

problemen kan bara lösasgenom internationelltsamarbete. Miljofrågorna
kan inte behandlas separat. De måste kopplas till den ekonomiska
vårldsordningen: skuldkrisen, råvaruprisernasutveckling, protektionismen
i Nord.

C. Skldkrisei drabb r de f ttig
Den skuldkris som drabbat en rad lånder i Afrika och Latinamerika år en
djup kris fbr utvecklingen. En inhemsk ekonomisk politik som håmmat
tillvåxten har i kombination med den internationella lågkonjunkturen
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och de försåmrade handelsvillkoren ryckt undan fbrutsåttningarna för
ekonomisk och social utvecklingi många lånder.

Skuldkrisen har tvingat fram drastiska ekonomiska anpassnings-

program, de flesta med stöd av Vårldsbanken och Internationella valuta-

fonden. Ettvillkor fbr nya lån år att dessa lånder skår ner sina offentliga
utgifter, så att de kan få ner inflationen och börja betala de gamla lånen.
Samtidigt stålls krav på liberalisering och marknadsanpassning av ekono-

min.

Nedskårningarna drabbar dels alla de statsqånstemån på olika nivåer,
som förlorar sina arbeten, dels alla de månniskor som nu stålls utan den
sjukvård, den utbildning och de Övriga qånster som staten tidigare
tillhandahållit, och som inte har råd att betala för några privata alternativ
- i den mån de alls finns.

Nedskårningarna drabbar också staten i sig. Den tvingas lägga ner eller
låmna Över stora delar av sin verksamhet till privata företag, enskilda
organisationer och/ eller utlåndska biståndsgivare.

Som så ofta år det de fattigaste som drabbas hårdast av högre levnads-

kostnader, Ökad arbetslöshet, såmre tillgångpå nödvåndigavaror, indrag-

ning av utbildning och sjukvård. Mest kånnbara år fbrsåmringarna fbr
kvinnor och barn.

Någon form av anpassningår utan tvekan nbdvåndigfbr att minska det
allt vidare gapet mellan statens utgifter och dess inkomster. Vissa lånder
har också lyckats göra omprioriteringar inom statsbudgeten, stimulerat
småbbnder och andra lokala producenter och ersatt en del av den dyra
importen med inhemsk produktion,

Utlåndska biståndsgivare har i Ökad utstråckning inriktat sitt bistånd
på att motverka de mest uppenbara sociala konsekvenserna av struktur-
anpassningsprogrammen. Stora anstrångningar görs också fbr att få till
stånd internationella Överenskommelser om skuldlåttnader för de vårst
drabbade lånderna.

Men det år ånnu bara droppar i havet. Det dominerande intrycket i
början av 1990-talet år att klyftorna Ökar, både mellan rika och fattiga
lånder och mellan rika och fattiga månniskor. De senaste uppgifterna
från Vårldshålsoorganisationen WHO och F Ns barnfond UNICEF beråt-
tar om sjunkande levnadsstandard och Ökad barnadbdlighet i flera
lånder.

I. Statsapparaten faller söder
De senaste åren har vi sett en rad diktaturer falla och ersåttas med
demokratiska regimer. Det år en utveckling som inger hopp för framti-
den. Men når vi i det hår avsnittet beskriver statsapparatens sönderfall,
avser vi den ekonomiska och sociala kris somjan Cedergren och Bertil
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Oden beskriver i rapporten "Svenskt bistånd till afrikanska lånder i kris".
De beråttar om hur den fysiska infrastrukturen, utbildningen och sjukvårå
den slutar att fungera, hur statsqånstemån tvingas försörja sig som

gatufbrsåuare, hur korruptionen bkar och hur statens legitimitet undan
fbr undan urholkas.

I takt med att statsapparaten slutar att fungera, Ökar också beroendet
av bistånd från andra lånder. "Biståndsberoendet har nått en nivå som
urholkar den nationella suveråniteten", konstaterar Cedergren ochodén.
Samtidigt skapar statens kris nya problem för biståndsgivarna. Det
mellanstatliga biståndet år beroende av ett fungerande maskineri 'i
mottagarlandet, och når det saknas, saknas också forutsåttningar för
bistånd i etablerade former.

En liknande utveckling har ågt rum i delar av Latinamerika. Statens
brist på legitimitet och ekonomiska resurser minskar i många länder
forutsåttningarna för att angripa de allvarliga fattigdoms- och mind-

problemen.
Når staten inte långre fungerar, såtter många, som vi ska se, i stållet sin

lit till de enskilda organisationerna.

E. Upplöst g v pla a eko n omiera i bst
Men det år inte bara den ekonomiska krisen som ståller nya krav och
förvåntningar på de enskilda organisationerna. De senaste årens upplös-

ning av det gamla Östblocket ochden snabba utvecklingen mot marknads-

ekonomi, demokratisering och flerpartisystem påverkar i höggrad också
den politiska utvecklingen i många lånder i Syd.

Kommunismens förlorade trovårdighet återspeglas ocksåi de lånder
i Afrika, Asien och Latinamerika som håmtat stod och inspiration från
Sovjetunionen och dess allierade i den nu upplösta Warszawapakten.

I land efter land våxer kraven på demokrati och pluralism, och sakta
men såkert börjar de gamla enpartisystemen att awecklas. I Kap Verde
valdes till exempel nyligen den förste presidenten från ett annat parti ån
PAIGC, i Zambiafinns forslagom Övergångtillflerpartisystem, i Tanzania
har diskussionen börjat, och i Zimbabwe har Robert Mugabe dragit
tillbaka sitt förslag om att införa enpartisystem. I Latinamerika har i land
efter land militåra diktaturer under 1980-talet ersatts med civila och
folkvalda regeringar.
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F. E ko a sekve 1ser fbr de nskild
orgisatioer,isyd..

I . Ökat speirum, Ökat behag dkade drlzoppningar
Samtidigt som vi i Sverige och andra lånder i Norddiskuterar "folkrbrelse-

rnas kris" och det sjunkande intresset fbr att delta i organisationsarbete
(se kapitel 4) Ökar intresset fbr och fbrvåntningarna på organisationer i
Syd på ett sått som få av dem idag kan leva upp till.

Den begynnande demokratiseringen och pluralismen ger organisatio-

ner i många lånder ett spelrum som de tidigare ofta saknat. Framvåxten
av sjålvståndiga organisationer år också en fbrutsåttningfbr fungerande
demokrati och flerpartisystem.

Når statsapparaten faller sönder, får allt fler organisationer ta Över -
eller kånner sig tvingade att ta Över - allt fler uppgifter, som staten inte
klarar av, och som många organisationer inte heller har vare sig resurser
eller kunskaper fbr att sköta.

Internationella och bilaterala biståndsorgan såtter ocksåi allt större
utstråckning sitt hopp till organisationerna i Syd. Når det mellanstatliga
biståndet inte långre fungerar, försöker man få organisationerna att ta
Över statens roll i mottagarlandet.

Biståndsorganen har också lårt sig, att ett utvecklingsprojekt sållan
bidrar till någon långsiktig utveckling, om inte lokalbefolkningen deltar
aktivti genomförandet. Det Ökar ytterligare deras intresse för att samar-

beta med inhemska organisationer som visat att de kan engagera lokalbe-

folkningen i sina projekt.
Allt detta gbr att de enskilda organisationerna i många lånder i Syd,

många av dem nybildade, får bara en orimlig börda. En börda som de
flesta inte klarar utan omfattande stöd från organisationer i Nord.

2. Nya organisationer växer, ram
Under de senaste tio åren har de enskilda organisationerna i Syd våxt
kraftigti både antal och styrka, men i lånder som långe har varit - eller
fortfarande år - enpartistater, år de sjålvståndiga organisationerna ånnu
få och svaga.

Om det år svårt att dra några generella slutsatser om de svenska
organisationerna, år detnåstan ombjligtatt göradet om organisationerna
i Syd. De varierar från mer eller mindre informella grupper påbynivå till
nationella utvecklingsorganisationer och regionala samarbetsorganisa-

tioner inom olika områden.
IAfrika finns en tradition av frivilliga sammanslutningar på bynivåfbr

att lösa gemensamma uppgifter. Deras betydelse har varierat genom
historien, men efter sjålvståndigheten har de nya statsledningarna ofta
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försökt att tygla dem och 1mobilisera éalla krafter fbr att genomfbra'de
nationella utvecklingsplanerna, sållan rnédnågbn stö1re.frarngång. Re-

sultatet har snarare blivit en passivisering avdekfafter som skulle kunnat
bidra till en dynamisk utveckling.

I flera afrikanska lånder finns kiioperativa organisationer med folklig
förankring, som arbetar i demokratiska former fbr attförbåttra medlem-

marnasvillkor, men oftaharde, liksomfackfbreningar och kvinnorbrelser
varit kontrollerade av det statsbårande partiet. Sårskilt kooperationens
ekonomiska verksamhet har varit föremål fbr statens intresse. Men i takt
med attstaten slutar attdikteravillkoren, Ökar föreningarnas sjålvståndi ghet
och möjligheter att delta i en demokratisk utveckling. Yrkessamman-

slutningar, t ex av lårare, som lyckats skaffa sig en viss sjålvståndighet, får
nu också Ökad betydelse.

Under 1960-talet uppstod flera icke regeringsstyrda utvecklings-

organisationer i Afrika. Det vari allmånhetdels organisationer på kyrklig
grund, dels lokala eller regionala avlåggare till stora nordliga organisatio-

ner som arbetade fbr utveckling. Med tiden hardessa organisationer blivit
allt mer "afrikaniserade" i fråga om såvål ledning och beslutsfattande som
synen på utveckling.

1980-talet har medfört en snabb utveckling av nya utvecklings-

organisationer i Afrika. Några kallar sig enskilda organisationer (non
governmental organizations, NC-OS) andra anvånder begreppetfrivilliga
utvecklingsorganisationer (voluntary development organizations) eller
något liknande, fbr att ange attde ser sig som komplement till regeringen
och inte som konkurrenter eller opposition.

De nya organisationerna uppstår ibland som ett direkt resultat av att
staten inte långre tar ansvar fbr ens de mestgrundlåggande behoven hos
befolkningen, och/ eller fbr att stödja spontana lokala grupper och
sammanslutningar av människor som kåmpar fbr att Överleva.

En annan anledningtill den snabba Ökningen av nya organisationer år
de Ökade möjligheterna att få bistånd från organisationer i Nord för att
stödja lokala initiativ.och fbr att bygga upp inhemska organisationer.

Bland de nya organisationerna finns också sammanslutningar av

månniskor med högre utbildning, som på grund av den ekonomiska
krisen inte kan eller vill fortsätta arbeta inom administrationen eller
utbildningsvåsendet. Det finns också eldsjålar, som gjort ett medvetet val
och beståmt sigfbr att i stålletför att satsa på en statlig eller annan karriår
satsa på utvecklingsarbete för dem som har det såmre stållt. Låkare som
valt att arbeta på landsbygden, advokater som arbetar fbr månskliga
råttigheter, lårare och andra som arbetar med landsbygdsutveckling.

Gemensamt fbr många av de nya organisationerna år att de ånnu år
dåligt fbrankrade pågråsrotsnivå, att de saknar egna resurser och dårför
år beroende av bistånd från utlandet, samt att de håller på att etablera sin
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legitimitet som sjålvståndiga organisationer, både hemma och i utlandet.
Det finns också intressanta exempel på nybildade organisationer som

verkligen har en bas på gråsrotsnivå, och som dårfbr har stora förutsått-

ningar att bidra till en folkligt fbrankrad utveckling. Ett par av de mest
kånda år ORAP i Zimbabwe och Six S i Burkina Faso.

Organisationsbilden varierar starkt mellan olika lånder, men nedan-

stående sammanställning från Tanzania 1990 kan vara ett exempel på
vilka typer av organisationer vi talar om. Indelningen och sammanståll-
ningen år gjord avTanzania Non Governmental Organizations, TAN GO,
en paraplyorganisation som tillkommit på statligt initiativ, men som
formellt år fristående från staten.

I grannlandet Kenya finns betydligt fler organisationer, men inte
någon motsvarande statistik. Bara antalet lokala kvinnogrupper, som
arbetar fbr att fbrbåttra kvinnornas stållning, har beråknats till ett par
tusen.

Blandde afrikanska organisationerna Ökar nu insikten om att de måste
stårka sin stållning som sjålvståndiga organisationer och föråndra roll-
och ansvarsfbrdelningen i förhållande till de organisationer i Nord, som
de samarbetar med. Det år en viktig drivfjåder fbr den fortsatta dialogen
mellan organisationer i Syd och Nord.

I takt med att organisationerna får Ökad betydelse, inte minst som
biståndsmottagare, Ökar samtidigt statens intresse för att styra deras
arbete. I Kenya ligger ett fårdigt lagförslag på parlamentets bord, och i
Tanzania finns långt gångna fbrarbeten till en lag, som ska registrera
organisationerna och i Ökad utstråckning reglera deras verksamhet. De
utlåndska organisationerna tar statens Ökade intresse med jåmnmod,
men blandde inhemska organisationernavåxer oronför att staten genom
lagstiftningen försöker utöva politisk kontroll Över dem. Man år också
orolig fbr att staten ska skårpa kontrollen av inflbdet av utlåndsk valuta.

I Latinamerika har det under 1970- och 80-talen vuxit fram ett stort
antal enskilda organisationer. Många av dessa NGOS tillkom som en
reaktion mot diktaturen och startade enligt en UD-rapport som "Anti-
Governmental Organizations" och ofta med hjålp av bistånd från lånder
i Nord, som ville stödja insatser fbr månskliga råttigheter, demokratisk
utveckling och socialt arbete. De bildades av små grupper av intellektu-

ella, som ofta börjat inom liberala delar av kyrkan med arbete fbr
månskliga råttigheter eller social verksamhet. Många har haftanknytning
till vånsterpartier men efterhand blivit mer pluralistiska.

Idag finns en rik flora av enskilda organisationer i alla lånder i

Latinamerika, från lokala grannskapsföreningar som försöker bygga u pp
sin egen kommunala service i storstådernas kåkståder till erkånda natio-

nella forskningsinstitut. Några arbetar på nationell nivå och har tagit sin
an allt större uppgifter, framför allt uppgifter inom den sociala sektorn
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som staten inte vill eller kan utföra. Andra har byggt upp regionala
kontakter i hela Latinamerika.

Organisationerna har blivit en viktig faktor, som politiker och rege-

ringsqånstemån måste ta hånsyn till i den fortsatta utvecklingen.
I Chile råknar man till exempel idag med att det finns ca 400 etable-

rade organisationer. NGo-institutionen Taller de Cooperacion indelar
dem i fyra kategorier:

' Utvecklingsorganisationer, somverkar till exempel inom utveckling
av småjordbruk och projekt for lokal och regional utveckling,

* Forskningsinstitutioner, som ursprungligen bildades av forskare
som under diktaturen hamnade utanför universiteten,

0 Folkbildningsorganisationer,

' Folkrörelsestodjande organisationer.

Bland de chilenska organisationerna finns många med nog teknisk
kompetens. Deras verksamhet har under slutet av 1980-talet utvecklats
och blivit mer diversifierad. Efter demokratiseringen har en del av dem

fått ekonomiska problem, eftersom de internationella biståndsgivarna i
större utstråckning kanaliserar sitt bistånd genom regeringen.

Organisationer som deltog aktivt i arbetet med att få till stånd en
demokratisk regim har nu i många fall blivit "PGOS - Pro-Governmental
Organizations", som samarbetar med de chilenska myndigheterna. Un-

der 1980-talets nyliberala utveckling bantades den offentliga sektorn
kraftigt, och staten köper nu tjänster bland annat från organisationerna.
I ministerierna finns många högre tjänsteman som tidigare arbetat inom
organisationerna, något som underlåttar kontakterna.

I Asien år det svårare att urskiha några gemensamma nåmnare for
utvecklingen bland det myller av frivilligorganisationer som finns på alla
nivåer, från små bykooperativ till regionala nåtverkfor hela kontinenten.

Det mest karakteristiska år kanske just mångfalden och de stora

variationerna mellan och inom lånderna. Bara i Indien finns ca 40 000

organisationer av olika storlek och med olika inriktning och uppgifter. I
Bangladesh råknar man med ca 6 000 organisationer och i Filippinerna
ca 30 000. Och nya organisationer tillkommer hela tiden. Bland de nya
förefaller kvinno- och mihoorganisationer att vara de snabbast våxande.

Frivilliga sammanslutningar har en lång tradition i många asiatiska
lånder. Långt före kolonialtiden fanns på många håll på landsbygden så

kallade sjålvhjålpsgrupper dår deltagarna hjålptes åt med både det
dagliga arbetet och med religiösa och kulturella uppgifter.

Under kolonialismen uppstod många av devålgorenhetsorganisationer,
som i stora delar av Asien fortfarande har en stark stållning, ofta i
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anslutning tillde kristna kyrkorna. Vid sidan av och ur dessavåxer detupp
mer utpräglade "utvecklingsorganisationer", som arbetar med fattiga och
utsatta grupper, inte för dem. Gemensamtfbr dessa år ofta missnöje med
statens insatser - eller brist på insatser - för demokrati och utveckling.

Några försök att klassificera alla dessa utvecklingsorganisationer görs
i boken "Status Papers on NGO Involvement in Rural Development. A
Perspective on Ten Countries 'in. Asia", utgiven 1984 av ANGOC (se
nedan). Fbr Indien gbr K Mathew Kurian från Indian Institute for
Regional Development Studies och U V N Charyulu från National
Institute of Rural Development nedanstående indelning. I de Övriga
länderna i studien år klassificeringen inte så detauerad (och underlaget
betydligt mindre), men på de flesta håll dominerar organisationer som
arbetar med utbildning, landsbygdsutveckling och hålsovård.

28



4. Det svenska organisationslivet .

förändras

L

Det svenska samhållet föråndras också, åven om foråndringarna inte år
lika dramatiska som dem vi beskrivit i föregående kapitel. De pågående
fbråndringarna av det svenska organisationslivet har betydelse såvål för
den inhemska samhållsutvecklingen som för det internationella engage-

manget.

A. Folkrörelserns kris
Aldrig har en så stor andel av svenska folket varit med i föreningar som
idag. Ändå talar många om folkrörelsernas kris. Hur hånger det ihop?

Andelen svenskar som år medlemmar i någon form av förening har
Ökat kontinuerligt under 1900-talet. Idagår Över 90 procent av den vuxna
befolkningen i Sverige föreningsmedlemmar. Två tredjedelar av befolk-

ningen år med i minst två föreningar, och ungefsr en fjårdedel år med i
minst fyra.

Ungdomar år med iföreningari betydligt större utstråckningidagån
tidigare. Andelen féreningsmedlemmar har Ökat kontinuerligt sedan
1960-talet och sedan 1970-talet framför allt bland flickorna. Sedan 1974
har andelen foreningsmedlemmar Ökat mest bland de yngre eleverna i
grundskolan.

Uppgifterna år håmtade ur sociologen UlfBlomdahls studie "Folkr6-

relserna och folket", som ingår i projektet Framtida folkrorelser inom
Institutet fbr Framtidsstudier.

Den statliga folkrorelseutredningen 'ju mer vi år tillsammans" tolkar
medlemsutvecklingen som attföreningsaktiviteten år högre ån någonsin
i Sverige, och att månniskor mer ån någonsin förenar sigför att kollektivt
lösa gemensamma problem eller tillfredsstålla gemensamma behov.

Men samtidigt påpekar utredningen, att de klassiska folkrörelserna
har problem med såvål stagnerande eller minskande medlemstal som låg
aktivitet. Utredningen visar också, att antaletstudiecirklar kringsamhålls-

frågor och ideologiska frågor minskar. Våra intervjuer och egna erfa-

renheter tyder också på att det blivit svårare att engagera månniskor i
fbreningsarbete, inte bara i de traditionella folkrorelserna utan i organi-

29



sationer Över huvud taget. Mångavill vara medifbreningarna, men fåvill
vara med och arbeta.

Samtidigt ska man vara medveten att det inte finns något direkt
samband mellan antalet medlemmar i en organisation och organisatio-

nens möjligheter till inflytande i samhållet.

I . Förmingstmditionm lezjer

De flesta forskare år försiktiga når detgåller att peka utvilka organisatio-

ner som idag kan betraktas som folkrörelser. Det galler åven folkrörelse-

utredningen och projektet Framtida folkrorelser. Vi anser oss inte heller
kunna dra någon klar gråns mellan folkrorelser och andra organisatio-

ner. Vi nöjer oss med att konstatera att bara 7 procent av dagens
foreningsmedlemmar iöBlomdahls undersökning sjålva anser att deras
organisation år en folkrorelse.

Detår inte de traditionella idérorelsernasom får fler medlemmar utan
idrottsrorelsen och specialfbreningar/ intressefbreningar av olika slag.
Med idérorelse menar vi en organisation som man söker sigtillpågrund
av vårderingar eller bvertygelser, till exempel politiska, religiosa eller
sociala.

I början av 1920-talet stod nykterhetsrorelsen ochfrikyrkorörelsen för
ca en tredjedel av alla medlemskap i föreningar. Idag har de bara några
få procent av alla foreningsmedlemmar.

I åldersgrupperna 7-25 år har antalet medlemmar i idérörelserna
minskat kraftigt. Mellan 1976 och 1985 fbrlorade frikyrkans barn- och
ungdomsorganisationer nårmare 40 procent av sina medlemmar. De
politiska ungdomsforbunden förlorade under samma tid 26 procent av

sina medlemmar och nykterhetsorganisationerna 16 procent i samma
åldersgrupper. Minskningen har fortsatt under senare delen av 1980-

talet. Idrottsforeningarna fick däremot under denna period Över 50
procent nya medlemmar i åldrarna 7-25 år.

Costa Vestlund konstaterar också i sin utredning "Hur vårdar vi vår
demokrati?", att de klassiska folkrörelserna får fårre medlemmar, medan
nya special- och intresseforeningar Ökar kontinuerligt. Han beskriver
utvecklingen som en pluralisering, som påverkar många funktioner i
organisationslivet, bland annat spridningen av aktiviteten och den demo-

kratiska tråningen och bverblicken.
Hans undersbkning visar samtidigt, att foreningstraditionen lever

vidare i det svenska samhället, och att alla typer av demokratiskt upp-

byggda föreningar, åven de med mycket begränsade intressen, bidrar till
attöka medlemmarnas insikter om hur demokratinfungerar och atttråna
dem för deltagande i demokratiska organ.

En stor majoritet av medlemmarna i alla de undersokta organisatio-

nerna framhåller attdei organisationen upplevtkontakt ochgemenskap,
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fått bkat intresse for samhållsfrågor, stimulerats att deltai diskussioner,
lårt sig samarbeta, fått tråningfor olika uppdrag och blivit mer medvetna
om demokratinsvårde. Undersökningenvisar också, attallaorganisationer
och all bildningsverksamhet gör deltagarna mer politiskt aktiva. Det
gåller givetvis mest i politiska och fackliga organisationer, men också i
frikyrkosamfund, idrottsklubbar och studiecirklar i språk och estetiska
amnen.

2. Många medlemmar å aktiva
Attvara medlem år inte detsamma som attvara aktiv. Det finns tyvårr inga
jåmförbara undersökningar avföreningsaktivitetunder en långre period.
SCBS undersökningar sedan slutet av 1970-talet tyder dock på att aktivite-

ten - mått i andel medlemmar som besökt något möte under året eller
flera möten under året - har bkat något. Enligt Costa Vestlund anser
omkring en tredjedel av alla foreningsmedlemmar att de år aktiva. Det
innebår att 1,7 mihoner av ca 5 miljoner vuxna medlemmar i olika
sammanslutningar betraktar sig som aktiva. Men det år inte mer ån ca 13

procent av befolkningen och 21 procent av medlemmarna som varje
vecka deltar i foreningarnasverksamhet - medan till exempel 50 procent
av den vuxna befolkningen varje vecka tittar på Dallas.

Det har gjorts många fbrsbk att förklara den låga aktiviteten i
foreningslivet. Några av de vanligaste år:

* det kommersiella lritidsutbudet

0 långa arbetsdagar och - mest för kvinnorna - dubbelarbete

0 kommunernas organisering av fritid
* dubbel bosåttning (sommarstuga-ordinarie bostad)

' arbete på villan/ sommarstugan/ bilen/ båten o s v

' massmedia - både som informationskålla och fritidsaktivitet

Men man kan också med UlfBlomdahlfråga: Varför föredrar månnis-

kor att syssla med andra fritidsaktiviteter ån att vara aktiva i sina fören-

ingar? Och varför har så många tid/ lust/ mojlighet att delta i idrotts-

föreningarnas aktiviteter men inte i andra föreningar?
Vi kan till att börja med konstatera, att många år medlemmar i

föreningar av betydligt krassare skål ån att de vill ta kollektivt ansvar eller
söker gemenskap. Vissa föreningar tvingas man mer eller mindre vara
med i, som bostadsråttsforeningar eller samfållighetsforeningar. Andra
föreningar qånar man på att vara med i, som idrottsföreningar dår
medlemmarna har tillgång till idrottsanlåggningar på andra villkor ån de
som inte år medlemmar.
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En annan förklaring, som bland andraLorenz Lyttkensförtiram, år att
allt fler människor upplever det mer meningsfullt att syssla med annatån
föreningsaktivitet på sin fritid. Den fbrbåttrade ekonomiska standarden,
den Ökade arbetsfordelningen och den förkortade arbetstiden har gjort
det möjligt att förverkliga privata livsmål. Den som blir medlem i en
förening gör det inte långre i samma utstråckning för att nå beståmda
mål. Vill man uppnå samhållsforåndringar kan man numera dessutom
köpa stållföretrådande aktörer. Ca 150 000 månniskor våljer till exempel
att betala stodmedlemskap i Greenpeace i stållet för att sjålva vara aktiva
i miljorbrelsen.

Gösta Vestlunds undersokningvisar å andra sidan, att många passiva
medlemmar år aktivai en annan mening. Defoljerforeningsverksamheten
genom kontakten med aktiva kamrater, och de låser informationsmate-

rial om arbetet ganska regelbundet. Ofta år aktiva medlemmar och
sårskilt ledare i en organisation kritiska mot de passiva . Men en del av de

passiva år utan tvivel en positiv tillgångfor sin förening. De försvarar den
ofta mot kritik, de informerar andra om verksamheten och hjålper inte
sållan till indirekt, till exempel genom att köpa lotter och stödja andra
aktioner som organisationen genomför.

3. Fårmingsliuets roll har dråndmLs

Vi måste alltså konstatera, att foreningslivets roll har foråndrats.
De klassiska folkrörelserna har bland annatfungerat som medborgar-

skola, proteströrelse, samhållsforåndrare och skapare av samhållsengage-

mang.
UlfBlomdahl visar i sin genomgångdels attde klassiska folkrorelserna

idag år en liten del av det totala foreningslivet, dels att det år tveksamti
vilken utstråckning dagens foreningsliv fyller de hår funktionerna.

Når nykterhetsrorelsen, frikyrkorörelsen och arbetarrörelsen star-

tade, fanns det mycket klara grånser mellan de få som styrde och de
många som måste lyda, i skolan lika vår som i arbetslivet. Folkrörelserna
gav månniskor deras enda möjlighet att vara med och diskutera och
beståmma, ochgav en praktisk tråningidemokrati, som lade grunden till
den demokratiska samhållsutvecklingen i vårt land. Idag får barn och
ungdom mycket av den tråningen i skolan, på daghemmet och
fritidshemmet. Också arbetslivet har föråndrats i rikming mot medbe-

ståmmande och delat ansvar, och organisationernas betydelse som med-

borgarskola har minskat.
Blomdahl påpekar också, att den dominerande "folkrorelsen" idag,

idrottsrorelsen, år den som i minst utsträckning låter barn och ungdom
vara med ochbeståmma~ålva, och attsjålva idrottandetfor både barn och
vuxna spelar en betydligt större roll ån möten och beslutsfattande.

De tidiga folkrorelserna var protestrorelser. De uppstod i opposition
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mot det etablerade samhållet, i protest mot de ekonomiska och sociala
förhållandena och mot att så många inte hade möjlighet att foråndra
dessa förhållanden. I takt med att protesterna gett resultat och samhället
föråndrats, har samhållsföråndrarna blivit samhållsf61valtare. Och de
organisationersom dominerardagensföreningsliv- idrottsorganisationer,
specialorganisationer, konsumentorganisationer, bostadsråttsföreningar
- har inte mycket av protestkaraktår Över sig.

Ibörjan avseklethade de flesta en entydigroll i arbetet ochisamhållet.
Många arbetade helasitt livpå en arbetsplats, dårvillkoren ochvårdering-

arna var gemensamma. Idaghar månniskor en lång rad olika roller. W år
husågare, aktieågare, sommarstugeågare, folkdansare och kbrsångare,
ochvi har i allmånheterfarenheter från en rad olika arbetsplatser. Det gör
att vi vårderar verkligheten olika utifrån våra olika roller och blir mer
ideologiskt och åsiktsmåssigt "trolosa" ån tidigare generationer. Det
påverkar också våra motiv för att vara med i föreningar och arbeta i dem,
samtidigt som det gör det svårare för politiska partier och andra idéföre-

ningar att samla medlemmarna kring tydliga gemensamma mål.
Idérorelsens kris kan knappast skyllas på att det inte finns några

samhålleliga problem att angripa idag. Miubförstöring, kårnvapenhot,
drogmissbruk och Ökande ekonomiska klyftor i vårlden tyder på motsat-
sen. Men problemen år annorlunda ån i seklets början. Dåfanns proble-

men - fattigdom, exploatering på arbetsplatserna, dåliga boståder -

fysiskt nårvarande dygnetruntfor stora delar avbefolkningen. Problemen
idag hotar mer ån någonsin hela månsklighetens Överlevnad, men de
berör oss inte på samma sått personligen. Vi - i vår del av vårlden - kan
kortsiktigt fortsätta att konsumera och förverkliga våra privata livsmål,
samtidigt som hoten finns utanför oss.

4. Skalle mansierad solidaritet

En annan viktig skillnad år att vi idag har bverlåtit åt "andra" - stat och
kommun, professionellahjålpare avolika slag- attlösa problemen. I "den
skattefinansierade solidaritetens samhålle" tycker de flesta, att det år
skönt att andra sköter de samhålleliga angelågenheterna, medan de sjålva
kan ågna sig åt sina privata intressen. Samma tendens finns fbr Övrigt
ocksåiettlandsom USA, dårde "andra" oftainte årstatoch kommun utan
privata företag, stiftelser och kyrkor.

Samtidigtuppger allt fler, som förklaring till sin minskade aktivitet, att
de åndåinte har några möjligheter attpåverka utvecklingen. Organisatio-

nerna har blivit allt mer professionella delar av samhållet, och besluten
fattas av heltidsarbetande fortroendevalda och ombudsman. Många tror
också, att den tendensen förstårks av integrationen i Europa. Når fackliga
och andra organisationer tvingas samordna sin verksamhet Över gran-
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serna, Ökar kraven påprofessionalisering och minskar behoven av aktiva
medlemmar.

5. Andra behov

Idrottsrbrelsens framgångfbrklaras bland annat med månniskors behov
av att göra något annorlunda på sin fritid. Dettraditionella fbreningslivet
liknar för många alltför mycket deras arbetsliv - med stillasittande,
sammantråden, diskussioner och kompromissande. I idrottsföreningen -

och hobbyföreningen - får man utlopp fbr behovet att göra något annat.
Idrottsfbreningarna gynnas förstås också av vår tids Ökade intresse fbr

den egna kroppen och av idrottens genomslag i massmedia. "Dagens

hjåltar år alltså idrottsmän och idrottskvinnor", konstaterar Ulf Blom-

dahl. "VI vet också, att massmedia aldrig dag efter dag gör någon ung
person som år aktiv i Fåltbiologerna, moderata ungdomsförbundet eller
scouterna till idol."

Idrotten kan också ses som ett svar påden "moraliska hemlbshet", som
Lorenz Lyttkens beskriver hos dagens ungdom. Beståmda regler ger en
trygghet, som man inte finner lika enkelt i en idéfbrening.

: . U gdomar = s e gage na g
Ungdomarna år som vi sett föreningsmedlemmar i en utstråckning som
aldrigfbrr, men ungdomsorganisationerna år idagi ånnu mindre gradån
devuxnas organisationer protestrbrelser eller samhållsfbråndrare. Detår
också tveksamt i vilken utstråckningde skapar engagemangi samhållsfrå-

ger. I Blomdahls undersökningar år detbara de som år aktivaide politiska
ungdomsfbrbunden som år mer intresserade av att engagera sigför fred,
miUÖ och andra samhållsfrågor ån de som inte år medi någon förening
Över huvud taget. De flesta ungdomsorganisationerna erbjuder tidsför-

driv snarare ån idéverksamhet.
Dagens ungdom har på ett helt annat sålt ån tidigare generationer fått

vårlden inpå sig. Genom massmedia, i första handTv (se nedan), genom
skolan och genom egna resor har de kunskaper om vårlden omkring sig
som få av dagens vuxna hade når de var unga. Men det år få som tar
kunskaperna som utgångspunkt fbr att sjålva försöka påverka förhållan-

dena.
Detfinns naturligtvis mångaférklaringar till det, ochflera som har att

göra med den utvecklingvi skildrat ovan. Till dem kommer, att solidari-

teten inte långre år sjålvklar fbr ungdomarna. SigbertAxelsson, ledare fbr
projektet Framtida folkrbrelser, konstaterar att dagens svenska ungdo-

mar inte på samma sålt som tidigare generationer sjålva upplevt behovet
av solidaritet och dårför inte heller har samma inneboende kånsla fbr
solidaritet med andra månniskor.

34



Men ungdomar år inte oengagerade. Det visar till exempel barns och
ungdomars aktioner fbr att stoppa utvisningen avflyktingbarn som de lärt
kånna i sin skola, eller arbetet för fadderklasser/fadderskolor i andra
linder. Når de blir personligt berörda, når de som behöver deras solida-

ritet inte långre år anonyma, våcks ofta deras engagemang - och deras
ofta starka kånsla för råttvisa.

Dessvårre år engagemanget ofta kortsiktigt. Många trottnar, når de
inte ser några snabba resultat av sitt arbete. Ny information och andra
intressen pockar på deras uppmårksamhet.

Liksom de flesta vuxna tycker de flesta barn och ungdomar, att något
måste göras åt miubfbrstbringen ochvårldssvålten, men att det år bra om
någon annan gör det, medan de själva ägnar sig åt något de år mer
intresserade av - nöjen, kompisar, musik eller idrott.

C. Stark opinion fbr bist" d
Under en lång fond av år har Statistiska Centralbyrån på SIDAS uppdrag
mått svenskarnas biståndsvina. Varje gång har drygt 1 200 personer i
åldrarna 18-74 år tillfrågats. Under 1990 gjordes två måtningar, en i
februari-mars och en i november-december.

En stor majoritet av svenskarna år fortfarande positiva till biståndet,
men som framgår av tabell 1 , har biståndsviljan försvagats de senaste åren.
Islutet av 1990 ansåg62 procent av de tillfrågade att det svenska biståndet
år lagom stort eller bör Ökas, jåmfbrt med 77 procent 1985 och hela 85
procent 1988.

Tabell 1. Biståndsvihan 1981-1990 enligt SCBS undersökningar (%)

Bistånds-

anslaget bör ökas år lagom bör minskas bör slopas

1981 17 56 17 9
1982 16 55 22 7
1983 15 60 18 7
1984 16 58 19 8
1985 16 61 18 5
1986 21 64 11 4
1987 18 59 18 5
1988 21 64 12 4
1990 mars l3 52 29 6
1990 dec 11 5 1 26 8

Siffroma är avrtmdade

En undersökning av SIFO sommaren 1991 på uppdrag av det mark-

nadsekonomiska institutet Timbro tyder dock på att kurvan år på våg att
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vånda uppåt igen. I den undersökningen svarar 70 procent av de tillfrå-

gade, att biståndetår lagom stort (53procent) eller bör bka (ltprocent) ,

medan 24 procent anser att anslaget bbr sånkas.
Traditionellt har kvinnor varit mer positiva till biståndet ån mån och

ungdomar mer ån genomsnittssvensken, men skillnaderna har minskat
på senare år. Ännu i mars 1990 var enligt SCBS målningar 77 procent av

kvinnorna positiva, jåmfört med 58 procent av minnen, men i december
hade andelen positiva kvinnor sjunkit till 66procent. Hösten 1988 ansåg
93procent av ungdomarna, attbiståndetvar lagom stort eller borde Ökas.

Enligt måtningen i mars 1990 hade andelen positiva minskat dramatiskt
och var nere i 65 procent eller samma andel som bland samtliga till-

frågade. I december 1990 var ungdomarnas stöd åter något högre ån
genomsnittet, 72 procent mot 62 procent fbr alla tillfrågade.

Av undersökningarna framgår också, att oron fbr den ekonomiska
utvecklingen i Sverige har Ökat dramatiskt de senaste två åren, något som
såkert har bidragit till den minskade biståndsvinan. 1988 bedömde 56
procent av svenskarna Sveriges ekonomiska utsikter som mycket goda
eller ganska goda., I december 1990 var motsvarande andel bara 17

procent.

. tlassedias roll
W har flera gånger återkommit till massmedias roll i förhållande till
organisationerna och deras medlemmar - eller presumtiva medlemmar.
Förutom det sjålvklart positiva i att massmedia Ökar månniskors kunskap
och dårmed fbrutsåttningarna fbr deras engagemang, vill vi peka på
några risker med det Ökade massmediautbudet.

I . Konkurrerar om tid och intresse

Vi har fbr det första konstaterat, att massmedia - och i första hand TV -

konkurrerar om månniskors tid och intresse. Många fbreningsledare har
alltsedan de första Tv-såndningarna i vårtland haft anledning attbeklaga
sig Över hur många timmar svenska folket tillbringar framför TV:n,
timmar som de annars skulle ha kunnat anvånda till studiecirklar eller
annat fbreningsarbete. Men vi har också konstaterat, att vissa typer av

föreningar lyckas båttre i konkurrensen med TV, och att det alltså linns
fler anledningar ån ett ständigt våxande utbud av Tv-kanaler till att
månniskor inte deltar i föreningsarbete.

Ulf Blomdahl visar i sina ungdomsundersbkningar, att ungdomar i
socialgrupp 1 1 större utstråckning engagerar sig i föreningar, medan
ungdomar i socialgrupp 3 1 större utsträckning våljer att titta på TV och
video.
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2. Styr engagemanget kortsiktig1

Flera av de organisationer vi intenjuat har kommenterat massmédias -

och återigen i första hand TVS - förmåga att styra månniskors engage-

mangkortsiktigt. Vi gjorde de flesta intersjuernastrax efter det uppmårk-

sammade amerikanskaTv-programmetom barnhemsbarnen i Rumånien,
som fick ett enormtgensvar. Plötsligtville alla hjålpa barnen i Rumänien,
och pengar och leksaker strömmade in till hjålporganisationerna, trots
att det kanske ifbrsta hand var annan hjålp som behövdes. Och samtidigt
blev det mycket svårtfbr organisationerna att nå ut med information om
behovi andra delar av vårlden.

Detår bara ett exempelpåhur ett I V-program plötsligt kan kanalisera
engagemanget åt ett visst håll. Det finns också exempel på hur TV-

program - eller tidningsartiklar - om ett misslyckat biståndsprojekt Ökar
misstroendet mot bistånd Över huvud taget.

3. Vänjer oss vid nöd och eiånde

Samtidigt innebår naturligtvis massmedia möjligheter fbr organisationer
att nå ut med information och uppmana till engagemangpå ett sått som

- tidigare var omöjligt. Men det minskar också behovet av personlig
kommunikation och påverkan inom organisationerna.

En risk med den Ökade informationen från alla delar av vårlden år
också, att vi vånjer oss vid nbd och elånde. Svåltkatastrofer, Översväm-

ningar, jordbåvningar, bkenspridning blir delar av informationsbruset,
ochvi orkar inte ta till oss mer ån en bråkdel. Risken finns också attvi inte

förmår skiua film- och videovåldet från verklighetens våld och förtryck,
som vi numera kan få i direktsåndning.

. Fr tiden
Det finns olika, mer eller mindre pessimistiska, visioner om folkrbrel-

serna i framtiden. De mest optimistiska tror på en framtid för lokala
organisationer och grupper, som sluter sig samman fbr att påverka
förhållandena i bostadsområdet/ kommundelen. De mest pessimistiska
tror att framtidens månniskor inte långre kommer att vara beredda att
arbeta ideellt utan vill bverlåta allt samhållsarbete till avlbnade fbretrå-

dare. Detfinns ocksåde som tror att organisationerna kommer att tvingas
ta Över mycket av det som samhålletgbr idag, till exempel påfritidsområ-

det. helt enkelt dårför att samhållet inte har råd med det, men det lår i så

fall knappast kunna ske med ideellt arbete i någon större utstråckning.
Det finns mycket som talar fbr att idrottsrbrelsen och hobby-/

specialfbreningar av olika slagfortsåtter attvaravinnare, och ocksåfbr att
det fortsätter att ske på idérbrelsernas bekostnad - om inte dessa antar
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utmaningen och lyckas 6ka intresset och engagemanget fbr sitt arbete.
Det år möjligt, att vår bild av utvecklingen i folkrörelse-sverige år

Överdrivet negativ. Men vi tror, att den behövs som en motvikt mot den
ofta alltför glåttade bilden i politiska högtidstal och åven en del statliga
utredningar. Vår grundinstållning år, som vi hoppas framgår av den hår
rapporten, att starka och sjålvståndiga organisationer har en oerhört
viktig roll att spela i all samhållsutveckling. Vi tror däremot inte, att deras
arbete underlåttas av att man inte låtsas om de fbråndringar som pågår i
samhållet. Tvårtom. Fbr att kunna anpassa sitt arbete till dagens fbrutsått-

ningar behöver de ha en så korrekt bild som möjligt av den verklighet de
arbetar i.

F. D 'gr ko i sekve ser fbr eo-bistå det
Vi har noterat, att biståndet genom enskilda organisationer har Ökat
mycket kraftigt på senare år, och att antalet organisationer som år
engagerade i eget biståndsarbete år betydligt fler idag ån tidigare.

Men vi har också noterat, att det i de flesta organisationer år några få
eldsjålar som "gör jobbet", medan medlemmarna i allmånhet år nöjda
med att vara med och betala, och att det i större organisationer ofta finns .

en klyfta mellan den professionella ledningen och de vanliga medlem-

marna.
Det ståmmer rått vål med den bild vi gett i det hår kapitlet av allt fler

medlemmar i allt fler föreningar som i allt större utstråckning nöjer sig
med att vara med i stållet för att delta aktivt.

De organisationer som på olika sålt deltar i utvecklingssamarbete och
annat internationellt arbete kan såkert dra många slutsatser av den hår
utvecklingen. Vi vill peka på några:

I . Många mr~ligheter till engagemang

Attflera hundra små och stora organisationer år engageradei biståndsar-

bete år i sig en tillgång. Det mångfacetterade föreningslivet erbjuder alla
som vill medverka i detta arbete en möjlighet att hitta en organisation -

eller bilda en ny - som de kan engagera sig i. Deras medverkan kan vara
mer eller mindre aktiv, men som vi har sett, år åven de passiva medlem-

marna ofta en tillgång fbr organisationerna.
I ett samhålle som år sågenomsyrat avfbreningar som det svenska, blir

ocksåde många och olika organisationer som deltari utvecklingssamarbetet
ovårderliga kanaler fbr att påverka opinionen i frågor om utveckling och
bistånd.

Den våxande idrottsrbrelsen Öppnar nya möjligheter till internatio-

nellt engagemang och samarbete Över grånserna. Idrottsrbrelsen årju till
sin karaktår internationell, och idrottståvlingar och annat utbyte mellan
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ungdomari olika lånder kan bli en god grundför ettdjupare engagemang
och samarbete åven utanfor arenorna mellan idrottsföreningar i Sverige
och i lånder i Syd.

2. Ökat behov az) medlem.sskolning/ olkbildning

Behovet att såtta in det egna arbetet i ett större sammanhang blir allt
viktigare, liksom behovet att skapa sammanhang i losiyckta bilder och
krav på kortsiktigt engagemang. Att 6ka insikten om sambanden mellan
Nord och Syd, mellan vårt sålt att leva och förhållandena for månniskor
i andra lånder år en av de viktigaste utmaningarna för organisationerna
i framtiden.

Vi ser ett Ökat behov av medlemsskolning och folkbildning i hela
organisations-sverige. Trots - och delvis också på grund av - Ökad
skolutbildning och ståndigt bkat informationsutbud i massmedia.

3. Samarbete mellan organisationer med olika in allsoinklar
på det internationella arbetet

Behovet att klargöra samband och sammanhang understryker samtidigt
behovet av samarbete mellan organisationer med olika infallsvinklar på
detinternationella arbetet. Ökat samarbete behövs ocksåfor att möta den
allt hårdare konkurrensen om månniskors intresse.

W tror, att miuborganisationer, fredsorganisationer och solidaritets-

organisationer har mycket att vinna på att samarbeta i informations-

kampanjer och annat opinionsbildande arbete, både fbr att nå ut båttre
med sitt budskap och för attvisa att deras arbete år delar av samma helhet.

Den inställningen har vi mött också ute i Europa, dår till exempel
nåtverket ICVA har utarbetat en aktionsplan, "Making common cause

internationally" (Göra gemensam sakinternationellt) , for enskilda orga-

nisationer som arbetar med utvecklings-, miUÖ- och befolkningsfrågor. I
en gemensam deklaration förklarar organisationerna, att det år betydligt
mer som förenar ån som skiljer dem, och attde genom att samarbeta kan
ge bkad tyngd åt sitt arbete för en hållbar utveckling.
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5. Några generella erfarenheteri
biståndsarbetet

A. Frå H vålgbre a het till sa ni é rbete
Utveckling år en process, dår människor i Ökande grad mobiliserar och
använder sina resurser för att åstadkomma råttvist fördelade forbått-
ringar av sina levnadsvillkor och sin livskvalitet.

Den roll organisationerna i Nord kan spela i den processen år att
underlätta och stödja det arbete som utförs av människor och organisatio-

ner i Syd. Utgångspunkten for samarbetet bör vara målgruppens egna
behov och prioriteringar. Genom att under en tid tillföra extra resurser
- personella, materiella och finansiella - kan organisationerna bidra till
att Öppna nya valmojligheter för målgruppen.

Nord-organisationernas medverkan kan ha olika inriktning. David C
Korten skiljer mellan fyra generationer av organisationer, beroende på
vilken strategi de bygger sin medverkan på. Något förenklat kan hans
indelning sammanfattas i följande schema:

Generation Strate gr

1

2

3

4

Vålfård,
nödhjålp

Småskalig
byutveckling

Bårkraftig
systemutveckling

Stärka folkligt
forankrade org.

Tid

Omedelbart

Projektperiod

10-20 år

Obegränsad

Roll

"Genomfbrare"

Mobiliserare

Katalysator

Dialogpartner,
utbildning

Kortens generationsindelning speglar hur organisationer i Nord allt-
mer identifierar sig med en långsiktigt stodjande roll i fbrhållande till
organisationer i Syd i utvecklingsprocessen, en roll som de utövar genom
moraliskt stod, personell och institutionell kompetensutveckling, be-

grånsat finansiellt och materiellt stod.
Samtidigt minskar Nord-organisationerna sin direkta medverkan i

den operationella delen av verksamheten, genomforandet, och kraven
Ökar på att de på hemmaplan inte bara ska samla in pengar utan i större
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utstråckningågna sigåt information, folkbildning, opinionsbildning och
politisk lobbyverksamhet.

En utveckling från vålgbrenhet till verklig hjålp till sjålvhjålp pågår
både i detsvenska eo-biståndet ochibiståndetfrån organisationeri andra
lånder. Men fortfarande år fbråndringarna större i målsåttningar och
handlingsprogram ån i den praktiska tillämpningen. Och fortfarande
finns i den brokiga skaran av organisationer som år engagerade i bistånds-

arbete många som arbetar med att lindra akut nbd utan attfundera Över

vilka möjligheter deras bistånd har att bidra till långsiktig utveckling.

B. Bislåndel ska bidra till en hållbar utveckling

Ett nyckelbegrepp i de senaste årens biståndsdebatt har varit "sustainable
development", på svenska Översatt med hållbar eller bårkraftig utveck-

ling. De flesta år Överens om att bistånd från Nord till Syd hittills inte i
någon större utstråckning bidragit till en hållbar utveckling, och att det
i framtiden måste inriktas mer på att stödja långsiktigt hållbara
utvecklingsprocesser.

Vad som menas med "sustainable development" år man däremot inte
lika Överens om. Begreppet anvånds ofta som en synonym fbr utveckling
Över huvud taget eller för långsiktig utveckling. Debatten fbrvirras ytter-
ligare av att "sustainable development" anvånds dels i miubdebatten, dels
i biståndsdebatten och med delvis olika tolkning.

I biståndsdebatten talar man om att biståndet måste bidra tillbårkraf-
tiga utvecklingsprocesser och menar med det, att biståndet måste utfor-
mas så att den verksamhet man stöder kan leva vidare av egen kraft når
stödet upphör.

I miljbdebatten myntades begreppet hållbar utveckling av Vårlds-

kommission fbr miUÖ och utveckling, den såkallade Brundtlandkommis-

sionen, som tolkade det som attvarje generation har ett ansvar fbr att ge
kommande generationer möjlighet till en likvårdig livskvalitet som den
egna generationen. Vi som lever på jorden idag har inte rått att fbrbruka
de naturliga och månskliga resurserna så att vi rycker undan fbrutsått-

ningarna fbr framtida generationers liv på vår planet.
Erfarenheterna visar, att båda dessa tolkningar år relevanta för inrikt-

ningen av det framtida biståndet. Såvål det statliga biståndet som eo-

biståndet måste utformas så att det bidrar till bårkraftiga utvecklings-

processer utan att rycka undan de ekologiska förutsättningarna fbr
kommande generationers liv på jorden.

I . Bislåmlet ska bidra till bårkra liga utzlecklingsprocesser

Vad år då en bårkraftig utvecklingsprocess, och hur kan biståndet bidra
till den? "The Art ofSurvival. A study on sustainabilityin health projects",
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en jåmforande studie av hålsoprojekt i Tanzania med stod av SIDA
respektive enskilda organisationer, visar att det inte finns något enkelt
svar på den frågan.

Utvårderarna utgår från en OEcD-definition: Ett utvecklingsprogram
år bårkraftigt, når det kan tillhandahålla förmåner på en låmplig
(appropriate) nivå under en långre tidsperiod efter det attdettinansiella,
ledningsmåssiga och tekniska biståndet från en extern givarei huvudsak
har avslutats.

For att kunna anvånda definitionen för praktiska jåmforelser mellan
olika hålsoprojekt måste utvårderarna göra den mer operationell. De
våuer att bryta ner begreppet sustainable developmenti två delbegrepp:
sjålvståndighet (self-reliance), eller graden av inhemskt (tanzaniskt)

inflytande, och kvalitet.
Aven begreppet sjålvståndighet visar sig behöva brytas ner ytterligare

för att kunna anvåndas i jåmfbrelserna. Utvårderarna skiuer mellan
sjålvståndighet i fråga om månskliga, materiella och/ eller finansiella
resurser. De kan då konstatera, att ettprojektkan vara sjålvståndigti fråga
om utbildad personal men inte i fråga om material eller pengar till
driften, medan ett annat projekt har forutsåttningar att klara sig ekono-

miskt men behöver utlåndsk personal.
Det går alltså inte utan vidare att konstatera, att ett projekt eller

program år mer bårkraftigt ån ett annat - eller att statligt stodda projekt
år mer eller mindre bårkraftiga ån eo-stödda. Men med en mer operatio-

nell definition av begreppet bårkraft går det att undersöka hur en rad
olika faktorer påverkar förutsåttningarna for att ett projekt eller program
ska bli långsiktigt bårkraftigt.

"The Art of Survival" borde kunna bli en bra utgångspunkt för fler
liknande studier av bårkraften i projekt och program som stöds med
statligtbistånd eller eo-bistånd. Och dessa studier kan i sin turge underlag
för en fordjupad diskussion om hur det framtida biståndet ska kunna
bidra till en bårkraftig utveckling.

2. Biståndet ska bidra till ramsynt hushållning med
naturresurser och omsorg om mi~ön

Under 1980-talet har insikten våxt om att det inte finns något motsatsfor-

hållande mellan miubvård och utveckling, utan att de tvårtom hbr ihop.
Vi har insett det orimliga i det tidigare vanliga synsåttet att mihovård år
något som bara de utvecklade industrilånderna kan ågna sigåt, eftersom
de fattiga lånderna inte har råd. Nu vetvi, att miuöfbrstbringen på många
håll år ett direkt hot mot månniskors försörjning, och att aktiv miubvård
många gånger år en forutsåttning för utveckling.

Att miljovård och utveckling hör ihop slogs fast i den Vårldsstrategi,
som presenterades 1980 av International Union for Conservation of
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Nature and naturalresources IUCN medflera, och som ocksåhar antagits
av FN.

Vårldsstrategin har tre Övergripande mål: attvidmakthålla oumbårliga
ekologiska processer och livsviktiga system, att bevara genetisk variation,
och att såkerstålla ett hållbart, långsiktigt utnytqande av arter och ekosys-

tem.
De principerna ligger också till grund fbr detfemte biståndsmålet fbr

det svenska biståndet, miljbmålet, som antogs avriksdagen 1988: "Bistån-

det ska bidra till framsynt hushållning med naturresurser och omsorg om

miUÖn".
På samma sålt har enskilda organisationer i Syd och Nord, liksom

andra biståndsgivare, börjat ta med miuöfrågorna i sitt arbete.
En viktiginsikti det arbetetår behovet av lokalförankringför attkunna

bedriva ettframgångsrikt miUÖ- och naturvårdsarbete, och dårmedbeho-

vet av att engagera lokala organisationer i den process som utvecklings-

och miljbvårdsarbetet utgör.
Organisationer som arbetar på gråsrotsnivå i Syd efterlyser bland

annat stöd Lill projekt för en ekologisk-social utveckling, alltifrån grön-

saksodling i slummen till bevarande av regnskogar tillsammans med de
månniskor som lever i området. De vill också ha stöd av organisationer i
Nord i arbetet inte bara för en ekologisk utveckling utan också mot all
utveckling som hotar naturen. Ett annat viktigt Önskemål från organisa-

tioneri både Syd och Nord år Ökat nåtverksamarbete för information och
utbildning om problem och möjliga lösningar.

INord har inte bara miUÖ- och naturvårdsorganisationer utan organi-

sationer som år engagerade i internationellt utvecklingssamarbete Över

huvud taget börjat utarbeta miuöprogram och försöka se till att deras
arbete åtminstone inte bidrar till att fbrvårra miljbförstbringen och helst
också aktivt bidrar till att motverka den.

Organisationer och biståndsgivare stråvari Ökad utstråckning efter att
integrera miubaspekteri allt sitt arbete i stållet för att som tidigare lågga
till några sårskilda miljöinsatser vid sidan om det "egentliga" utvecklings-

arbetet. Det visar bland annat det Ökade intresset för så kallade miu6-

effektanalyser av utvecklingsinsatserna.
På samma sått som når det gåller integreringen av kvinnorna (se

nedan) år detfortfarande långtfler som pratar och skriver om den ån som
försöker genomföra den praktiskt. Men den Ökade insikten om att miUÖ-

(och kvinno-)aspekterna måste tas medi allt utvecklingsarbete år åndå ett
viktigt steg på vågen mot att de faktiskt också blir beaktade.
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C. KVI omas yckelroll
Under och efter FNS kvinnoårtionde 1975-85 har insikten Ökat om att
biståndethittillsi mycket liten utstråckninghar gynnar kvinnorna, och att
det alltför ofta tvårtom har bidragit till att fbrsåmra deras villkor.

Ett vålkånt exempel på det år insatser fbr att modernisera jordbruket
som ofta har minskat kvinnornas tillgång till odlingsbar jord och samti-

digt Ökat deras redan orimliga arbetsbbrda, eftersom de också fbrvåntas
deltai arbetet på de nya odlingarna.

Oftare har utvecklingsprojekt betytt förbåttringar, till exempel i form
av Ökade inkomster eller nya kunskaper, fbr månnen, medan kvinnornas
villkor förblivit ofbråndrade.

Den absoluta eller relativa fbrsåmringen fbr kvinnorna år inte avsikt-
lig. Den år ett resultat av okunnighet och felaktiga antaganden. De
ansvariga fbr utvecklingsprojekten har helt enkelt utgått från att insatser
fbr "de fattiga" automatiskt ska gynna både fattiga mån och fattiga
kvinnor. Men erfarenheten har visat, att det inte finns någon sådan
automatik. Om man inte tar reda på och tar hånsyn till den faktiska roll-
och arbetsfördelningen mellan kvinnor och mån, kommer kvinnorna att
fortsåtta att missgynnas.

Detfinns många skål attgöra sårskilda anstrångningar fbr attbiståndet
ska nå kvinnorna. Dels givetvis rena råttviseskål: om målgruppen fbr
biståndet år de fattigaste månniskorna, kan man inte gå förbi de allra
fattigaste och mest fbrtryckta. Dels effektivitetsskål: kvinnorna har en
nyckelroll i utvecklingsprocessen. Det år de som föder och föder upp
barnen, producerar det mesta av maten och tillreder den, ansvarar fbr
familjens och dårmed också samhållets Överlevnad. Utvecklings- och
biståndsinsatser som inte tar hånsyn till kvinnornas behov och Önskemål
blir dårfbr mindre effektiva ån de som gbr det.

Om det år råttviseskålen eller insikten om att biståndet blir effektivare
om det anpassas till kvinnornas behov som Ökat intresset hos bistånds-

givarna fbr att nå kvinnorna, ska vi låta vara osagt. Vi nöjer oss med att
konstatera, att såvål statliga biståndsgivare som enskilda organisationer i
allt större utstråckning anstrånger sigfbr att få med kvinnorna i utveck-

lingsarbetet, utarbetar handlingsprogram fbr kvinnoinriktat bistånd och
inråttar sårskilda kvinnoenheter eller -avdelningar.

På samma sått som på miljbområdet pågår också på det hår området
en successiv utvecklingfrån sårskilda kvinnoprojekt till en integrering av

kvinnoaspekter i allt bistånd. Samtidigt visar erfarenheten, att ansträng-

ningarna fbr att integrera kvinnoaspekterna (och miubaspekterna) ib-

land behöver kompletteras med sårskilda insatser på strategiska områ-

den. Den djupt rotade diskrimineringen av kvinnor i de flesta samhållen
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(i Nord likavål som i Syd) gbr att kvinnor ofta behöver extra stöd fbr att
kunna förbåttra sin situation.

Diskrimineringen av kvinnor tar sig bland annat uttryck i att de har
såmre tillgång ån mån till jord, krediter och andra produktionsmedel,
såmre utbildning, dubbel och tredubbel arbetsbbrda, såmre möjligheter
att delta i beslutande församlingar och att de utsåtts fbr misshandel och
andra Övergrepp.

Att åndra arvslagar eller såtta stopp fbr ånkebrånning och kvinnlig
omskårelse år knappast en uppgift fbr utlåndska biståndsgivare. Men de
kan och bbr stötta inhemska kvinnoorganisationer och -grupper i deras
arbete fbr att förbåttra kvinnornas villkor.

Liksom det behövs miljöeffektanalyser skulle det också behövas analy-

ser av alla biståndsinsatsers effekter för kvinnorna i den berörda
målgruppen. Analyserna, som måste bygga pågrundligkunskap om roll-
och ansvarsfbrdelningen mellan kvinnor och mån i landet/ området,
skulle till att börja med kunna förhindra att biståndet bidrar till att
kvinnorna får det ånnu såmre, och förhoppningsvis också medverka till
ett bistånd på kvinnornas villkor.

SIDAS intensivkurser i kbnsrollsmedvetande (gender awareness) fbr
allpersonal har blivit ettvårdefullt hjålpmedel i arbetet med attintegrera
kvinnorna i biståndet. Liknande kurser genomförs eller planeras nu av
flera organisationer och ska förhoppningsvis också kunna 6ka insikten
om kvinnornas nyckelroll i utvecklingsprocessen.

l. Ösesidigl € nrbete - klr re
rollfbrdelning

En tydlig tendens i utvecklingssamarbetet både mellan stater och mellan
organisationer år att det successivt Övergår från ett ensidigt givande och
tagande till ett Ömsesidigt samarbete mellan jåmbbrdiga parter. Ansvars-

fördelningen mellan parterna fastställs i avtal, som tydligt anger vem som
har ansvar fbr vad i det projekt eller program som samarbetet gåller.

Bakom den hår utvecklingen ligger många års erfarenhet av bistånds-

insatser som inte bidragit till någon bårkraftig utveckling utan gjort
mottagaren beroende av utlåndskt bistånd fbr bverskådlig tid.

Diskussionen om hållbar utveckling (sustainability) har Ökat insikten
om att båda parter måste ta sin del av ansvaret fbr att samarbetet ska
resultera i en långsiktigt sjålvgående utvecklingsprocess.

SIDAS rollutredning har betytt mycket fbr att klara ut ansvarsfördel-

ningen i det statligabiståndet. Utredningen gbr klart, att ansvaret fbr att
genomföra de projekt och program som stöds med svensktbistånd, ligger
hos mottagarlandets myndigheter. SIDAS ansvar galler att bidra med
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finansiering, material och/ eller personal enligtdet avtal som sluts mellan
parterna.

Många organisationer har ånnu inte kommit lika långt når det gåller
att klargöra rollfbrdelningen i samarbetet. Men en utvecklingpågår mot
en tydligare ansvarsfördelning.

E. lågra ko sekve l ser fbr blståndet ge n dm
enskild orgnlstioner

De insikter och erfarenheter som utvecklingssamarbetet gett och de
tendenser som vi beskriviti det hår kapitlet får givetvis konsekvenser for
såvål det statliga biståndet som eo-biståndet. Varje organisation måste
sjålv dra slutsatser för det egna arbetet, men vi vill åndåpeka på några mer
allmångiltiga lårdomar.

I . Samarbetet måste vara långsiktigt

Samarbetet mellan organisationerna måste vara långsiktigL Det tar ofta
långre tid ån man räknar med att bygga upp ett fungerande samarbete
och låra sig av varandras erfarenheter.

Biståndsprojekt planeras också ofta alltför kortsiktigt. Framför allt
tiden för planering och förberedelser har en tendens att bli för kort.
Många organisationer har erfarenhet av projekt som "just kommitigång"
når det år dags att avsluta dem.

Även om biståndsinsatserna år avgrånsade i tiden, vilket de bör vara,
måste de inordnas i ett långsiktigt samarbete och en långsiktig plan fbr
den utveckling man vill stödja.

Det visar inte minst diskussionen om hållbar utveckling, i båda de
betydelser vi beskrivit ovan. Det tar tid att göra ett projekt eller program
sjålvgående, så att det klarar sig utan bistånd. Detgåller sårskilt personal-

sidan, dår det ofta tar betydligt långre tid att utbilda kompetent personal
ån den tid som avsatts fbr projektet,

På mihosidan ser man kanske ånnu tydligare hur viktigt det år att höja
planeringshorisonten. För att visa hur lång tid det tar att få effekt på
miljön brukar migoroganisationerna göra jåmfbrelser med medellivs-

långden i fattiga lånder på 35-45 år, en elefants livslängd på 60-70 år och
omloppstiden fbr tropiska trådslag på 70-150 år. I det sammanhanget år
inte ens ett projekt på 5-10 år särskilt långsiktigt.

2. Ökad trmuikt på kompetemutveckling
En annan lårdom av biståndsarbetet år vikten av kompetensutveckling.
Om biståndet ska bli den hjålp till sjålvhjålp som det år avsett att vara,
måste utbildning och kompetensutvecklingbyggas in i alla delar av pro-
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jekt och program. Annars år risken stor att man skapar biståndsberoende
snarare ån att underlåtta utvecklingsprocessen.

Som vi sett, år bristen på kompetent personal ofta en tlaskhals som
skapar problem vid "bverlåmningen" av projekt och minskar fbrutsått-

ningarna fbr en hållbar utveckling.
Det Ökade behovet av stöd till organisationsuppbyggnad och organi-

sationsutveckling Ökar också behovet av kompetensutveckling på alla
nivåer i organisationerna. Det gåller dels utbildning av ledning och
anstållda, så att organisationen blir effektiv och kan bidra till samhållsut-

vecklingen, dels skolning av medlemmarna, så att de kan delta aktivt i
föreningsarbetet och kontrollera att ledningen arbetar fbr organisatio-

nens båsta.

3. Samarbetsparlnem måste ta ansvar rån bårjém

Utvecklingen mot mer Ömsesidigt samarbete och klarare rollfbrdelning
innebår att samarbetspartnern i Syd tar ansvar fbr genomförandet av de
insatser som stöds med bistånd från Nord.

Samarbetet underlåttas om ansvarsfbrdelningen klargbrs redan från
början. I samarbetsavtal och projektbeskrivningar bbr parterna ange vem
som har ansvar fbr vadi det gemensamma projektet.

Med en sådan klar ansvarsfbrdelning behöver det inte uppstå några
problem med "bverlåmning". Organisationen i Syd har ansvar fbr att
projektet/programmet genomförs, och organisationen i Nord bidrar
under en bverenskommen tid med externa resurser i form av pengar,
material och/ eller personal. Dårmedbkar ocksåfbrutsåttningarna fbr att
projektet ska bidra till en hållbar utveckling.

4. Hållbarheten måsteplcmeras in i projekten

Långsiktig planering, Ökad tonvikt på kompetensutveckling och klarare
ansvarsfbrdelning kan alltsåfbrbåttra utsikterna fbr att en biståndsinsats
ska medverka till en hållbar utveckling.

Men det råcker inte. Hållbarheten måste dessutom planeras in i
projekt och program redan från början. I planeringen måste parterna
också planera fbr tiden efter biståndet: Vilka fbrutsåttningar finns fbr att
projektet/ programmet då ska kunna fortleva med bibehållen kvalitet
utan bistånd i form av pengar, material eller personal? Vilka möjligheter
finns att Öka de förutsåttningarna, till exempel genom att ta ut avgifter
eller få in inkomster på annat sått, utbilda inhemsk personal o s v?

På samma sålt måste den ekologiska hållbarheten planeras in redan
från början, till exempel genom miuöeffektanalyser.

En motsvarande analys behövs också redan påplaneringsstadiet av hur
projektet/ programmet påverkar kvinnornas villkor - både för råttvisans
skull och fbr effektivitetens.
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X

V
6. Erfarenheter av eo-bistånd

under 1980-talet
I kapitel 3 har vi försökt beskriva en del av de omvårldsfbråndringar som
påverkarfbrutsåttningarnafbr detinternationella utvecklingssamarbetet,
i kapitel 5 några av de insikter som detta samarbete gett.

I det hår kapitlet försöker vi sammanfatta internationella och svenska
erfarenheter av eo-bistånd och statsbidrag till detta bistånd under 1980-

talet. Vi börjar med några allmånna tendenser, beskriver dårefter utveck-

lingen av samarbetet mellan organisationerna och de statliga bistånds-

organen i några lånder och gbr slutligen en utfbrligare genomgång av de
svenska erfarenheterna, framför allt under senare hålften av 1980-talet.

A. lter ö atio tell erfare heter
I . Nya organisationer växer ram i Syd

Utvecklingen av nya organisationer i Afrika, Asien och Latinamerika har
vi beskrivit i kapitel 3.

2. Organisationerna i Syd ståilerkrau på samarbetet

En tydlig tendens i samarbetet mellan organisationer i Syd och Nord år
att organisationerna i Syd börjar stålla krav på samarbetet. I takt med att
de blir starkare och sjålvståndigare vill de sjålva beståmma inriktningen av

sitt arbete och villkoren fbr samarbetet. I och med att intresset för eo-

bistånd Ökar hos organisationer och statliga biståndsgivare i N ord Ökar
ocksåsyd-organisationernas möjligheter attvåha sina samarbetspartners.
Men samtidigt Ökar riskerna för att de blir helt beroende av bistånd och
attde försöker anpassasin verksamhetefter de villkor olika biståndsgivare
ståller fbr sin medverkan.

3. Mer Ömsesidigt samarbete Syd - Nord

En annan tendens år att samarbetetmellan organisationeri Syd och Nord
utvecklas från en givar-mottagarrelation iriktning motett mer Ömsesidigt
samarbete. Fortfarande finns David C Kortens alla lyra generationer (se

inledningen av kapitel 5) representerade bland organisationerna i Nord,
från genomförare av nödhjålpsprojekt till dialogpartners i ett samarbete
som syftar till att stårka folkligtfbrankrade organisationer. Men vi kan se

en process i riktning mot det senare.
Det blir också allt vanligare, att initiativet till samarbetet kommer från
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organisationerna i Syd, och att roll- och ansvarsfordelningen mellan
parterna regleras i avtal. Det år en utveckling, som kan noteras både i det
svenska eo-biståndet och i biståndetfrån de organisationer i Europa som
vi har intenjuat.

4. Fler nätverk, jlerpampbiorganisatiomn; jler konsortier

Våxande behov av samråd, samarbete och samordning år ånnu tendens
under 1980-talet. Ett tecken på det år de nåtverk som våxt - ochfortsåtter
att våxa - upp bland organisationerna.

Med nåtverk menar vi sammanslutningar av organisationer och indi-
vider, baserade på klart definierade teman och gemensamma intressen.
De arbetar bland annat med informationsutbyte, utbyte av professionella
erfarenheter, utbildning och lobbying, inte minst i form av politiska
påtryckningar. Organisationsformen år ofta informell och flexibel.

Nåtverk kan finnas på alla nivåer, från lokala till internationella. I
kapitel3har vi gett exempelpå några typer av nåtverkiAfrika. Vi har också
under Översynen variti kontakt med ett par nåtverk med medlemmar i
både Syd och Nord, International Council of Voluntaty Agencies ICVA
och Non-covernmental Liaison Service NCLS, båda i Geneve. ICVA
startade för 25 år sedan och engagerade sigdåbland annati flyktingfrågor
men har numera tyngdpunkten i sittarbete påNord-syd-relationer. ICVA
arbetar ifbrsta hand medinformationsutbyte mellan organisationer i Syd
ochNord och med att genom organisationernaiNordpåverka opinionen
i deras hemlånder. NCLS, som startade 1975, arbetar också med in-

formationsutbyte men i huvudsakfbr att bedriva lobbyverksamhet inom
FN-systemet för organisationer i Syd.

Bland organisationer i Nordvåxer ocksåbehoven av erfarenhetsutbyte
och gemensamt agerande i forhållande till de statliga biståndsgivarna.
Det senare gåller inte minst inom EG, dår ca 700 organisationer i EC-

lånderna ingår i nåtverket EC-NCO Liaison Committee, som försöker
samordna sina kontakter med EG-kommissionens avdelning for bidrag
till eo-bistånd. Vid nåtverkets årliga "generalforsamling" deltar också
representanter fbr nåtverk och organisationer i Syd. 1991 år temat for
generalforsamlingen "organisationernas roll i en forånderlig vårld".

IBrysselfinns ocksåflera nåtverk av organisationer med gemensamma
ideologiska utgångspunkter, till exempel Association of Protestant
Development OrganisationsAPRODEVoch European SolidarityTowards
Equal Participation of People, Euro-step.

Aven hos svenska organisationer Ökar intresset för att vara med i
nåtverken. RåddaBarnen år till exempel medi Euro-step ochLutherhjål-
pen i APRODEV. Och Rådda Barnen, Diakonia och Individuell Månni-
skohjålp år med i ICVA.

Onskemålen om samarbete och samordning mellan organisationerna
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i Syd har också lett till uppkomsten av en rad paraplyorganisationer av

organisationer med likartad inrikming eller - som vi sett i exemplet
TAN GO från Tanzania - av alla enskilda organisationer i ett land.

Även bland biståndsgivarna i Nord - enskilda organisationer, statliga
biståndsgivare och FN-organ - Ökar intresset for samordning och/ eller
fordelning av insatser i samarbete med organistionerna i Syd. Ett resultat
av det år de konsortier av biståndsgivare, som nu i många lånder samord-

nar sitt bistånd till en organisation. Vårldsbanken och SIDA ingår till
exempel i ett konsortium som stöder organisationen BRACS projekt för
landsbygdsutveckling i Bangladesh. Konsortierna tillkommer ibland på
initiativ av organisationer i Syd - eller regeringarna i deras lånder - för att
samordna biståndet från flera olika biståndsgivare.

5. Biståndetgenom enskilda organisationer ökar
- och år Ökat erkännande och ökade sta£sbidrag

Detår inte bara de svenska organisationerna som Ökat sitt samarbete med
organisationer i Syd under 1980-talet. Och det år inte bara den svenska
staten som Ökat bidragen till eo-biståndet kraftigt under samma period.
Tendensen år densamma i många lånder, bland dem Nederländerna,
Canada och Norge som vi har studerat lite nårmare. Dåremot varierar,
som vi ska se, villkoren för statsbidrag.

Liksom i Sverige år de Ökade statsbidragen ett tecken på att statsmak-

terna har förtroende för organisationernas förmåga att eifektivt nå ut
med sitt bistånd till grupper som inte nås av det statliga biståndet, och i
vissa fall också ett uttryckfbr besvikelse Över att det statliga biståndet inte
gett de resultat man hoppats på. Och liksom i Sverige pågår en diskussion
om riskerna med att en allt större andel av organisationernas arbete
finansieras av statsmakterna.

6. Från projekt till program och processer
rån projektbidrag till programstokl och blockbidrag

Samtidigt som Nord-organisationernas syn på sin roll i samarbetet med
organisationerna i Syd har utvecklats enligt David C Kortens generations-

schema (se början av kapitel 5), har samarbetet utvecklats från att gålla
enskilda projekt till vidare och mer långsiktiga program.

Projekt definierar vi som en avgrånsad - i tid och rum och till sitt
innehåll - verksamhet. avsedd att leda till ett beståmt resultat.

Iprojektet ska bland annatfbnande aspekter vara klartdefinierade och
i detau beskrivna:

0 mål och målgrupp

0 projektaktiviteter
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0 organisation och ansvarsfördelning
* tidsperspektiv
0 resursanvåndning

0 forvåntade resultat.

Program bygger på en långsiktig mål- och intressegemenskap mellan
berörda organisationeri Nord och Syd. Inom dennavida och flexibla ram
sker detagplaneringen som enfortlopande process, vanligen i projektform.
Nya projekt tillskapas allt eftersom tidigare planerade projekt avslutas.

Ett bra program kånnetecknas bland annat av att

' vara tillråckligtflexibeltfbr att medge en fortlöpande anpassning av
verksamheten, utprovning av nya metoder samt återkommande
omfordelning av tid och andra resurser,

0 vara processorienterat på ett sådant sålt att samtliga berörda parter
direkt och aktivt kan fona verksamheten, identifiera och analysera
problem samt sbka lösningar på problemen,

0 innehålla effektivasystemför kontinuerliguppfonning (monitoring)
av verksamheten,

0 innehålla klara beskrivningar av hur utfasningen av det externa
resurstillflodet ska ske,

0 prioritera åtgårder som syftar till att stårka Syd-organisationens
professionella, administrativa och finansiella kapacitet att planera
och genomföra verksamhet inom sitt ansvarsområde.

Ett bra program år en fortlöpande process for att stårka och stötta or-
ganisationen i Syd i den process som vi kallar utveckling. Det går dårfbr
inte att dra någon gråns mellan stöd till ett program och stod till en
process.

Allt eftersom eo-biståndet utvecklas från att stödja projekt till att stödja
program och processer, foråndras också statsbidragen till detta bistånd.
Från att tidigare ha ansokt om bidrag fbr varje enskilt projekt får de
etablerade organisationerna numera som regel bidrag till större pro-

gram. Biståndsorganen i vissa lånder i Europa har gått ett steglångre och
låmnar nu blockbidrag till organisationer som under många årfåttbidrag
till projektoch program. Blockbidragen innebår, attorganisationernafår
statsbidrag till sin samlade biståndsverksamhet, utan att behöva specifi-

cera projekt och/eller program i sin ansökan. Dåremot kråver staten
redovisning i efterhand av hur blockbidragen anvånts.
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7. DirekLstöd

Direktstod från statliga biståndsorgan till organisationer i Syd år en
företeelse somvåxt under 1980-talet. Direktstödethar dels betraktats som
ett sått att nå ut med bistånd vid sidan av en sonderfallande eller dåligt
fungerande statsapparat, dels som ett sått att stödja folkligt deltagande i
en begynnande demokratiskprocess.

En allmån instållningblanddem vi inteiyjuatår dock, attdirektstod år
en kånslig fråga. Inte minst politiskt kånslig. Stod från andra stater till
organisationer och grupper som uppfattas som oppositionella ses inte
med blida Ögon av regeringarna i berörda lånder och kan leda till att
organisationernas arbete forsvåras. Når direktstödetges med regeringens
goda minne, tenderar det dårfor att gå till organisationer som står
regimen nåra.

Omfattande direktstödkan också skapa ett olyckligtbiståndsberoende,
som inte stimulerar de mottagande organisationerna att stårka sin kapa-

citet att stå på egna ben den dag biståndet upphör.
Bland organisationerisydår instållningen tilldirektstbddelad. De har

ofta desperat behov av ekonomiskt stod, men de ser samtidigt risker för
oönskad påverkan från biståndsgivarna. De starkaste förespråkarna för
direktstbdfinns bland organisationerna iAfrika, medan vissa organisatio-

ner i Latinamerika uttryckt stark tveksamhet mot i första hand direktstbd
från USA. IAsien finns ett antal stora och etablerade organisationer, som
får omfattande direktstbdirån olika bilaterala och multilaterala bistånds-

organ. Dessa organisationer år i flera fall starka och självständiga nogför
att inte låta biståndsgivarna påverka deras verksamhet.

Men de flesta organisationer i Syd har liten eller ingen erfarenhet av

attforhandla med statliga biståndsgivare och behöver sina samarbetspart-
ners i Nord som formedlande lånkar - förutom att de behöver deras stod
i arbetet med att utveckla den egna organisationen.

De biståndsorgan som har mest erfarenhet av direktstöd har också
efterhand blivit mer tveksamma. De pekar bland annat på problemen
med att våua rått inhemska organisationer att samarbeta med. I den
djungel av nya organisationer som nu våxer upp har de ofta svårt att
avgöra vilka som år folkligt forankrade och vilka som snarare år privata
entreprenorer som vill vara med och dela på biståndspengarna.

I våra intervjuer har fbretrådare fbr biståndsorganen i allmånhet
fbrklarat, att de fbredrar biståndvia organisationerna i det egna landet,
som uppfattas som en naturlig lånk till organisationerna i Syd. "Det
naturliga år attregeringarsamarbetar med regeringar och organisationer
med organisationer", år en vanlig uppfattning. Dessutom spelar de
"egna" organisationerna en avgörande rollfbr attfbrankra biståndet hos
allmånheten, någotsom dårfbr skulle bli svårare med en bvergångtill mer
direktstbd.
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Några av EC-S medlemsstater, bland dem Nederlånderna, Frankrike
och Danmark tillämpar direktstöd i liten skala, i första hand för små
projekt som våljs ut av deras ambsssader. Andra EG-lånder, som Storbri-

tannien, Belgien och Italien har regler som utesluter direktstöd.
NORADger direktstod till organisationer i de lånder dår NORAD har

biståndskontor och efter i princip samma kriterier som bidragen till
norska organisationer. NORAD betraktar direktstödet som ett komple-

ment till det mellanstatliga biståndet och samarbetet mellan norska
organisationer och organisationer i Syd (se avsnittet om Norge nedan).

CIDAI Canada har ett litetprogram for direktstod till lokala organisa-

tioner via ambassaderna i vissa lånder. Beslut om direktstodfattasi samråd
med kanadensiska organisationer som arbetar i landet i fråga. I Övrigt
stöder CIDA - vid sidan av de vanliga bidragen till kanadensiska organi-

sationer -nationella och lokala organisationer i Syd via internationella
organisationer och nätverk samt genom stöd till konsortier av kanaden-

siska och inhemska organisationer (se avsnittet om Canada nedan).

8. Ökad satsning på utbildning, in ormalion
och Opinionsbildningi Nord

En annan tendens, som vi mårkt tydligare i Övriga Europa ån i Sverige, år
den Ökade tonvikt som organisationerna lägger på utbildning, informa-

tion och opinionsbildning i Nord. Det år också ett våxande krav från
organisationerna i Syd, att deras samarbetspartners i Nord ska Öka sina
insatser for "development education" bland medlemmar och allmänhet
i sina egna länder.

"Utveckling år inte, som många tycks tro, summan av tusentals pro-

jekt", såger en av dem vi intervjuat. "VI måste få en diskussion inom
organisationerna om vad utveckling egentligen år, och vadvi kan göra for
att bidra till den - i Syd och i vårt eget land".

Inom nåtverken har man noterat en bkande efterfrågan från medlem-

marna på faktamaterial om bland annat skuldkris och strukturanpass-

ning, mihofrågor, kvinnornas roll i utvecklingen, och också ett våxande
behov av samråd och erfarenhetsutbyte om hur organisationerna kan
påverka regeringar och allmånheti sina hemlånder.

9.Experter rånsydanlitasmer årutbildning ochin armationi Nord
I sin utbildning av medlemmar och anställda och i sin utåtriktade
information anlitar organisationernai Nord allt oftare experter från Syd.
Det kan vara såväl professionella lårare eller informatorer som ledare
eller anställda i de organisationer de samarbetar med. De medverkar
bland annat i kurser, informationskampanjer och medlemsmoten.

Anstrångningarna att i större utstråckning låta månniskor från Syd
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svara för informationen om utvecklingen i sina lånder förklaras dels med
att "det år de som år experterna", och att det dårfor år rimligt att man
lyssnar pådem, dels med att informationen blir mer trovårdig och dårfor
har större forutsåttningar att Öka intresse och engagemang hos medlem-

mar och allmånhet.

I 0. Likheter och olikheter mellan statliga lridragssyslem
Som vi påpekat, våxer intresset fbr eo-bistånd hos de flesta statliga
biståndsorgan, och de flesta lånder inom OECD har idag någon form av

statsbidrag till eo-biståndet. Det kan dårfor vara intressant att något
jåmfbra de olika bidragssystemen, eller samfinansierin gssystemen, som år
det begrepp som anvånds inom EG.

Stora skillnader mellan EG-länderna
En jåmförande studie av EC-NGO Liaison Committee visar, att det finns
vissa grundlåggande likheter mellan EG-låndernas bidragssystem, men
att skillnaderna dominerar.

Alla EG:S medlemsstater utom Grekland och Portugal låmnar nu i
någon form bidrag till eo-bistånd. Det första systemet introducerades i
Tyskland 1962, det senaste i Luxemburg och Spanien 1986. Gemensamt
för alla systemen år attbara organisationeri det egna landet har möjlighet
attfåbidrag. Enda undantaget år ettbegrånsat direktstod till organisatio-

ner i Syd.
For alla bidragssystemen gåller att de endast år avsedda fbr ideella

(non-profit) organisationer, och att en organisation måste ha en viss
erfarenhet av "utvecklingsaktiviteter" innan den kan få bidrag.

Målgruppen år genomgående densamma: fattiga månniskor i fattiga
lånder. (For information och opinionsbildning har man andra
målgrupper.)

Ett annat genomgående drag år att organisationerna i stor utstråck-

ning sjålva kan avgöra vilka projekt eller program de vill arbeta med.
Den viktigaste skillnaden mellan de olika systemen gåller graden av

förtroende för organisationernas förmåga att sjålva utforma sitt bistånd.
I Nederländerna och Storbritannien utgår större delen av statsbidragen
som blockbidrag och redovisas barai efterhand. I Frankrike och Luxem-

borg förekommer bara projektbidrag, och ansökan måste innehålla
detauerade beskrivningar avvarje projekt. Systemen i Övriga lånder ligger
någonstans mellan dessa båda ytterligheter, men på de flesta håll domi-

nerar fortfarande bidrag på projektbasis.
I alla lånder utom Luxemburg har organisationerna möjlighet att få

statsbidrag också till sina administrationskostnader. Systemen varierar
något, men genomgående beråknas administationsbidraget som ettpro-

centpåslagpåprojektkostnaden. Storleken varierar men ligger igenomsnitt
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kring 7 procent. I Tyskland kan några etablerade organisationer få upp
till 12 procenti administrationsbidrag, medan Övriga organisationer inte
får något bidrag alls till sin administration.

Bidragens storlek varierar också kraftigt, både når det gåller hur stor
del av biståndsbudgeten som går till eo-biståndet, från 0,5 procent i
Storbritannien till9,3 procent i Tyskland, och når detgåller awågningen
mellan statsbidrag och egeninsats. Danska, tyska och holländska organi-

sationer kan i vissafallfåhela insatsen flnansierad avstaten. Frankrike och
Storbritannien har, liksom EG-kommissionen, en gråns på 50 procent.

Tabell 2. Bistånd via enskilda organisationer i EG-låndema 1986

Egna insatser Statsbidrag
mig ECU ECU/ capita milj ECU Ecu/capita totalt/cap.

Belgien

Danmark

Frankrike

Irland

Italien

Nederlånd

Storbrit.

Västtyskland

Kålla: OECD

23,4

16.3

85,4

20,8

11,2

142,0

194.0

551.0

2,37

3,18

1,54

5,78

0,19

9,77

3,43

9.07

36,2

(1985) 9,0

17,6

3,6

42,8

114.3

12,0

252,0

3,65

1.76

0.81

1.01

0.74

7.85

0,21

4.13

6,02

4,94

1.85

6.74

0.93

17,62

3,64

13,20

Berålmingar au E Cu/capita: EC-NGO-E C LimLson Committee

Tyskland och Nederländerna anslår mest pengar till eo-bistånd, både
absolut - Tyskland252 miljoner och Nederlånderna 114,3 miuoner ECU
1986 - och i förhållande till folkmängden - i Tyskland 4,13 ECU per
invånare och i Nederländerna 7,85. Storbritanniens bidrag till eo-bistån-

det uppgick samma år till 0,21 ECU per invånare, Frankrikes till0,31 och
Italiens till 0,74 ECU per invånare. Liknande skillnader finns mellan de
summor organisationerna i respektive land sjålva samlar in.

I de flesta lånder har organisationerna möjlighet till vissa ytterligare
bidrag, vid sidan av de så kallade samfinansieringssystemen. Det gåller i
första hand bidrag till katastrofbistånd och/ eller livsmedelshjålp. Villko-

ren varierar. Vissa lånder reserverar en del av dessa anslag för insatser
genom organisationerna, i andra lånder måste organisationerna sbka
bidrag for varje enskild insats.
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Kontakterna mellan organisationerna och biståndsorganen varierar
också. I flera lånder, bland annat Frankrike, Danmark och Nederlän-

derna, har de institutionaliserats. I andra lånder år de mer informella och
tas "vid behov", vilket enligt organisationerna ofta leder till att de saknar
aktuell information.

I flera lånder håller bidragsreglerna på att fbråndras i riktning mot
blockbidrag och Ökade möjligheter attfåbidraginte bara till utvecklings-

projekt utan också till att starka de organisationer man samarbetar med
i Syd.

En annan tendens, som oroar organisationerna i flera EG-lånder år att
deras regeringar i bkad utsträckning vill anvånda biståndsbudgeten för
insatser i Östeuropa och/ eller för flyktingmottagning eller andra ange-

lågna behovi hemlandet.

EG-kommissionens bidrag till eo-bistånd
Vid sidan av bidrag från de egna biståndsorganen kan organisationer i
EG-lånderna söka bidrag från EG-kommissionens NGO Division, som
1991 har en budget för "samfinansiering" på 105 miuoner ECU, en
bkning med 15 miuoner sedan året innan.

Villkoren för bidragen faststålls efter samråd med EC-NGO Liaison
Committee, som bildades 1976 1 samband med att EG-kommissionen
började låmna bidrag till eo-bistånd. I nåtverket ingår idag ca 700
organisationer från EG-lånderna. Ivarje land finns någon form av natio-

nelltparaplyfbr kontakterna med såvål nåtverket som EG-kommissionen.
EGS bidrag till eo-bistånd låmnas på projektbasis och ska enligt gal-

lande riktlinjer till 90 procent användas for utvecklingsprojekt i Syd och
till 10 procent för utbildning och information (developmenteducation)
i Nord.

EG-kommissionen finansierar hégst 50 procent av ett projekt. Bidra-

gen kan högst uppgå till 150 000 ECU per år och 500 000 ECU totalt.
Någon egentlig samordning mellan EG-kommissionens bidrag och

EG-låndernas bidrag till organisationernas bistånd förekommer inte,
utan en organisation kan få bidrag från båda hållen till samma projekt.

Liksom flera av medlemslåndernas biståndsorgan har EG-kommissio-

nen enligt gållande riktlinjer rått att inte bara kontrollera organisatio-

nens råkenskaper utan också inspektera de projekt som fått bidrag.
Förutom bidrag enligt samfinansieringssystemet kan organisationer

inom EG söka bidragfrån EG-kommissionens betydligt större anslagfor
livsmedels- och katastrofbistånd. Av EGS totala budget går 3 procent till
utvecklingsbistånd, och av det samlade biståndet går ca 10 procent till
samfinansiering med organisationerna och fem gånger så mycket till
livsmedels- och katastrofbistånd.

De senaste åren har EG dessutom inråttat flera specialanslagför stöd
till demokratisering, till exempel Åtgärder i samband med Namibias
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sjålvståndighet, NGOS i Chile, Stod till demokratisering i Latinamerika,
NCOS ivietnam, NGo-projektiKambodja, Öst- och Centraleuropa. Från
de hår anslagen kan bidrag sökas av såvål organisationer i EG-lånderna
som i de linder anslagen gäller. Något generellt system fbr direktstod
finns däremot inte inom EG-kommissionen.

Nederlåndema
Efter en successiv utveckling under 1970-talet från projektbidrag till
programstöd och blockbidrag, med allt större möjligheter för organisa-

tionerna att sjålvståndigt beståmma inriktningen av sitt bistånd, infbrdes
det nuvarande samfinansieringsprogrammet 1980 . Det har våxt snabbt
och uppgår 1991 till ca 500 miljoner hollåndska gulden, drygt 1,6

miharder svenska kronor.
Eo-biståndet beskrivs av holländska regeringen som "den tredje kana-

len" for hollåndskt bistånd, vid sidan av det bilaterala och multilaterala
biståndet.

Samtinansieringsprogrammet bygger helt på blockbidrag, som redo-

visasi efterhand. Övergången tilldet nya systemet motiveras av holländska
UD med att avslagen på organisationernas ansbkningar varit ytterst få
åren fbre beslutet, att regeringen hade fbrtroende för de organisationer
som fick bidrag och att man ville minska byråkratin i bidragssystemet.
Modellen utvårderades 1984, och man fann dåingen anledning att ändra
den.

I Holland fördelas blockbidragen mellan fyra paraplyorganisationer,
som av tradition anses representera hela det holländska samhället:

CEBEMO representerar de katolska organisationerna, ICCO de protes-

tantiska. NOVIB de "sekulära" och HIVOS de "humanistiska". ICCO och
CEBEMO har de senaste åren fått 35 procent var av bidragen, NOVIB 20
procent och HIVOS 10 procent.

NOVIB år en paraplyorganisation, som saknar motsvarigheti Sverige
och de andra lånder vi studerat. Bland de 50 medlemsorganisitionerna
återfinns politiska partier från höger till vånster, kvinnoorganisationer,
ungdomsorganisationer och miuöorganisationer. NOVIB har byggts upp
till ett professionellt biståndsorgan och har idag 230 anstållda. Av dem
arbetar Över 80 medinformation och utbildning, framforalltinom ramen
för programmet "Gåstvid dittbord", som varje år samlar in stora summor
från den hollåndska allmånheten. ICCO och CEBEMO har vardera ca

130 anställda. HIVOS ca 50.
Inom ramen fbr vissa bverenskomna riktlinjer bestämmer de fyra

organisationerna helt sjålvståndigthur de vill anvånda bidragen. Anvånd-

ningen kontrolleras i efterhand, dels genom att organisationerna år
skyldiga att varje år inkomma till UDS biståndsavdelning med en utförlig
rapport, dels genom sex årliga utvårderingar som beslutas och genomförs
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av organisationerna och UD gemensamt.
Årsrapporten ska bland annat innehålla en detaljerad beskrivning av

organisationens prioriteringar under året, uppgifter om organisationens
egna utvårderingar, fbråndringar i policy eller metoder, summering av
projekt som avslutats under året samt ekonomisk redovisning.

De fyra paraplyorganisationerna får anvånda 7,5 procent av sin
statsbidragsfinansierade budget till administration.

"De fyras gång", som de fyra paraplyorganisationerna kallas i Holland,
har sedan något år ett samrådsorgan, Gemeenschappelijk Overleg
Medefinanciering COM, som bland annat samordnar deras förhand-

lingar om bidragsfbrdelningen. Det år nåmligen inte regeringen utan
organisationerna sjålva som avgör den procentuella fördelningen av
statsbidragen mellan de fyra. COM förmedlar också ansokningar om
bidrag till paraplyorganisationerna från organisationer som inte år
medlemmar hos dem.

Som i Sverige förmedlar ett litet antal organisationer, bland dem
NOVIB och ett par medlemsorganisationer hos CEBEMO och ICCO, en
stor del av katastrofbiståndet. Man diskuterar nu attintegrera delar av det
i samfinansieringsprogrammet.

Vid sidan av bidragen till de fyra stora har hollåndska UD ett program
fbr "bidragtill lokala initiativ", dår kommuner, skolor, lokala solidaritets-

grupper och andra kan söka bidrag for mindre insatser. Bidragen, som
högst uppgår till 50 procent av kostnaden, ses i första hand som ett medel
för att bka det lokala engagemanget i Holland, inte som en del av
utvecklingsbiståndet. Programmet uppgår 1991 till 3,5 miuoner golden.

Bidragtill information och utbildningi Hollandkan också sbkas direkt
från UD. Kyrkor, fackliga organisationer och lokala grupper av olika slag
delar 1991 på 16 miljoner golden. Speciella bidragsmöjligheter har de
senaste åren införts for kvinnoprojekt, kultur och innovativa aktiviteter.

De hollåndska organisationerna lågger allt större viktvid opinionsbild-

ning och politisk lobbyverksamhet på hemmaplan, bland annat genom
gemensammapåtryckningarför attforsvara 1,5-procentmåletfbrbiståndet.

Norge
I Norge har man haft samma utveckling mot större sjålvståndighet för de
organisationer som under många år fått bidrag till sitt bistånd från
NORAD. Våren 1991 har NORAD utarbetat nya riktlinjer for samarbetet
med de enskilda organisationerna, och riktlinjerna har fastställts under
hösten efter remiss till organisationerna.

Enligt de nya principerna forskjuts tyngdpunkten i NORADS arbete
från fbrhandsgranskning till efterhandsgranskning och från bedömning
av projekt till bedömning av organisationer.

Målet for NORADS samarbete med organisationerna år "att stårka
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lokala organisationer och målgrupper i mottagarlånderna. Samarbetet
skall dårfbr bidra till kapacitets- och kompetensuppbyggnad hos lokala
samarbetspartners och dårmed garantera att beslut om och styrning av

projekten kan ske på lokalplanet/ nationell nivå".
Bidrag ska kunna låmnas till norska organisationer eller organisatio-

ner i lånder dår NORAD har representation (direktstbd). De ska vara
ideella, demokratiskt uppbyggda och ha minst två års erfarenhet av

"utviklingsrettet virksomhet". Mindre erfarna organisationer kan söka
bidrag genom en fadder bland de godkånda organisationerna. Faddern
blir då ansvarig i förhållande till N ORAD. Fbr ramavtal stålls större krav
på organisationen. Den ska bland annat ha minst fem års erfarenhet av

samarbete med NORAD, tillråcklig biståndsvolym och tillråcklig kapaci-

tet.
NORAD har idag ramavtal med nio organisationer, varav fyra stora -

Kirkens Nqadhjelp, Norges Röde Kors, Redd Barna och NorskFolkehjelp
samt en paraplyorganisation, missionens biståndssekretariat.

65 procent av anslaget, som 1991 uppgår till 520 miuoner norska
kronor, går till ramorganisationerna. 20 procent går till Övriga norska
organisationer och 15 procent till direktstöd, som fbrmedlas aVNORADS
biståndskontor till lokala grupper och organisationer. På varje kontor
finns en utsånd handlåggare och en lokalanstålld som tillsammans
ansvarar för kontakterna med organisationer, norska och inhemska, i
landet och för direktstbdet. De norska organisationerna år kritiska mot
direktstödet, men på NORAD betraktas det som ett bra komplement till
Övrigt norskt bistånd.

N ORAD planerar nu attvidga kretsen av bidragsberåttigade organisa-

tioner till att också gålla nåtverk av organisationer i flera lånder.
I fortsåttningen kan norska organisationer enligt de föreslagna prin-

ciperna antingen sluta avtal om ett enskilt projekt eller ramavtal av tre
olika slag allt efter graden av eget ansvar:

0 rullande projektavtal
0 programavtal
0 blockavtal

Detrullande projektavtaletfbus upp med en årligprojektplan, som ska

innehålla beskrivningar av varje projekt och indelas i pågående projekt,
nya projekt och projektskisser, samt en årlig rapport.

Programavtal gållersektorprogram, regionprogram eller landprogram
och kan tecknas med organisationer som har dokumenterad kompetens
inom det området programmet gåller. De ska också presentera årliga
aktivitetsplaner och rapporter, inklusive ekonomisk redovisning.

Blockavtalkan tecknas med en organisation eller grupp av organisatio-
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ner (konsortium/ paraply) , som har dokumenteradkompetens och kapa-

citetinom detområde avtalet gåller, ochinom ramenför en Övergripande
målsåttningfor organisationens bistånd. Blockavtaletger organisationen
hela ansvaret för förvaltning av bidraget, som ska redovisas i efterhand.

För informationsbidrag finns också både ramavtal och projektavtal,
men de handlåggs av informationsavdelningen och inte av avdelningen
för "Private organisasjoner". Liksom i Holland lågger man stor vikt vid
information och utbildningsom kan påverka allmånhetens instållningtill
utveckling och bistånd. En konsult har på NORADS uppdrag utarbetat ett
studiematerial om "Planlegging og evaluering av private organisasjoners
pro~ektvirksomhet" som anvånds flitigt i flera organisationers utbild-

ning.
NORAD kan bidra med upp till 80 procent av både investerings- och

driftkostnader och upp till 100 procent av kostnaderna för utbildning av

lokalt anstålld personal. Ett administrationsbidrag på 5 procent låggs på
toppen av bidraget och behöver inte redovisas.

Utvårderingar kan initieras av organisationerna sjålva, NORAD eller
utrikesdepartementets evalueringsavdelning, som under 1991 genomför
en större utvårdering av hela det norska eo-biståndet, "Private organisa-

sjoner - kanal for norsk bistand".
Utvårderingen gåller alltså inte bara bidragen till organisationernas

eget bistånd utan också deras insatser inom katastrotbistånd, humanitårt
bistånd och andra delar av det norska biståndet. Utvårderingen ska dels
kartlägga organisationernas kompetens och samarbetet med N ORAD,
dels studera effekterna av eo-biståndi några lånder.

Canada
ClDAI Canada har låmnatbidrag till eo-bistånd sedan 1968. ClDA'S N GO
Program år ett av flera specialprogram, som syftar till att engagera
organisationer, yrkessammanslutningar, universitet, kommuner, ung-

domsgrupper medflera delar av det kanadensiska samhålleti internatio-

nellt utvecklingssamarbete.
Drygt 150 organisationer samlade under 1989/ 90 in sammanlagt nåra

200 mihoner dollar och fick 90 mihoner i bidrag från CIDA. Liksom i
Europa har organisationerna fått allt större sjålvståndighet i relationerna
till CIDA.

De kanadensiska organisationerna kan söka bidrag till projekt eller
program (project funding, program funding). Till programfinansiering
råknas också blockbidrag (comprehensive funding) till en organisations
samlade bistånd. Egeninsatsen ska for projekt vara minst 25 procent, for
program minst 50 procent. Organisationer som genomför insatser i av

CIDA prioritrade lånder kan få hbgre andel bidrag.
Projektbidrag år i första hand avsedda for nya organisationer och
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organisationer som har sina insatser spridda på många olika håll.
Programbidragförutsåtter ett långre samarbete med CIDA och ett land-

program, sektorprogram eller samlat program som uppfyller CIDA'S
villkor. Programbidrag kan gå till en enskild organisation eller en paraply
organisation som i sin tur fördelarbidragtill sina medlemsorganisationer.
Ett programavtal kan vara ett- eller flerårigt.

I CIDAS kriterier för bidrag till eo-biståndet ingår att projekt och
program ska vara utvecklingsinriktade snarare ån vålfårds- eller nöd-

hjålpsinriktade, angripa orsakerna snarare ån symptomen, svara mot
uttalade behov hos lokalbefolkningen, som normalt också ska involveras
i planering, genomförande och medverka med en egeninsats i form av

pengar, material eller eget arbete.
Vid fördelningen av bidragprioriteras bland annat projekt som fråm-

jar lokalt deltagande och lokala initiativ, utnyttjar lokala resurser, bidrar
till att skydda eller forbåttra miubn, involverar kvinnor, utbildar poten-

tiella ledare, sårskilt bland ungdomar, kvinnor och ursprungsbefolkning.
Bidragen ska i första hand gå till utvecklingsprojekt men kan också i

viss utstråckning anvåndas för att stårka organisationer eller institutioner
i Syd.

Internationella organisationer kan söka bidrag från ett sårskilt pro-

gram, "the INGO Program". Dessa organisationer, varav en del år vad vi
kallar nåtverk, får bidragfbr att på olika sått stårka organisationer i Syd.

Nationella och lokala organisationer i Syd hånvisas annars i första
hand till kanadensiska organisationer. Men CIDA har också ett program
för direktstöd till små projekt i vissa lånder. Beslut om bidragen fattas av
Canadas ambassad i respektive land efter samråd med kanadensiska
organisationer som arbetar i landet i fråga.

Vid sidan av de vanliga eo-bidragen finns ett speciellt arrangemangför
organisationssamarbete i Sydasien, South Asia Partnership. Ett antal
organisationer i Indien, Pakistan, Bangladesh och Sri Lanka bildar
tillsammans med kanadensiska organisationer ett konsortium, som får
bidragfrån CIDA med upp till 80 procent av kostnaden för sina projekt.
Konsortiet bildades 1982 som ett stod fbr nya organisationer i Sydasien.

Intresset för utvårderingar har Ökat hos både CIDA och organisatio-

nerna. CIDAtar mer eller mindreregelbundetinitiativettill utvårderingar
som genomförs i samarbete med organistionerna men bekostas av CIDA.

Kanadensiska organisationer år också engagerade i katastrofbistånd
och annat samarbete med CIDA. Bidrag till information och utbildning
låmnas genom ett sårskilt CIDA-program, Public Participation Program.
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. Svensk erfarenheter
I . Sixten Hepplings utredning
1984tickSIDAi uppdrag av regeringen att göra en bversyn av de enskilda
organisationernas kapacitet att ta emot och förmedla statsbidrag till u-

landsbistånd. Översynen, som gjordes avsixten Heppling, presenterades
1985 1 rapporten "Enskilda organisationers biståndskapacitet".

Irapporten dras bland annat fohande slutsatser:

0 Organisationerna har god beredskap för en fortsatt, successiv bk-

ning av anslagen.

0 Organisationerna behöver Ökade resuser, både personella och
finansiella, för att forbåttra sin biståndskapacitet. Flaskhalsarna år
dels brist på personal med biståndserfarenhet, dels bristande kapa-

citet på mottagarsidan.

* Stora kapacitetsvinster kan göras genom förenklade rutiner i kon-

takterna med SIDA. Översynen rekommenderar mindre forhands-

granskning av organisationernas ansokningar, med bland annat
slopande av de rutinmåssiga remisserna till sektorbyråer och
biståndskontor.

0 SIDA kan inte frånsåga sig sitt ansvar för biståndets innehåll, men
tonvikten bör ligga på efterhandsgranskning och utvårderingar.

* Skillnaderna mellan de organisationer som får SIDA-bidrag till sitt
biståndår såstora, attdetår mycketsvårt att ge generellarekommen-

dationer. I stålletrekommenderar bversynen "betydande flexibilitet
och vår tilltaget utrymme fbr den enskilda handlåggarens erfaren-

het och omdbme".

' SIDAbbr fortlöpande fbua och avlåsa resultaten avbiståndet genom
enskilda organisationer.

0 De personliga kontakterna bor 6ka mellan SIDA och de organisatio-

ner som får bidrag till sitt bistånd.
* Erfarenhetsutbytet mellan SIDA och organisationerna behöver byg-

gas ut, till exempel genom fler gemensamma seminarier.
0 Biståndskontor och ambassader bbr fÖDa organisationernas bistånd

och ha beredskap för att vid behov rycka in med råd och stod.
0 Handlåggningen av alla typer av stöd till enskilda organisationers

verksamhet bör samlas på ett ställe inom SIDA.

Rekommendationerna följdes i stort sett av SIDAI de nya "Riktlinjer
for stod till enskilda organisationers u-landsverksamhet", som fastställdes
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i april 1986 efter samråd med organisationerna och reviderades i decem-

ber 1988. I praktiken har rekommendationerna dåremot, som vi ska se,

inte fbuts på alla punkter.

2. Ökaäé bidrag
Sedan mitten av 1980-talet, når de nya riktlinjerna trådde i kraft, har
biståndet genom enskilda organisationer Ökat betydligt snabbare ån det
totala svenska biståndet. Mellan 1985/ 86 och 1990/ 91 Ökade hela ansla-

get fbr bistånd genom SIDA med 60 procent, från 4,2 till 6,8 miharder
kronor. Under samma period har anslagetförbiståndgenom folkrbrelser
och andra enskilda organisationer mer ån fbrdubblats, från 329 till 675

miuoner kronor. Fbr 1991 /92 Ökas det enligt riksdagens beslut med
ytterligare 60 minoner kronor till 735 minoner kronor. Samtidigt har
antalet organisationer som får statsbidrag till sitt bistånd Ökat kraftigt.
Tabell 3 visar utvecklingen under 1980-talet, måtti utbetalade bidrag.

Tabell 3. Bidragtill enskilda organisationers biståndsprojekt under 1980-

talet (milj kr)

Ar

1980/81
1981/82
1982/83
1983/84
1984/85
1985/86
1986/87
1987/88
1988/89
1989/90

Totalt

Utbetalningar

133.3
156.8
186.7
235,8
257.8
283.5
366,2
421,1
534,2
585.4

3 160,8

Men tabellen visar bara en liten del av den nårmast explosionsartade
utvecklingen av samarbetet mellan SIDA och organisationerna. Förutom
bidragen till deras eget bistånd, de såkallade projektbidragen, slussas allt
större summor från andra anslagvia organisationerna. Om man råknar in
de delar av katastrofbistånd, humanitårtbistånd, biståndvia landramarna,
miubbistånd, kulturbistånd och sårskilda bidragför aids-insatser som går
via organisationerna, uppgick "biståndet genom enskilda organisatio-

ner" 1990/91 till ca 1,5 miuarder kronor. Vi återkommer långre fram i
kapitlet till utvecklingen inom Övriga anslag.
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3. Nya organisationer och nya uppgi ter ar gamla organisationer

De successivt Ökade möjligheterna till statsbidrag har under hela 1980-

talet medfört en stadig Ökning av antalet organisationer som år engage-

rade i utvecklingssamarbete. Det har också fått till fbud att ett antal nya
organisationer bildats enkom fbr attkunnafå statsbidrag - till exempel av

privatpersoner som vill starta ett projekt av något slag eller av kommersi-

ella intressen som vill utnyttja statsmakternas förtroende fbr de ideella
organisationerna. Samtidigt har allt fler "gamla", etablerade organisatio-

ner vid sidan av sitt ordinarie arbete i Sverige börjat ågna sig åt bistånds-

arbete. Detgållerpolitiska organisationer, religiösa organisationer, fackli ga
organisationer, handikapporganisationer, fbr att bara nåmna några.

Flera av de organisationer som långe varit engagerade i projektbistånd
har också på senare år tagit på sig nya uppgifter inom katastrofbistånd,
humanitårt bistånd eller andra delar av det samlade svenska biståndet.

Många av dem vi intervjuat har, liksom Sixten Heppling i den förra
bversynen, påpekar att organisationerna sinsemellan år mycket olika. "En
samling åpplen, påron och blåbår" som någon uttryckte det. De varierar
i storlek, från små vånskapsfbreningar med en handfull medlemmar till
den samlade fackfbreningsrbrelsen med ettpar miuoner medlemmar. De
varierari ålder. från de etablerade folkrbrelserna med sina rötter i 1800-

talet till grupper som bildats det senaste året fbr att få bidrag till ett
projekt. De varierar i fråga om biståndets omfattning, från ett enstaka
projekt på några tiotusentals kronor till ett samlat program för flera
hundra miuoner kronor. Och, sist men inte minst, de varierari bistånds-

kunnande, biståndserfarenhet och biståndsinriktning. Bland de organi-
sationer som får SIDA-bidrag finns representanter fbr alla de fyra "ge-

nerationer", som vi beskriver i kapitel 5, från de traditonella vålgörarna
till samarbetspartners i ett långsiktigt arbete fbr att stårka folkligt förank-

rade organisationer.
Vidfbrdelningen av SiDA-bidragen skiljer man på organisationer med

ramavtal, som successivt fått en allt större andel av de samlade bidragen,
idag ca 95 procent, och Övriga organisationer som kan få projektbidrag
efter ansökan två gånger om året.

4. Organisationer med ramautal

Ramavtalen har utvecklats ur systemet med projektansbkningar. Organi-

sationer som under en långre tid haft ett fbrt:roendefullt samarbete med
SIDA har genom större rambidrag fått Ökade möjligheter till långsiktig
planering och Ökat eget ansvar för sitt bistånd. Samtidigt har ramavtalen
inneburit en nbdvåndig förenkling av SIDAS handlåggning.

De första ramavtalen tecknades 1977/ 78 med LO/TCO:S bistånds-

nåmnd för facklig utbildning och Swedish Cooperative Centre, SCC, fbr
kooperativ utveckling. Efter en årlig samlad framstållning från de båda
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organisationerna fattade SIDA beslut om ett rambelopp for ett år och
dessutom indikativa rambelopp för ytterligare två år.

1980 - 1982 tecknade SIDA ramavtal med ytterligare nio organisatio-

ner: Afrikagruppernas Rekryteringsorganisation ARO, Arbetarrörelsens
Internationella Centrum AIC, Diakonia, Pingstmissionens U-landshjålp
PMU, Rådda Barnen, Swedish Volunteer Service SVS, Svenska Missions-
rådets Biståndsnåmnd, Svenska Handikapporganisationernas Interna-

tionella Biståndsstiftelse SHIA, och Utbildning for Biståndsverksamhet
UBV.

Sedan dess har bara ett nytt ramavtal tillkommit. Detår Svenska Röda
Korset, som fått ramavtal från och med 1991/ 92. Fler organisationer har
uttryckt intresse för att få ramavtal, och diskussion pågår inom SIDA om
att ingå ytterligare några sådana avtal.

Omfattningen och utvecklingen av bidragen till ramorganisationerna
framgår av tabell 4.

Tabel14. Bidragtill organisationer med ramavtal 1985/86 -1989/90(mkr)

1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 1989/90 1990/91 Totalt

AIC
ARO
Diakonia
LO/ TCO
PMU
RB
SCC
SHIA
SMR
SVS
UBV

Totalt

10.5
8.7

17.0
34,0
39.7
22,1
13.0

7,9
64,6
12,7

5.1

235,3

7,0
8,8

21,0
32,4
37,8
27,0
25,0

7,0
102,0

14,2
6,4

288,6

9.0
11.7
21,0
33.0
56.0
34.1
31.0

9.1

114.0
13.0
7.7

839,6

8,0
13.9
18.4
41.0
93.3*
43.4
38.1
13,7

133,7
15.7
9.9

429,1

12,3
18.1
27,0
53.5
65.9
46.6
40.5
14.8

I57.0
19.4
10.6

465,2

13.4
20.4
38.1
58.6
94,1
52,0
41 .0

17.9
158.7
19.7
11 ,2

525,1

60,2
81.6

142,5
252,5
386,8
225.2
188.6
69.9

730.0
94.7
50,9

2 282,9

* varav 20 mkr fzårskott mr 1989/ 90

Ramorganisationerna år sinsemellan mycket olika. Detår svårt att hitta
någon annan gemensam nåmnare för dem ån deras u-landsf och bistånds-

engagemang och deras mångåriga samarbete med SIDA.
Förutom de uppenbara skillnaderna i ideologi och allmån inriktning

skiljer sig ramorganisationerna organisatoriskt. Några av dem år paraply-

organisationer, som samordnar biståndet från ett antal medlemsorgani-
sationer. De kan vara antingen rena paraplyorganisationer som inte
bedriver några egna projekt, som till exempelsMR, eller paraplyorganisa-

tioner som både bedriver egna projekt och fördelar pengar till medlems-

organisationernas projekt, som till exempel AIC.
Ett par av "ramorganisationerna", PMU och SHIA, ,år inte enskilda
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organisationer utan stiftelser, dår "medlemsorganisationerna" år stiftel-
sebildare. Pingströrelsen år inget samfund, utan varje församling år
sjålvståndig. Fbr att kunna samordna fbrsamlingarnas bistånd och kon-

takterna med SIDAhar man dårförvalt attbilda en stiftelse. SHIA, som år
ett verkstållande organ fbr handikapporganisationernas bistånd, delvis
tillkommet på initiativ av SIDA, har valt stiftelseformen av praktiska och
ekonomiska skål.

Förenkling och ärlroemle

Ramavtalen tillkom alltså redan innan Sixten Hepplingpresenterade sin
bversyn, men de låg vål i linje med hans förslag om mindre fbrhands-

granskning och administrativa fbrenklingar.
Tillkomsten av SEO-byrån (byrån fbr samarbete med enskilda organi-

sationer) 1985/ 86 var också ett resultat av Hepplings förslag. Dit fördes
handlåggningen av projektbidragen från den så kallade E-sektionen på
Undervisningsbyrån, katastrofbiståndetfrån dåvarande Lånderbyrån och
informationsbidragen från Informationsbyrån.

1985/ 86 infördes flerastora föråndringari SIDAS bidragsgivning, som
alla var steg på vågen mot förenkling och rationalisering. En viktig
féråndring var datoriseringen, en helt nbdvåndig rationalisering för att
klara handlåggningen avframfbr alltde Övriga organisationernas projekt.
Datoriseringen samordnades dockinte med det nya systemet med ramav-

tal, något som orsakat många problem och som man först nu försöker
komma till råtta med.

Ett samarbete inleddes med Biståndsinformation BIFO (då Bi/ FOI),
som på SIDAS uppdrag gjorde en så kallad fullståndighetsgranskning av
ansbkningarna från "Övriga organisationer", det vill såga organisationer
som inte omfattades av ramavtal. InfÖr det samarbetet fördes en diskus-

sion om att göra BIFO till en ramorganisation, men SIDA stannade fbr
samarbete på uppdragsbasis. Vi återkommer till BIFO:S roll långre fram
i det hår kapitlet och i kapitel 8.

En tredje fbråndring 1985/86 var avskaffandet av de omfattande
remisserna av ansbkningar till sektorbyråerna, utom i speciella fall.
Dårigenom gick man visserligen miste om en möjlighet till utbyte inom
SIDA, men det var en logisk fbud av Övergången till ramavtal - och
dessutom en praktisk nbdvåndighet. Ambassaderna får fortfarande alla
ansbkningar om projektbidragpå remiss, men de får sjålva avgöravilka av
dem de vill yttra sig om.

I princip skulle SIDA samtidigt Övergå till att lågga tonvikten vid
efterhandsgranskning, men det blevi praktiken omöjligt på grund av att
verket fortfarande hade direkt ansvar för ett stort - och våxande - antal
bidragsbeslut på projektbasis.
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1987 genomfördes de forsta avde kapacitetsstudier, som nu görs avalla
ramorganisationerna. Kapacitetsstudierna år tånkta att ge både organisa-

tionerna själva och SIDA vågledning om framtida biståndsinriktning,
biståndets omfattning och organisatoriska forutsåttningar. De studier
som hittills gjorts har varit nyttigauppfoLiningar och gettbra underlagför
organisationernas fortsatta planering.

Ökad äjålvståmiiglm
1990 fortsatte utvecklingen mot Ökad sjålvståndighet för ramorgani-
sationerna. SIDA började fatta beslut om bidragfor två år, i stålletfor som
tidigare ett år. I takt med att nuvarande avtal löper ut, görs nu de flesta om
till tvåårsavtal. En foråndring som minskar arbetsbordan for både orga-

nisationerna OChSIDA. Samtidigtförenklasproceduren ytterligare, bland
annatgenom att kravet pådetaherade ansokningar minskar ochbelopps-

grånsen för organisationernas egna besluthar tagits borti ettpar ramavtal.
En annan nyhet år att bidrag till information i Sverige, som tidigare

behandlats helt separat, nu integreras i de Övriga bidragen och for ram-

organisationerna ingår i rambeloppet. Vi återkommer till informations-

bidragen långre fram i det hår kapitlet.
Från 1990 ger SIDA också bidrag till insatser i Östeuropa, via en

sårskild anslagspost. Redan från början har omkring hålften av de bidra-

gen fordelats genom separata ramavtal, och den tendensen fortsåtter.
1991 har SIDA tagit första steget mot sådana blockbidrag (block

giants), som vi beskrivit i föregående avsnitt. Enligt de nya ramavtalen
med SMR och PMU kråvs inte långre SIDAS godkännande av enskilda
insatser. Det år en foråndring som speglar detförtroende SIDAhar för de
båda organisationerna efter många års nåra samarbete. De nårmaste åren
våntas fler ramavtal foråndras i riktning mot blockbidrag.

5. Ölzriga organisationer

De organisationer som inte omfattas av ramavtal år om mojligt en ånnu
mer heterogen samling ån ramorganisationerna. Till ('ivriga organisatio-

ner råknas allt från etablerade folkrörelser som IOGT-NTO med riks-

tåckning och många års biståndserfarenhettill lokalavånskapsforeningar
som Vånskapsfbrbundet ]6nk6ping-Bangladesh, skolforeningar som
Ilandaskolans idrottsförening eller nystartade solidaritetsgrupper som
Polenkommittén Till Hands, som enligt sin ansökan "inte har några som
helst erfarenheter av utvecklingsbistånd" men som vill "fbrbåttra for folk
som har det dåligt".
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FÖrsÖk till indelning
Med hjålp av BIFO har vi gjort ett fbrsbk att indela organisationerna i
några kategorier:

0 Organisationersom byggerpåvånorts-, fadderorts- ellerfadderklass-

system, dår månniskori en ort eller en skola håller kontakt med och
låmnar bistånd till en vånort eller en vånskola i ett annat land.

0 Organisationer som till stor delbestår avflyktingar, som kanaliserar
bistånd till sitt gamla hemland eller en region i det landet. Ett
exempel år Latina, som fungerar som paraplyorganisation fbr flera
sådana grupper och föreningar.

0 Organisationer som arbetar for solidaritet med ett visst land, i

huvudsak genom informationsarbete i Sverige, till exempel Vån-

skapsforbundet Sverige-Nicaragua.
' Organisationer som arbetar med praktisk solidaritet, som

klådsåndningar, till exempel Emmaus och Brödet och Fiskarna,
som nu samlats i paraplyorganisationen Praktisk Solidaritet.

* Arbetsplatsbaserade organisationer, som samlar in pengar för att
stödja andra organisationer i deras biståndsarbete, till exempel SAS-

personalens organisation U-Assist ochvolvoanstålldas u-hjålpsfbre-

ning.

0 Yrkesbaserade grupper, som bidrar med sitt yrkeskunnande till
olika projekt, till exempel Nicarauac, en sammanslutning av arkitek-

teri Lund, som formedlear byggnadstekniskt bistånd till N icaragua.

0 Organisationer med bistånd inom ett specialområde, till exempel
Svenska Naturskyddsforeningen eller Framtidsjorden inom miu6-

området.

Utvecklingen av ansokningar och beviljade bidrag till "Övriga organi-
sationer" framgår av tabell 5.
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Tabell 5. Bidrag till "Övriga organisationer" 1985/ 86-1990/ 91

1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 1989/90 1990/91 Totalt

Ansök-
ningar
antal org

sökt
bidrag
(mkr)

Bevil-
jade
antal org

bidrag
(mkr)

% av
sökt bidr.

45

27,1

38

19.9

73,4%

65

53,8

48

28,6

53,2%

83

56.5

54

28,0

49,6%

75

71.0

60

39.4

55,5%

93

84,1

72

55,2

65,6%

118

110.0

85

53.9

49,0%

402,5

225,0

55,9%

6. Stora skillnader i synen på bistånd och utveckling
Man kan ocksåkategorisera organisationerna efter inriktningen påderas
bistånd, ungefår enligt David C Kortens generationsindelning:

0 Traditionellt vålgorenhetsinriktat bistånd

I Projektinriktat bistånd dår den svenska organisationen svarar for
genomförandet

0 Projektinriktat samarbete mellan svenska organisationer och olga-

nisationer i Syd

0 Program- och processinriktatbiståndi syfte attstårka folkligtförank-

rade organisationer

Mycket av de svenska organisationernas biståndbedrivs i traditionella
former och ståmmer dåligt med de erfarenheter av bistånd och utveck-

ling, som vi redovisat i kapitel 5.

BIFO gjorde nyligen en ingående studie av 47 projekt som de granskat
hösten 1990 och våren 1991. Projekten bedömdes utifrån en checklista
med60 frågor om bland annat målgruppens medverkan, samarbetsorga-

nisationens uppbyggnad, förhållandet mellan den svenska organisatio-

nen och samarbetspartnern, möjligheterna att generera inkomster och
medvetenheten om riskerna i biståndet.
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BIFO summerar sina intryck av studien så hår:

0 Målgruppen styr sin utveckling i liten utstråckning.

* Mycket bistånd kanaliseras till icke demokratiska strukturer eller
strukturer dår man inte lyssnar på målgruppen för biståndet. Dår-

medbidrar man tillen fbrlångningavodemokrati och målgruppens
beroende.

' I hbg grad fbrlångs eller Ökas målgruppens beroende gentemot
givarna av biståndet.

0 Projekten år i hbg grad ekonomiskt orealistiska, målgruppen kom-

mer inte att kunna ta Över och driva projekten med hjålp av egna
intåkter. Detta Ökar biståndsberoendet.

0 Låg medvetenhet om riskerna i biståndet bidrar till att skapa mer
skada ån utveckling.

Vi bedömer att en motsvarande nårgången granskning av ramorga-

nisationernas projekt skulle ge delvis liknande resultat. Samtidigt kan vi
notera en Ökande medvetenhet om bristerna och en Ökad viha att göra
något åt dem.

Spånnvidden år stor mellan organisationerna i synen på utveckling
och bistånd. Men samma spånnviddfinns ocksåinom varje organisation,
både ramorganisationerna och de Övriga.

De etablerade organisationerna har blivit allt mer professionella. De
har byggt upp egna kanslier, och vissa av dem också en egen fåltorgani-

sation, med kompetent personal.

Förankring
Organisationernas qånstemån och SIDAS handlåggare har allt låttare att
tala samma språk, att gemensamt ta del av - och delta i - den internatio-

nella debatten om utveckling och bistånd och att utbyta erfarenheter om
lyckade och mindre lyckade insatser.

Risken år då stor att klyftan Ökar mellan tjånstemånnen och de vanliga
medlemmarna, som till stora delar fortfarande har en traditionellt
vålgbrenhetsinriktad syn på biståndet - åven i organisationer dår led-

ningen ser det som sin och organisationens viktigaste uppgift att stårka de
organisationer de samarbetar med. Det hår år en risk, som många
organisationer år vål medvetna om. De försöker också på olika sålt bka
kunskaperna bland medlemmar och fbrtroendevalda och fbrankra bi-
ståndet inom den egna organisationen.

BIFO tar till exempel resultatet av sin studie till utgångspunkt fbr en
serie seminarier om biståndspolicy och biståndsplanering. Ett annat bra
exempel från de organisationer vi intervjuat år SMR:S arbete med "posi-
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tionsbeståmning" i medlemsorganisationerna, ett försök att i studie-

cirkelform diskutera och analysera den egna organisationens syn på
utveckling och biståndets roll. Ett tredje år Rådda Barnens medvetna
koncentration på insatser som kan bli medel i ett långsiktigt arbete med
att fråmja barns råttigheter.

De flesta ramorganisationerna ordnar varje år kurser, seminarier och
temadagarfor kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte inom organi-

sationen. Några har arbetsgrupper, som trå1fasregelbundetfbr attdiskutera
utvecklingen inom olika områden. Flera av organisationernager också ut
böcker och andra skrifter om utvecklingen av sitt bistånd. Det hånder
också, att praktiska handböcker, som SMR:S böcker om byggprojekt,
solenergi och hålsovård, anvånds åven av andra ån de egna medlems-

organisationerna.
Vi har också sett hur intresset för och kunskaperna om utvecklingens

och biståndets villkor kan Ökas genom att insatserna forankras lokalt
bland de egna medlemmarna. Hos PMU ligger till exempel ansvaret för
varje biståndsprojekt hos en församling i Sverige, som har direktkontakt
med en fbrsamling i samarbetslandet. Ett annat exempel år AIC:S "ut-

adoptering" av genomförda projekt till distriktsorganisationer, som
fortsåtter atthålla kontakten med lokala syster- eller broderorganisationer,
och också bidra med kompletterande biståndsinsatser, efter den egent-

liga projekttiden.
Den hår lokala forankringen år, som vi ska se, mycket viktig for

informationen och opinionsbildningen också utanför den egna organi-
sationen.

7. SE O-byråm arbete

SEo-byråns arbete har rationaliserats. Organisationer med ramavtal har
tagit Över allt mer av projektgranskningen och får nu sjålva besluta om
insatser upp till 300 000 eller 500 000 kronor.

Samarbetet mellan SEo-byråns handlåggare och respektive ramorga-

nisation har både formaliserats och "informaliserats". Rutinerna fbr
årliga genomgångar och rapportering har fått fastare former, samtidigt
som de löpande kontakterna blivit informellare och fortroligare. Om-

fattningen av kontakterna varierar dock kraftigt, från en gång i veckan
till några gånger om året.

Den minskade forhandsgranskningen ståmmer vål Överens med Six-

ten Hepplings rekommendationer och de aktuella riktlinjerna för SlDAS
samarbete med organisationerna. Dåremot har SEo-byråns inte klarat av

någon Ökad efterhandsgranskning. Handlåggarna år sjålva missnöjda
med att de inte hinner gå igenom och foha upp rapporterna från
ramorganisationerna som de skulle vilja, och organisationerna klagar
Över attSIDA kråver in deras rapporter barafbr att stålla dem i bokhyllan.
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De små organisationema får mindre ån 10 procent av bidragen men tar
mer ån hälften av SED-byråns tid
Den viktaste anledningen till att/handlåggarna inte hinner med att fÖUa
upp ramorganisationernas arbete år den helt oproportionerliga tid de
lågger ner på bidragen till Övriga organisationer.

Den andel av projektbidragen som fördelas genom ramavtal har
successivt Ökat och år nu drygt 90 procent. Men fortfarande använder
handlåggarna påsEo-byrån mer ån hålften av sin arbetstid till beslut om
och uppfbuning av bidrag till de Övriga organisationerna. Det år en
allmån uppfattning, att detta år en orimlig ordning, och att en omfbrdel-

ning år nbdvåndig.
Atskilliga fbrenklingar har gjorts. Tyngdpunkten har för SEo-byråns

del bbrjatfbrskjutasfrån granskning av enskilda projekt till granskning av

organisationerna. BIFO svarar numerafbr "fullståndighetsgranskningen"
av deras ansökningar och ser till att organisationerna kompletterar dem
vid behov. Men bedömningen av varje ansökan ska fortfarande göras av

SIDA, vilketgbr att handlåggarna åndå måste satta sigin i varje projektför
att kunna ta ställning till det.

Handlåggningen och beslutsgången inom byrån har systematiserats
och formaliserats, och kriterierna har blivit mer enhetliga, men de två
årliga ansökningsomgångarna från Övriga organisationer kråver fortfa-

rande oproportionerligt mycket tid, inklusive många timmars bvertid, på
byrån.

Efterhandsgranskning av de små organisationernas projekt finns det
knappast någon tid till alls.

Datoriseringen inom SEO-byrån harvarit en nödvåndigfbrutsåttning
fbr att hantera den stora Ökningen av antalet organisationer och projekt,
men de möjligheter som datoriseringen ger utnytqas ännu inte fullt ut.
Dataregistret Över organisationerna år obverskådligt och dårfbr svårt att
använda. Den allvarligaste bristen år att det år upplagt efter projekt och
inte efter organisationer, och att det inte gbr skillnad mellan ramorga-

nisationer och Övriga organisationer. Eftersom arbetet med ramorgani-

sationerna skiuer sig så markant från arbetet med Övriga organisationer,
behöver registret göras om fbr att kunna utnytqas rationellt.

Behov av mer dialog och erfarenhetsutbyte
Att arbetet med ansökningarna från de många små organisationerna tar
så mycket tid innebar också, att det blir mindre tid Över till dialog och
erfarenhetsutbyte mellan SED-byrån och organisationerna. Ett genom-

gående Önskemål från de organisationer vi talat med, liksom från många
av handlåggarna på SIDA, år fler möjligheter till Ömsesidigt utbyte av

erfarenheter. Inte bara Överläggningar om ansbkningar och rapporte-

ring utan också, och framför allt, diskussioner om utvecklingen i vårlden
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och biståndets villkor och metodik. I takt med att insikterna Ökar om
biståndets begrånsningar och svårigheterna att åstadkomma en långsik-

tigt hållbar utveckling, Ökar också behovet av att låra av varandra.

8. BFOs dubbelroli

BIFO eller Bi/ FOI som organisationen tidigare hette, bildades i början av
1970-taletsom FOI, Frivilligorganisationernas informationscentral, av ett
tiotal volontårorganisationer. FOIS viktigaste uppgifter var att låmna
information till ungdomar som ville arbeta som volontårer och att
samordna förhandlingarna med SIDA angående volontårbidrag och
Övrigavillkorfbrvolontårerna. FOI ordnade också kurserfbr organisationer
och hemvånda volontårer, med projektbidrag från SIDA. Allt eftersom
fler små organisationer engagerade sig i biståndsprojekt, Ökade också
FOIS rollsom rådgivare i frågor om ansökningartillsiDA om projektbidrag.
Idag har BIFO 41 medlemmar, varav 23 "Övriga", som inte år ramorgani-

sationer eller ingår i organisationer som har ramavtal med SIDA.
1985 tog SEO-byrån initiativ till ett utvidgat samarbete mellan byrån

ochFOI, som från och med 1985/ 86fbrvandlades till Biståndsinformation/
FOI eller Bi/FOI. Organisationen skulle dels fortsåtta och utvidga sin
rådgivnings- och utbildningsverksamhet med bkatbidragfrån SIDA, dels
fungera som SED-byråns förlångda arm och granska ansökningarna från
de Övriga organisationerna.

Granska men inte bedöma ansbkningar
Enligt avtalet med SEO-byrån ska BIFO fullståndighetsgranska alla an-

sbkningar från organisationer som inte omfattas av något ramavtal, och
i samråd med organisationerna se till att ansékningarna år kompletta, når
de låmnas till SIDA två gånger om året.

BIFO får dåremot enligt avtalet inte göra någon bedömning av ansök-

ningarna, varken sålla bort ansökningar som uppenbart inte uppfyller
kriterierna fbr bidrag eller yttra sig om sökande organisationer och deras
projekt.

Detblir i långden en ganska omöjliguppgift, sårskiltsom BIF Ogenom
direktkontakten med organisationerna ofta har båttre fbrutsåttningar ån
SIDAS handlåggare att bedöma deras ansökningar. På SED-byrån erkån-

ner man dårfbr, att man gårna vid sidan av den formella hanteringen
ibland kollar av med BIFO hur de bedömer projekten.

Att granska projekt utan attfåbedöma dem kan inte heller vara sårskilt
stimulerande, och risken finns att de duktiga granskarna försvinner till
andra arbetsuppgifter.

Inom BIFO arbetar fbr nårvarande tre qånstemån med projekt-
granskningen två intensiva månader per beredningsomgång. Resten av
sin tid använder de till rådgivning och kursverksamhet. Större delen av
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den rådgivningen riktar sig inte till BIFOs medlemsorganisationer utan
till Övriga mindre organisationer.

Rådgivning, utbildning och information
Rådgivningen handlar inte bara om hur ansbkningar och rapportering
till SIDA ska bli bättre utan framför allt om hur organisationernas bistånd
ska bli båttre. Granskningen av ansökningarna ger god Överblick Över

vilken kompetens som saknas och dårmed ettbra underlagför attplanera
kurser, seminarier och informationsverksamhet, som år de stora delarna
i BIFOS eget arbete. BIFO har också, mer systematiskt ån SEO-byrån,
anvånt sitt datasystem fbr att få Överblick Över organisationernas projekt
och också Över utbildnings- och informationsbehov.

Sedan 1985/ 86 delar BIF O lokaler med Svensk Volontårsamverkan
SVS. Närheten har underlåttat ett nåra samarbete också i fråga om
utbildningoch information, och många kurser ordnas nu varje år av BIFO
och SVS gemensamt.

Båda organisationerna har, liksom deras medlemsorganisationer, stor
nytta av den databank Över Av-material om lånderna i Syd och om
relationerna Nord-syd, som nu byggs upp gemensamt av BIFO och SVS.

Planer finns på att bygga ut databanken med en erfarenhetsbank, dår
man kan hitta uppgifter om vilka organisationer som bedriver vilken typ
av biståndsprojekt i vilka lånder.

BIFO fick 1990/91 ca 2,9 mihoner kronor om året i SIDA-bidrag. Av
den summangickl,2 miuoner kronor tillprojektgranskningenligt avtalet
med SEO-byrån och drygt 1,7 miljoner kronor till organisationens eget
arbete.

BIFO anser sig inte ha några större problem med sin dubbelroll som
samarbetsorgan fbr organisationerna och samtidigt SIDAS förlängda
arm. Däremot finns starka Önskemål om Ökade resurser för rådgivning
och utbildning.

Inom SEO-byrån finns en viss tveksamhet tillBIFOs "omöjliga dubbel-
roll". Men slutsatserna varierar. Det finns de som anser att SIDA måste
hålla striktpågrånsen mellan fullståndighetsgranskning, som kan låggas
utpå en organisation som BIF O, och bedbmning/ beslut om bidrag som
år myndighetens ansvar. Och detfinns de som anser, attBIFO borde få ta
Över åven bedömningen av ansbkningarna, antingen genom delegering
från SIDA eller genom ett nytt ramavtal, dår BIFO blir paraplyorganisa-

tion fbr alla Övriga organisationer.

9. Organisationerna i stort sett nöjda med samarbetet

Ramorganisationerna år i stor utsträckning nöjda med samarbetet med
SIDA/SEO-byrån. "VI har lårt oss umgås med varandra", år en vanlig
uppfattning. Efter många års samarbete finns ettgrundmuratförtroende
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och stor bppenheti relationerna mellan SIDA och ramorganisationerna.
Den kritik som finns framförs direkt, och båda parterförsöker anpassa sig.

SEO-byrån klagar till exempel Över ansbkningar och rapporter som
kommer in fbr sent, och organisationerna klagar Över att SIDAS krav på
ansbkningar och rapportering skapar merarbete inom organisationerna.

Enklare rutiner
Ettgemensamt Önskemål från ramorganisationerna år att de så långt som
möjligt ska kunna låmna samma rapporter till SIDA som de anvånder för
att rapportera inom den egna organisationen. Det nuvarande systemet
tvingar dem ibland att skriva om samma rapporteri en annan form fbr att
de ska passa in i SIDAS rutiner.

Organisationerna år noga med att understryka, att det inte år rappor-

teringen i sigde år kritiska mot. AttsiDAsuccessivtharförenklatpappers-

excersisen, har inte minskat deras egna krav på rapportering och plane-

ringsunderlag från sina medlemsorganisationer och deras samarbet$-

partners. Deras eget behov av detaljerad information år minst lika stort
som tidigare. Det år bara formerna fbr rapporteringen till SIDA som de
vill förenkla ytterligare.

Att det statliga budgetåret börjar den 1 juli, medan organisationerna
i allmånhet har kalenderåret som budgetår, skapar också problem med
samordningen av planering och rapportering till SIDA respektive inom
de egna organisationerna. Ett annat problem år att SIDAS krav på
slutrapport efter ett visst antal år inte alltid bverensståmmer med den
naturliga projektcykeln, eller att en del långsiktigt samarbete inte går att
indela i avgrånsade projekt. Sådana gånger blir rapporterna inte sårskilt
meningsfhlla för organisationen sjålv.

De ramorganisationer som vid sidan av projektbidragen får bidrag
också till katastrofbistånd eller humanitårt bistånd. eller samarbetar med
SIDA inom något annat område, klagar också Över de många ingångarna
till SIDA och de olika villkoren fbr de olika anslagen. De skulle helstvilja
ha ett avtal, som reglerar samarbetet medSIDA inom alla olika anslag, och
låmna en årlig rapport. De villgårna ha kvar möjligheten till kontakt och
erfarenhetsutbyte med SIDAS experter inom olika områden - lånder eller
sektorer - men skulle föredra att de formella kontakterna kring ansök
ningar och rapportering samlades på ett stålle inom SIDA, eller åtmins-

tone passerade genom "ett fönster" fbr att sedan vidarebefordras till rått
instans inom verket.

De flesta ramorganisationerna år mycket positiva till "sina" handlåg-

gare på SED-byrån, men några år kritiska mot att handlåggaren sållan
eller aldrig har tid att besöka dem eller diskutera innehållet i deras
rapporter. Byten av handlåggare inom byrån har också skapat problem
fbr några av ramorganisationerna. Organisationernas qånstemån och
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SEo-byråns handlåggare år Överens om att gemensamma resor till de
projekt organisationerna stöder och gemensamma möten med ansvariga
samarbetspartners ger en bra grund fbr fortsatta kontakter.

Organisationer på mellanhand
Bland de Övriga organisationerna år åsikterna av naturliga skål mindre
samståmmiga om samarbetet med SIDA. Några av dem har många års
erfarenhet av små eller större projekt med SIDA-bidrag och har, liksom
ramorganisationerna, anpassat sig efter de regler som gåller. Andra år
helt nya och har svårt att förstå, "att det ska behövas så mycket byråkrati
fbr vårt lilla projekt". Organisationer som får avslag på sina ansökningar
årgivetvis också ofta kritiska mot "byråkraterna" som inte förstår vårdet av
just deras projekt.

Man måste komma ihåg, att ramorganisationerna har anstålld perso-

nal som - bland annat - förbereder ansökningar och skriver rapporter,
medan de flesta Övriga organisationer bedriver sitt arbete helt påfrivillig
basis. De som ska sköta kontakterna med såvål SIDA som projektet på
fritiden, ofta några få eldsjålar, upplever kraven annorlunda ån de som år
anstållda fbr att administrera en organisations bistånd.

En del mellanstora organisationer, som inte har egna ramavtal men
som åndå har ett omfattande och långsiktigt samarbete med organisatio-

ner i Syd, tycker sjålva att de i och med ramavtalen har hamnat på
mellanhand. "Åt dem som har skall varda givet", anser en av dem och
syftar då framför allt på administrationsbidragen, som gjort det möjligt
fbr ramorganisationerna att anstålla mer personal och fbrbåttra sin
planering och uppföuning av projekten. Det år enligt några av de
interxjuade organisationerna inte billigare att administrera ett litet pro-

jekt ån ett stort. Vi återkommer till administrationsbidragen långre fram
i det hår kapitlet.

Men det år inte bara administrationsbidragen som gbr livet låttare fbr
ramorganisationerna. Ramavtalen i sig ger dem en planeringst1ygghet
och en möjlighet att arbeta långsiktigt, som de Övriga organisationerna
saknar.

Några av de organisationer vi tråffat har fört diskussioner med SED-

byrån om attfå egnaramavtal, och åven inom byrån finns röster fbr något
eller någraytterligare ramavtal. Vi återkommer i kapitelb till kriterier fbr
sådana avtal.

I 0. Starka och szjaga sidori eo-biståmiet

Ettviktigt motivfbr de Ökande statsbidragen till bistånd genom enskilda
organisationer år deras förmåga att nå den egentliga målgruppen för det
svenska biståndet, de fattigaste månniskornai de fattigaste lånderna, och
att bygga upp ett samarbete utifrån en gemensam ideologisk bas.
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Det år också både deras egen och SIDAS uppfattning, att deras
starkaste sida år att nå ut till gråsrötterna, till lokalbefolkningen, att knyta
kontakter direkt mellan månniskor och organisationer i Sverige och ett
annat land, och att dela med sig av idéer och erfarenheter av praktiskt
organisationsarbete i ett demokratiskt samhålle.

De år av naturliga skål mindre bra på storskaliga projekt, på att sprida
insatserna till ett helt land eller en hel region. Enligt flera av de SIDA-

handlåggare vi intervjuatår organisationerna dessutom mindre inriktade
ån ett statligt biståndsorgan på att låmna Över ett projekt helt och hållet
till samarbetspartnern. "De ser gårna till att ha en fot kvar fbr att
kontrollera att det inte går snett".

Som vi redan pekat på år eo-biståndet så mångskiftande, att det år
nåstan omöjligt att dra några generella slutsatser om del Det gåller
naturligtvis i extra höggrad, når man försöker beskriva vad organisatio-

nerna lyckas bättre eller såmre med ån statliga biståndsorgan. Det finns
alltid gott om undantag. Men fbr många av organisationerna galler
fortfarande, att deras bistånd år mer vålgbrenhet ån samarbete för
utveckling, och att de i högre grad ån SIDA fortfarande sjålva genomför
insatserna och sjålva tar ansvar för dem. Den klara rollfördelning mellan
den svenska organisationen och samarbetspartnern i Syd, som SIDAS så

kallade rollutredning fbrordar, år långtifrån självklar fbr många organi-

sationer.
I takt med den Ökande professionaliseringen av organisationernas

bistånd, fbråndras rollerna mellan de svenska organisationerna och deras
samarbetspartners. De senare får en allt viktigare roll i hela processen,
från initiering till genomförande och utvårdering av ett projekt. Det blir
alltvanligare attden lokala organisationen inte bara formulerar projektet
utan ocksåfyller i ansökan tillSIDA. Detblir ocksåalltvanligare att avtalen
mellan organisationerna klargbr roll- och ansvarsfbrdelningen mellan
dem.

Men detta galler ån så långe i stort sett bara de etablerade organisatio-

nerna med långbiståndserfarenhet. Bland de nyare små organisationer,
som får SIDA-bidrag, finns fortfarande många som ser biståndet som
våra projekt, som vi ska genomföra för att dom ska få det båttre". Vi har

sett avskråckande exempel på biståndsinsatser, som i båsta fall inte gbr
någon skada i samarbetslandet.

Men vi har också sett exempel på små organisationer som bedriver
mycket bra bistånd, och som sjålva eller tillsammans med BIFO gbr stora
anstrångningar fbr att 6ka kunskaper och medvetande inom den egna
organisationen.
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I I. KapaciteLsstudier
Sedan 1987 anlitar SEO-byrån utomstående konsulter för så kallade
kapacitetsstudier av ramorganisationerna. Studierna, som genomförs i
samråd medrespektive organisation, ska enligtuppdragsbeskrivningarna
analysera organisationernas "förmåga och resurser att effektivt och
kostnadsmedvetet planera, administrera och fbua upp sin biståndsverk-

samhet". Interconsult Sweden AB, som genomfört ett par av kapacitets-

studierna, utgår i sina analyser från tre mått på kapacitet:

0 Yttre effektivitet: Gbr de rått saker?

0 Inre effektivitet: Gbr de sakerna rått?

0 Flaskhalsar fbr framtida bkningar

Fbr organisationer, som arbetar i en miUÖ som kännetecknas av stor
komplexitet och hbg turbulens, bör man lågga till ytterligare ett mått på
kapacitet, nåmligen föråndringseffektivitet. Med det begreppet avser vi
förmågan att i rått tid och med minsta insats av resurser genomföra
nbdvåndiga fbråndringar. Beredskapen att reagera på signaler från
omvårlden måste vara hög, liksom förmågan att snabbt komma fram till
beslut.

Hittills har kapacitetsstudier genomförts av ARO, Diakonia, PMU,
Rådda Barnen, SCC, SHIA och SVS. En kapacitetsstudie av LO/TCOS
biståndsnåmnd pågår, studier av AIC och SMR har initierats, och en
studie av UBV planeras till 1992.

De hittills gjorda kapacitetsstudierna har visat sig mycket nyttiga såvål
fbr organisationerna som fbr SIDA. De ger en helt annan Överblick ån
vanliga uppfbliningar och ger godvågledning om vilkaföråndringar som
behövs fbr att biståndet ska bli effektivare. De undersökta organisatio-

nerna har också visat stort intresse fbr att följa rekommendationerna i
kapacitetsstudierna.

Rekommendationerna handlar till exempel om båttre samordning av
insatserna, Ökat ansvar för organisationens samarbetspartners i Syd,
fbrstårkningav organisationens professionella kapacitet, Ökad egeninsats
och båttre förankring av biståndet bland organisationens medlemmar.

De goda erfarenheterna av kapacitetsstudierna har fått SED-byrån att
börjadiskutera möjligheten attgbra liknande studier avåtminstone några
av de större "Övriga" organisationerna som inte omfattas av ramavtal.

I 2. Utuärderingar
Ökat eo-bistånd och Ökad insikt om dess svårigheter och problem Ökar
ocksåbehovet av att ta reda påvad som hånder med biståndet. Som vi sett
i avsnittet om de internationella erfarenheterna, lågger organisationeri
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Syd och Nord allt större viktvid utvårderingar. Detgåller åven de svenska
organisationerna. Utan att kunna ange några siffror kan vi åndå konsta-

tera att antalet utvårderingar som organisationerna sjålva genomför -

eller låter utomstående konsulter göra - Ökat kraftigt under 1980-talet.
Kvaliteten och anvåndbarheten varierar starkt, och alla organisationer

har ånnu inte lårt sig att skilja på löpande projektuppfohning och
utvårdering. Men mycket tyder åndåpå att utvårderingarna blir allt mer
professionella och allt mer anvåndbara som underlag för den framtida
planeringen. "VI trycker mer på utvårderingen som en del i processen ån
på att utvårderingarapporten ska vara tjusig", betonar en av de inter-

xjuade organisationsrepresentanterna.
En annan viktig utveckling år att inhemska experter från sam-

arbetslånderna i Syd bbrjar anlitas fbr utvårderingarna - eller åtminstone
finnas med i referens- och styrgrupper. Det blir också vanligare att
utvårderingsrapporterna inte skrivs på svenska utan på ett språk som båda
parter förstår.

Gemensamma utvårderingar
Flera av organisationerna år kritiska mot att SIDA inte visar något större
intresse för deras utvårderingar. De efterlyser reaktioner och synpunkter
på de utvårderingsrapporter de skickar till myndigheten.

Ett annat återkommande Önskemål år att SIDA och organisationerna
ska göra gemensamma utvårderingar av eo-biståndet och också göra
jåmforelser med det statliga biståndet for att låta av varandra och om
möjligt dra gemensamma slutsatser om vad som år bra bistånd och inte.

Organisationerna skulle ocksåbehbva tadelavvarandras utvårderingar,
något som knappastforekommer idag.Även om en utvårdering gåller ett
specifikt projekt eller program, redovisar den ofta erfarenheter, som
andra organisationer kan dra nytta av, och/ eller lrågestållningar som de
kan ta som utgångspunkt fbr egna utvårderingar.

Utvärdering av hålsoprojekt i Tanzania
Ett intressant exempel - och det enda vi funnit - på en gemensam SIDA-

organisations-utvårdering år studien "The Art of Survival. A study on
sustainability in health projects", som presenterades våren 1991. Som vi
redovisat i kapitel 5, innehåller studien en ingående diskussion och en
delvis ny definition av begreppet hållbar utveckling (sustainability).

Med den som utgångspunkt gbrs en jåmfbrande utvårdering av

hålsoprojekt i Tanzania med bistånd från SIDA till den tanzaniska
regeringen respektive från fyra svenska missionsorganisationer till deras
systerkyrkor i Tanzania.

Studien visar, att det inte går att ge något entydigt svar på frågan om
vilka projekt som har storstforutsåttningar attöverleva utan bistånd, men
att det finns stora skillnader mellan de statligt stodda projekten och eo-
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projekten. Kyrkornahar till exempel låttare attanpassa sin verksamhettill
den ekonomiska krisen i landet, framför allt av två skål: projekten år lokalt
styrda, och kyrkorna kan ta betalt för sina tjänster. De regeringsbedrivna
hålsoprogrammen har till uppgift att erbjuda gratis hålsovård, men når
de inte långre får några pengar från staten, kan de inte fungera.

Men studien visar också stora skillnader mellan de olika kyrkornas
hålsoprojekt och pekar på en radfaktorer som avgör mbjligheterna till en
långsiktigthållbar utveckling. En intressantiakttagelse år attdetinte tycks
finnas något direkt samband mellan hur långe ett projekt fått bistånd
utifrån och graden av hållbarhet. Däremot har eo-projekten ett skydds-

nåt, som de statliga hålsoprogrammen saknar, i de lokala kyrkorna och
deras svenska systerkyrkor. Om hålsocentralen får problem efter det att
biståndet upphört, år kyrkan oftast beredd att hjålpa till igen.

I3. Wiontärer

Volontårer har varit ettinslagi det svenskabiståndet, både det statliga och
eo-biståndet, ånda sedan det startade. Volontårer eller fredskårister år
enligt gångse uppfattning unga, engagerade människor med begrånsad
yrkeserfarenhet som vill göra en insats på ideella villkor. Motivet för att
utbilda dem och skicka ut dem år dubbelt: dels ska de i samarbetslandet
dela med sig av sitt yrkeskunnande, dels ska de efter hemkomsten bidra
till att bka intresset fbr utvecklingssamarbete, villkoren för människor i
Syd och insikterna om vårt beroende av varandra.

I takt med att utbildningsnivån stiger i de lånder dår volontårerna
arbetar, minskar också behovet av utländsk personal utan specialistkom-

petens. Dåremot kvarstår behovet i Sverige - och andra lånder i N ord -
av deras medverkan i information och opinionsbildning. Det år ett
dilemma som både organisationerna och SIDA år vål medvetna om.

Tabell 6. Volontårer med SIDA-bidrag 1990 1 de större volontår-

organisationerna

Organisation Antal volontåirer

Pingstmissionens u-landshjålp PMU 200
Svenskvolontårsamverkan SVS 100
Afiikagrupperna i Sverige/ARO 65
Evangeliska fosterlandsstiftelsen EFS 65
Utbildning för biståndsverksamhet UBV 60
Svenska Missionsförbundet 45
Orebromissionen 40
Adventistsamfundet 40
Svenska Baptistsamfundet 30
Svaloma 13

Käll4.- Din plats i världen. Om solidaritet och uolomåmrbete. BIFO och SVS I 991
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Trots det minskade behovet har antalet volontårer Ökat under 1980-

talet, från 662 1 slutet av budgetåret 1983/ 84 till 847 budgetåret 1989/ 90.
Antalet volontårer per organisation varierar från någon enda till ett par
hundra. Fördelningen mellan de större volontårorganisationerna fram-

går av tabell 6.

Missionärer, utlandsarbetare, solidaritetsarbetare
En anledning till Ökningen år utan tvekan att volontårbidragen år den
enda form av statsbidrag som många organisationer söker till sitt
personalbistånd. Volontårbegreppetanvånds avflera organisationer bara
i kontakterna med SIDA. Inom organisationerna talar man om missionå
rer, utlandsarbetare, solidaritetsarbetare eller kooperanter. Men i ansö-

kan till SIDA blir de alla volontårer.
Visserligen lever volontårer, det vill såga de som avlönas med hjålp av

SIDAS volontårbidrag, fortfarande under betydligt blygsammare förhål-

landen ån de experter eller konsulter som de statliga biståndsorganen
själva sånder ut. Och visserligen år det fortfarande ett starkt personligt
engagemangsom driver dem att söka sigut. Men i bvrigtår detinte mycket
som ståmmer med den traditionella bilden av en volontår.

Äldre och erfarnare
Volontårerna år idagi genomsnitt åldre och erfarnare ån for 10 år sedan.
En genomsnittsvolontår år i många organisationer 35-40 år och erfaren
låkare eller civilingenjör. Ofta år det också svårt att se någon skillnad på
deras arbete och det arbete som utförs av mer vålavlonade experter.

Så gott som samtliga volontårorganisationer vittnar om att det under
1980-talet har blivit svårare att rekrytera unga människor som volontårer.
Fårre ån tidigare har varit beredda att offra ett par år av sin yrkeskarriår
fbr de erfarenheter som volontårqånstgoringen kan ge. Det finns dock
vissa tecken på att intresset på senaste tiden åter har börjat Öka.

En annan anledning till att volontårerna blivit åldre och erfarnare år
att organisationerna i Syd ståller större krav på deras utbildning och
erfarenhet.

Sammantaget har detta medfbrt, att många av de volontårer som
rekryteras idagår samma månniskor som redan har varit ute en eller flera
gånger som volontårer.

Alltfler avvolontårerna har idag också hunnit skaffa famiu och bundit
upp sig ekonomisktgenom villalån och såvidare. De ståller dårför andra
krav på Ion, boendestandard, skolor for barnen, hemresor och så vidare
ån de yngre, oftast ensamstående volontårer som tidigare rekryterades
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Volontårer hos organisationer och volontårer hos myndigheter
De flesta organisationers volontårer arbetar hos respektive organisations
systerorganisation/systerkyrka eller någon lokal sammanslutning som
fungerar som samarbetspartner.

Men volontårerna från ett par av de stora volontårorganisationerna,
SVS och ARO, har hittills i huvudsak arbetat hos statliga myndigheter i
mottagarlandet. I båda fallen finns det mycket naturliga förklaringar till
att det blivit så, och i båda fallen försöker man nu bka samarbetet med
inhemska organisationer i samarbetslånderna.

Svenskvolontårsamverkan SVS bildades 1981, som en ersättning fbr
SIDAS fredskår, som lades ner året innan. "Den enda folkrörelse som
tillkommit genom riksdagsbeslut", som kanslichefen Björn Andreasson
formulerat det. För SVS var det naturligt att knyta an till fredskårens
villkor och teckna avtal om volontårqånster med regeringarna i ett antal
lånder. Idag har SVS sådana samarbetsavtal med Tanzania, Zimbabwe,
Seychellerna och Nicaragua. Visserligen har SVS en rad stora och etable-

rade organisationer som medlemmar, men det årånnu bara i undantags-

fall som de haft behov av volontårer till sin biståndsverksamheti de fyra
länderna.

Afrikagruppernas Rekryteringsorganisation ARO utvecklades ur
Afrikagruppernai Sverige, för att rekrytera personal till de nya sjålvstån-

diga staterna i Afrika. Afrikagrupperna hade i många år samarbetat med
befrielserörelsernai de gamla portugisiska kolonierna Angola, Mocam-

bique, Guinea-Bissau och Kapverde, framför allt i fråga om information
och opinionsbildningi Sverige. Efter befrielsen blev befrielserörelserna
statsbårande partier med ett skriande behov av utbildadpersonal, ochför
Afrikagrupperna blev det naturligt att fortsatta samarbetet genom att
rekrytera en del av den personalen.

De senaste åren har samarbetet med regeringar och myndigheter
försvårats både av den ekonomiska krisen och av utvecklingen mot
pluralism ochflerpartisystem. Regimskiftet i Nicaragua visade vilka risker
det kan medföra for en organisation att alltför mycket identifiera sig med
regeringen i ett annat land. Det galler förstås inte bara volontårorgani-
sationer utan Över huvud taget organisationer som har statliga myndig-

heter som samarbetspartners.
Såväl SVS som ARO arbetar nu för en forskjutning mot mer renodlat

organisationssamarbete och söker aktivt nya samarbetspartners bland
organisationer och lokala grupper som bildas eller får nya uppgifter.

SVS försöker samtidigt utveckla samarbetet med sina medlemsorga-

nisationer för att få fler volontårer med anknytning till dem och deras
samarbetspartners i Syd. Det Ökar också möjligheterna att ta vara på
volontårernas erfarenheter efter hemkomsten.

/
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Volontårer i projekt och volontårer som projekt
Bland de organisationer som har volontårer finns dels organisationer
som SVS, ARO och UBV, dår hela eller större delen av verksamheten
består av att utbilda och sånda utvolontårer och attbedriva informations-

och opinionsarbete med hjålp av hemvåndavolontårer, dels organisatio-

ner med omfattande projektbistånd, som PMU, Diakonia och en del av

SMRS medlemsorganisationer, som sånder ut volontårer fbr att arbeta i
projekten. Detfinns ocksåbland de allra minsta organisationerna sådana
som bara får SIDA-bidrag till någon eller några volontårer och inte
bedriver någon annan biståndsverksamhet,

Många volontårer i de utpräglade volontårorganisationerna har också
sjålva startat småprojekt, som antingen finansieras avvolontårerna sjålva
eller forankras i lokala grupper i Sverige, och som oftast bedrivs utan
SIDA-bidrag.

Altemativ till volontårtjånstgbring
Organisationernas behov av människor som kan medverka i informa-

tions- och opinionsarbete med egna erfarenheter av att leva och arbetai
ett land i Syd år minst lika stort som tidigare, åven om alltså behoven av

personalbistånd på den nivån minskar, liksom unga månniskors intresse
för att arbeta på de villkoren. Inom flera organisationer prövas dårfor
tånkbara alternativ till den traditionella volontårqånstgbringen, till ex-

empel möjlighet till kortare qånstgbring i anslutning till ett projekt,
"praktikjobb" tillsammans med mer erfarna biståndsarbetare och olika
former av utbyte mellan medlemmar i den egna organisationen och
syster/ broderorganisationen i mottagarlandet.

Bland ungdomar utan någon egentligyrkeserfarenhet finns fler som
gårna vill "göra en insats", men som sållan år kvalificerade för de
volontårtjånster som kan bli aktuella. För dem år ungdomsbrigader ett
alternativsom provatsbland annat aVSVS och Vånskapsförbundetsverige-

Nicaragua. Under några veckor eller månader får svenska ungdomar
möjlighet att bo och arbeta tillsammans med ungdomar i ett annat land
i ett samarbete dår tonvikten ligger mer på att det personliga utbytet ån
på arbetsinsatsen. SVS följer nu också upp en svensk ungdomsbrigads
besök på Seychellerna med ett besök av seychelliska ungdomar i svenska
organisationer.

Meningarna år delade om våldet av den hår typen av korta erfarenhe-

ter. Men de flesta verkar vara bverens om att de kan bidra till att bka
intresset för solidaritetsarbete inom den egna organisationen och "rik-

tigt" biståndsarbete senare i livet.
Några organisationer, bland andra SCC, har goda erfarenheter av

utbyte i begrånsad omfattning av månniskor med liknande uppgifter
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inom en organisation i Sverige och en organisation i Syd. Ett exempel år
de kvinnliga kooperatörer från några av SCCS samarbetslånder som
hösten 1990 deltogi utåtriktad information för insamlingen Utan Grån-

ser, och som kunde kombinera besöket i Sverige med att göra egna
studiebesok och delta i ett seminarium med folk från SCCS medlems-

organisationer. På samma sålt som institut.ionssamarbetet på kulturom-

rådet bidrar de gemensamma erfarenheterna och vårderingarna till
bmsesidigheten i utbytet.

Några av de intervjuade organisationerna efterlyser också andra möj-

ligheter till kortare uppdrag inom ramen fbr volontårbidragen, till
exempel att skicka ut "gamla" volontårer fbr kortare uppfbhning av
projekt som de arbetat med eller för återkommande utbildning och
erfarenhetsutbyte i anslutning till ett projekt eller program. Andra har
Önskemål om att vid behov kunna anlita specialister for avgrånsade
uppgifter.

Volontårschablonen
SIDAS volontårbidrag år numera helt schabloniserat. Organisationerna
söker bidragför ett antal volontårer och får ett schablonbelopp. Budget-

året 1991/ 92 uppgår det till 130 000 kronor per volontår och år. Beloppet
år avsett att tåcka lönen tillvolontårerna och dessutom vissa kostnader fbr
utbildning, boståder och organisationens administration. Varje organisa-

tion får sjålv avgbra hur den villfördela schablonbeloppet mellan de olika
kostnaderna.

Organisationer med mångavolontårer har låttare attfå schablonen att
råcka till. Dels dårfbr att administrationskostnaden per volontår blir
lågre, dels därför att de har mbjlighet att anpassa lönen både efter
volontårernas famineförhållanden och efter kostnadslåget i olika lånder.
Ensamstående volontårer i lånder dår det år billigare att leva får subven-

tionera volontårer med stora famiuer i lånder med högt kostnadslåge.
Små organisationer med enstaka volontårer har ofta betydligt svårare att
klara alla kostnader inom ramen för schablonbidraget.

Skattereformen i Sverige har medfört stor förvirring och mycket
merarbete i volontårorganisationerna. Enligt uppgift från Riksskattever-

ket år volontårerna numera skattskyldiga i Sverige såvida de inte, efter
individuell prövning, fått jåmkning och kan visa intyg på att de betalar
skatt i mottagarlandet eller år befriade från skatt i mottagarlandet.
Volontårschablonen år beråknad utifrån forutsåttningen att volontå-

rerna inte behöver betala skatt i Sverige, och volontårorganisationerna
riskerar nu attdrabbas av oförutsedda merkostnader. FÖrsÖk har gjorts att
fåtill stånd ettbeslut om generell skattebefrielse forvolontårerna. Om det
inte ger resultat, år SIDA beredd att höja schablonen så att den tåcker
merkostnaderna for skatterna.
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Ett annat problem, som aktualiserats på senare år, år att volontår-
schablonen inte råcker fbr att betala de i några lånder mycket dyra
skolavgifterna för volontårernas barn. Problemet har våxt i takt med att
antalet volontårer med barn har Ökat.

I lånder dår det inte finns något alternativ till den svenska skolan
subventioneras deras avgifter idag genom högre skolavgifter for Övriga
barn i skolan, en ordning som båda grupperna foråldrar anser år orimlig.
Detgör ocksåbiståndskontoren i de berörda lånderna, som kråvt att SIDA
ska betala skolavgifterna.

Staffan Norstedt, som år SIDAS rådgivare i skolfrågor, har gjort fel-

jande sammanstållning:
Svenska skolan i Managua har en skolavgift på 25 000 kronor för

fullbetalande och 5 000 kronor för volontårernas barn. I skolan gick
senaste låsåret 14volontårsbarn. Svenska skolan i Bissau tar 20 000kronor
i avgift for fullbetalande och 2 000 kronor fbr volontårsbarn, det senaste
året 5 barn. Dår har man nu beslutat ta bort alla generella subventioner.
IMaputo hade man tidigare samma system med en betydligt lågre avgift
for volontårsbarnen, men numera tar skolan samma avgift, drygt 20 000
kronor, for alla barn. Avgifterna subventioneras, i våntan på en lösning,
med bidrag direkt från landramen. Senaste låsåret hade skolan 7

volontårsbarn.

I4. In ormatiombidrag

Information och opinionsbildningår som vi sett en viktigdel av Nord-syd-

samarbetet. AVSIDAS samlade anslagfor u-lands- ochbiståndsinformation
kanaliseras sedan slutet av 1970-talet ungefår två tredjedelar via enskilda
organisationer, medan en tredjedel anvånds för SIDAS egen informa-

tionsverksamhet Budgetåret 1990/91 uppgickinformationsbidragen till
organisationerna till 23 mihoner kronor och anslaget for SIDAS egen
information till 14 miljoner kronor.

Av bidragen har till och medbudgetåret 1990/ 91ca 90 procent utgjort
så kallade generella bidrag, som fördelats till 23 av statsmakterna utsedda
organisationer, till att börja med bara fackliga organisationer och studie-

förbund men senare kompletterade medytterligare 9 organisationer som
ansetts ha stora forutsåttningar att nå många månniskor med sin infor-

mation. Resterande 10 procent har fordelats två gånger per år efter
ansökan från ett stort antal Övriga organisationer. Bidragen har i huvud-

sakanvånts tillkurser ochkonferenser, informationsmaterial, studieresor
och administration. (Bidrag efter ansbkan har dockinte fått anvåndas till
utlandsresor eller till att anstålla personal.)

Tabell 7 visar utvecklingen av informationsbidragen till organisatio-

nerna sedan mitten av 1980-talet.
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Tabell 7. Bidrag till u-landsinformation 1985/ 86-1990/91 (tkr)

1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 1989/90 1990/91

Generella/ årsbidrag 15 337 15 758 15 965 16 678 14 275* 20 900

Bidragsomgång 1 926 890 1310** 1385 1488 2092

Bidragsomgång 2 669 737 540 474 803 111

Brandkårsbidrag 75 74 57 62 32 20 * * *

* Första året enligt nya systemet: SCC, SMR och SVS Eck bidrag inom ramanslaget. FN-

förbundet fick bidrag från Cl -anslaget.
" Fr o m detta år får AGIS och ISAK bidrag för hela budgetåret i fBrsta bidragsomgången.

Endast hösten 1990, bidragsformen upphörde fr o m årsskiftet 1991.

SIDA har låtit göra flera utvårderingar av organisationernas u-lands-

information. De har visat, att organisationerna - med vissa undantag -

bedrivit en omfattande och ambitios verksamhet. Utvårderarna har också
kunnat konstatera, att utan bidragen skulle en stor del av denna u-

landsinformation vara otånkbar.

Mer biståndsinformation - mindre allmån u-landsinformation
Målet för den statligt finansierade u-landsinformationen har inte åndrats
genom åren. Den ska "utveckla människors kunskaper om och intresse
för förhållanden av intresse for u-låndernas utveckling. Dårigenom kan
engagemangetför Sveriges internationella solidaritetspolitikfordjupas".

Awågningen mellan allmån u-landsinformation och biståndsinforma-

tion har alltid varit fbremål för diskussion inom SIDA. Når det galler
verkets egen informationsverksamhet, har tonvikten under 1980-talet
fbrskjutits mot mer information om det svenska biståndet. Det under-

stryks i de riktlinjer for informationsverksamheten, som antogs 1985.
I den utredning om u-lands- och biståndsinformationen, som gjordes

1988, konstaterar utredaren Leif Andersson, att organisationerna å sin
sidafortsatt att lågga storviktvidinformation om situationen i u-lånderna.
Han finner rollfordelningen rationell men varnar för en långre driven
renodling.

Administrationen av informationsbidragen till organisationerna låg
tidigare på Informationsbyrån men flyttades till SEO-byrån vid dess

tillkomst. Informationsbyråns enhet för samarbete med enskilda organi-
sationer drogs in. Flyttningen har också inneburit att samarbetet mellan
SIDA och organisationerna på informationsområdet i stort sett begrän-

sats till kontakter kring bidragen.
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Sämre kontakter
Enligt Leif Anderssons utredning anser många organisationer, att kon-

takterna med SIDAhar blivit såmre, utom i det egentliga biståndsarbetet.
De klagar bland annat bver att det år svårt att få SiDA-medverkan vid
kurser och konferenser, och de får stod av utredaren, som finner det
angelåget att SIDA efterstråvar nåra kontakter med organisationerna,
och att SiDA-tiånstemån år beredda att medverka med information om
biståndet.

Utredningen föreslog, att de generella bidragen skulle vara kvar, men
att bidrag efter ansökan skulle prioriteras vid framtida höjningar av
anslaget.

Bidragen fördelades tidigare i samråd med beredningen för u-

landsinformation, ett av regeringen utsett rådgivande organ till SIDA.
LeifAndersson fbreslog, att SIDA i fortsåttningen sjålv skulle besluta om
fördelningen enligt de nycklar som utvecklats under årens lopp, men att
beredningen åndå skulle finnas kvar för samråd mellan SIDA och organi-

sationerna i informationsfrågor.

Ändrade regler för informationsbidragen
Men regering och riksdag valde att aweckla beredningen och ge SIDA -

detvill säga SED-byrån - hela ansvaretför såvålfbrdelningen av bidragen
som inriktningen av samarbetet med organisationerna.

Från och med 1991 har informationsbidragen inordnats i projekt-
bidragen. Ansökan om informationsbidrag ska numera göras samtidigt
med och enligt samma regler som ansökan om projektbidrag. För orga-

nisationer med ramavtal ingår informatjonsbidragen, för 1991/ 92 sam-

manlagt ca 12,5 miljoner kronor, i ramarna. Samtidigt slopas de så kallade
brandkårsbidragen, små bidrag på högst 5 000 kronor som kunde sökas
löpande under året.

De generella bidragen har fbr en obeståmd bvergångsperiod ersatts
med "årsbidrag", i princip enligt samma fördelningsnyckel som tidigare.
Men kraven påredovisning av bidragen har skårpts. For budgetåret 1991/
92 går 24,8 miljoner kronor till dessa årsbidrag och 2 mihoner kronor till
bidrag efter ansökan. Till det kommer alltså informationsbidragen på
12,5 miuoner kronor till ramorganisationerna.

Wd fbrsta ansokningstillfållet med de nya reglerna i mars 1991 fick
SIDA betydligt fsrre ansokningar ån de senaste åren. Det år ånnu för tidi gt
att dra några såkra slutsatser om vad det beror på. Men det råder ingen
tvekan om att osåkerheten år stor inom många organisationer om vad de
nya reglerna egentligen innebår.

De intervjuade organisationerna har varit försiktiga i sina kommenta-

rer om nyordningen. De flesta vill "vånta och se", innan de uttalar sig.
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Ny tjånst på Info
Inom Informationssekretariatet har man efter bverflyttningen av eo-

samarbetet till SEO-byrån saknat den direkta kontakten med organisatio-

nerna i informationsfrågor och också möjligheten att yttra sig om in-

formationsbidragen.1990 inrättades dårfor en ny gånst på sekretariatet
för att samordna kontakterna med organisationerna. Den har hittills
bland annat utnyttiats fbr att ordna gemensamma informationsdagar för
SIDA och organisationerna.

Is. Administrationsbidrag
Administrationsbidragen har varit föremål för en sårskild delutredning.
Den har gjorts av Öhrlings Reveko. Revisorerna Hans Torkelsson och
Ulrika Nilsson har bland annattittatpåhur organisationernas administra-

tion påverkas av de snabbt Ökade SiDA-bidragen, vilka kostnader som ska
kunna tåckas med administrationsbidragoch hur administrationsbidragen
ska beräknas. Utredningsrapporten bifogas i sin helhet. (Bilaga 6, Utred-

ning om administraiionsbidrag och Organisatiomseöd).

Stora variationer
Utredningen visar mycket stora skillnader mellan ramorganisationernai
fråga om hur stort adminisnationsbidrag de får i förhållande till SIDA-

bidragen. Andelen varierar från 2 procent till Över *20 procent av ram-

beloppen.
Skillnaderna beror enligt Öhrlings Reveko framför allt på olikheter i

organisationernas verksamhetsinriktning men också på olika sålt att
beråkna administrationen.vissa kostnadsslag, som till exempel projekt-
resor, redovisas i en del organisationer som administrationskostnader
och i andra organisationer som projektkostnader. Det finns också skill-

nader i bidragsnivå, till exempel i fråga om kostnaderna fbr anstålld
personal. Vissa organisationer får sina administrationskostnader tåckta
till 100 procent, medan de flesta bidrar med en större eller mindre
egeninsats.

ÖhrlingsReveko har i principbara analyserat administrationsbidragen
till organisationernas eget bistånd, alltså inte katastrofbistånd, humani-
tårt bistånd och annat bistånd. Utredarna kan åndå konstatera, att vissa

organisationer beräknar administrationsbidraget i förhållande till sina
samlade biståndsinsatser, medan andra skiher mellan administration av

bistånd inom ramavtalet och administration av andra biståndsinsatser.
Avsaknaden av en enhetlig definition av vad som ska råknas som

administrationskostnad gör jåmforelserna osåkra. Att administrations-

bidragen definieras så olika medför också riskfor godtycke i beräkningen
av bidrag till ramorganisationerna.

Fbr Övriga organisationer, som inte omfattas av ramavtal, tillämpas en
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schablonberåkning: organisationerna kan enligt gållande riktlinjer få 3

procent av det totala projektbidraget som bidrag för administrativa
merkostnader som porto, telefon, utskrifter. Till skillnadfrån ramorgan-

isationerna kan de inte få bidrag till lonekostnader.

Erfarenheter och Önskemål
Risken för att administrationsbidragen skulle minska det ideella arbetet
i organisationerna avfårdas av de organisationer Öhrlings Reveko inter-

vjuat, och utredarna anser sig "ej ha funnit någon förlust av de ideella
inslagen p g a detta "(d v s möjlighet att avlbna kanslipersonal).

Dåremotanser vissa av organisationerna, liksom utredarna, att admini-

strationsbidragen inte bor goradet mojligtfor en organisation att utvecklas
till ett "mini-SIDA". Bedomningarna varierar av hur stor den risken år
med de nuvarande administrationsbidragen. Instållningen tillbehovet av

egeninsats och hur stor del av administrationen som ska kunna tåckas
med SIDA-bidrag varierar också.

Ivåra intervjuer understryker de flesta organistionerna, attbra bistånd
kråver en viss administration, och att administrationen måste få kosta

pengar. Ett litet projekt, i pengar råknat, år inte sjålvklart billigare att
administrera ån ett större. Och låga administrationsrkostnader år inte i sig
något bevis for att en organisation bedriver sitt bistånd effektivt.

De större "Övriga organisationerna" anser sig oråttvist behandlade i
förhållande till ramorganisationerna i fråga om möjligheterna att få
administrationsbidrag. De har ofta byggt upp egna kanslier för att admi-

nistrera sitt bistånd, men de kan inte som ramorganisationerna få bidrag
till sina lonekostnader. De kan inte heller få administrationsbidrag till
mer ån 3 procent av de totala projektbidragen, medan ramorganisa-

tionerna i de flesta fall får betydligt mer.
De intenjuade organisationerna avvisar tanken på organisationsstöd

for att bygga upp nya organisationer. Den allmånna meningen år att en
organisation inte ska kunna bildas enbart for att förmedla bistånd med
SIDA-bidrag. Organisationerna bör dårfor ha existerat några år, innan de
kan få administrationsbidrag.

Öhrlings Reveko drar slutsatsen, att det för nårvarande år omöjligt att
faststålla en for alla ramorganisationer enhetlig procentsats for
administrationsbidrag, eftersom de faktiska skillnaderna mellan organi-

sationerna år för stora. De ser samtidigt stora fbrdelar med de schabloni-

serade beråkningarna av administrationsbidrag, som tillåmpas interna-

tionellt, ochforordardårfor ettschablonbidragkombineratmed möjlighet
till högre bidrag efter sårskild ansökan. De föreslår vidare, att SIDA i

samråd med organisationerna ska definiera begreppet administrations-

kostnad, till exempel med utgångspunkt från den så kallade INKA-

metoden. Vi återkommer till förslagen i kapitel 8.
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I 6. Enskilda organisationer som "kanaler" or statligt bistånd
I debatten beskrivs enskilda organisationer ofta som en kanal fbr det
statliga biståndet. Det år en beskrivning som sårskilt de etablerade
folkrbrelserna reagerar starkt emot. Deras bistånd har våxt fram på egen
hand, i flera fall före det statliga, och de tar sjålva ansvar för utformning
och inriktning av det, vare sig de får statsbidrag eller inte.

Inom SIDA finns stor förståelse fbr det resonemanget så långe det
handlar om organisationernas eget bistånd, projektbiståndet, dår de har
en egeninsats på normalt 20 procent och staten bidrar med återstående
80procent. Ettviktigt motivför detbiståndet år, som vi sett, just att det år
organisationernas eget och utformas utifrån de vårderingar och idéer
som de och deras samarbetspartners år Överens om.

Når det dåremot gåller organisationernas medverkan i andra delar av
biståndet, till exempel katastrofbistånd eller bistånd inom landramarna,
uppfattar SIDAS handlåggare genomgående organisationerna som kana-

ler, som praktiska och låmpliga förmedlare av delar av det statliga
biståndet. Det biståndet finansieras helt av SIDA, som i enlighet med sitt
myndighetsansvar har skyldighet att granska, bedöma och påverka ut-
formningen av de insatserna på samma sålt som de insatser som genom-

förs via andra kanaler.
Den uppfattningen delas inte av alla organisationer. De vill ha möjlig-

het att såtta sin prågel åven på de insatser de gbr på uppdrag av SIDA. I
möjligaste mån vill de också ha ett avtal med SIDA, som reglerar allt
samarbete, och likartade villkor fbr sin medverkan inom alla områden.
SCC framhåller till exempel, att anledningen till att SIDA anlitar organi-
sationen fbr kooperativa insatser inom landramarna år att SCC har en
speciell kompetens på det området, och att SIDA dårfbr måste utgåfrån
att organisationen sjålv har de båsta förutsåttningarna att utforma bistån-

det. SCC såger sig också stråva efter att medlemsorganisationerna ska ha
lika starkt engagemangfbr alla SCC.S insatser, oavsettvilketanslagpåsiDA
de betalas från.

De senaste årens snabba Ökning av SiDA-bidragen och organisationer-

has Ökade samarbete med SIDA inom allt fler områden har aktualiserat
den debatt om "folkrbrelsernas sjål", som alltid förs - och behöver föras
- når staten genom olika former av bidragfbrsbker påverka organisatio-

nernas arbete.
Å ena sidan år det sjålvklart, att de kraftigt Ökade statsbidragen

påverkat omfattningen av eo-biståndet och dårmed prioriteringen mel-
lan olika arbetsuppgifter inom organisationerna.Å andra sidan innebår
det inte nödvåndigtvis att folkrbrelserna sålt sin sjål fbr att fungera som
kanaler fbr det statliga biståndet.

I våra intervjuer år det snarare SIDAS handlåggare som uttryckt oro
Över folkrbrelsernas sjål ån folkrbrelserna sjålva. Flera handlåggare ma-
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nar tillförsiktighet med nya bidragsmöjligheter, som kan locka organisa-

tionerna att ge sig in på områden som de annars inte skulle vara
intresserade av.

Inom organisationerna, och sårskilt inom etablerade organisationer
med ett omfattande samarbete med SIDA inom flera olika anslag, anser
de flesta att oron år Överdriven. Enligt deras mening ståller organisatio-

nerna inte upp på att ta Över statliga uppgifter, om dessa inte ligger i linje
med deras egen verksamhet.

Egeninsatser
Dåremot finns i flera organisationer en viss oro fbr att de ska bli för
beroende av SiDA-bidragen. Eo-biståndet får inte stå och falla med
möjligheterna attfå statliga bidrag. Risken finns då att organisationerna
styr sin verksamhet till områden dår detår låttare attfå bidrag. En annan
riskår att de minskar sina anstrångningar attförankra biståndet bland de
egna medlemmarna, om de inte långre år beroende av insamlade medel.

Organisationernas egeninsatser ses av både dem sjålva och SIDA som
ett viktigt mått på deras viua och förmåga att engagera sig inom ett visst
område. Egeninsatsen ska normalt uppgå till 20 procent, men det finns
organisationer, sårskiltpå den kyrkliga sidan, som försöker bidra med en
betydligt högre egeninsats. Detta både fbr att garantera att insatserna kan
fortsåtta åven om SiDA-bidraget skulle upphöra och fbr att engagera de
egna medlemmarna för organisationens bistånd.

Men det finns också organisationer som inte ser några problem med
att få sin verksamhet så gott som helt finansierad av SIDA. De betraktar
statens inkomster av skatterna som våra gemensamma pengar", som det
gåller att anvånda så förnuftigt som möjligt, till exempel till bra bistånd
genom den egna organisationen.

SIDA kråver egeninsatser bara inom det sårskilda folkrörelseanslaget.
Samarbetet medSIDA inom andra anslagfinansieras till 100procent med
statsbidrag. Dår år bidragsberoendet totalt. Utan SiDA-bidragen skulle
organisationerna i de flesta fall inte gå in på de områdena.

Man skulle också, som en del organisationer gör, kunna vånda på
resonemanget och håvda att SIDA år beroende av organisationerna fbr
insatser inom till exem pel katastrofbiståndet eller det humanitåra bistån-

det. Organisationerna har egna kanaler och möjligheter att nå ut, som
staten saknar. Utan organisationernas medverkan, åven om den år bekostad
av SIDA. skulle en del av de insatserna inte heller bli av.

17. Katastrojbistånd
Det svenska katastrofbiståndethar bkatkraftigtunder 1980-talet, framför
allt dårfbr attbehovetav sådantbistånd Ökat. Okningen gåller inte iförsta
hand naturkatastrofer utan de mer eller mindre permanenta katastrofer
som orsakas av krig, folkomflyttningar och miubfbrstöring.
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Anslagetför katastrofbistånd har bkatfrån 319 miuoner kronor 1980/
81till847 miuoner kronor 1990/ 91.Våren 1991 togkatastrofanslaget helt
slut, framför allt på grund av att katastroferna i Mellanöstern och på
Afrikas horn krävde betydligt större insatser ån man kunnat fbrutse.
Regeringen anslog därför genom ett särskilt beslut i juni ytterligare 220
miljoner kronor till katastrofbistånd.

För 1991 /92 har riksdagen på regeringens förslag beslutat om ett
högre anslag ån SIDA begärt, 1 060 mihoner kronor.

Katastrofbiståndet förmedlas i huvudsak på tre vågar: direkt till u-

landsregeringar i programlånder för det svenska biståndet, via olika FN-

organ och via svenska enskilda organisationer. Under 1980-talet har den
andel som férmedlas via svenska organisationer bkat från 33 till 50
procent. Sammanlagt under 1980-talet har nära 46 procent av katastrof-
biståndet fbrmedlats av de svenska organisationerna. Tabell 8 visar
utvecklingen av katastrofanslaget, fördelat på kanaler, under 1980-talet.

Under 1970-talet och början av 1980-talet svarade fem organisationer

Tabell 8 . Utvecklingen avkatastrofbiståndetunder 1980-talet, fördelatpå
kanaler (mkr och procent)

Regeringar FN-organ Sv ensk org Övrigt

1980/81

1981/82

1982/ 83

1983/ 84

1984/85

1985/86

1986/87

1987/ 88

1988/ 89

94,1
29,5%

71,0
27,2%

77.7
25,7%

65.7
29,9%

181.6
34,5%

100,2
23,4%

267.0
50,0%

122,0
20,0%

207.1
26,0%

Totalt

92

1 136.4
29,5%

87,7
27,5%

50,0
19,1%

73,4
24,3%

50,7
23,1%

65.6
17,2%

113,2
25,4%

84.0
16,0%

156.0
25,0%

171,5
21.6%

852,1
22,1%

104,3
32.8%

131,9
50,6%

147,9
50,0%

97,7
44,6%

183.5
48,1%

206,9
48,4%

179,0
34,0%

315.0
50,0%

401 .7

50,5%

1 767,9
45,8%

32,9
10,2%

8.1

3,1%

0.1

5.4
2,4%

0,8
0,2%

7.8
1,8%

32,0
5.0%

15.0
1,9%

Totalt

319,0
100%

261,0
100%

299,1
100%

219,5
100%

381,5
100%

428,1
100%

530,0
100%

625,0
100%

795,3
100%

102,1
2,6%

3 858,5
100%



- Svenska RÖda Korset, Lutherhjålpen, Diakonia, Evangeliska Foster-

landsstiftelsen och Rädda Barnen för ca 90 procent av katastrofbiståndet
genom enskilda organisationer. Koncentrationen till "de fem stora" var
en medveten politik från statsmakterna, som ansåg att snabba katastrof-

insatser krävde en helt annan professionalism ån mindre utvecklings-

insatser, som kunde planeras under lång-re tid. Undantagen var organi-
sationersom redan hade verksamheti elleri nårheten av katastrofområden.

Tabell 9 visar fördelningen av katastrofanslaget på svenska enskilda
organisationer under 1980-talet. Av den framgår bland annat, atti takt
med att fler organisationer fått mer biståndserfarenhet och etablerat
kontakter i fler katastrofområden, har gruppen "Övriga organisationer"
Ökat sin andel av katastrofinsatserna, från 10 procent 1982/ 83 till drygt30
procent 1988/ 89. Ökningen förklaras ocksåtill en del avde kraftigtékade
fraktbidragen för transport av insamlade ochinköpta klåder till katastrof-
områden.

Tabell9. Fördelning av katastrofanslaget på svenska enskilda organisatio-

ner under 1980-ta1et (rnkr och procent)

1980/81

1981/ 82

1982/ 83

1983/84

1984/ 85

1985/ 86

1986/87

1987/ 88

1988/ 89

SRK

56.5
54,2%

67.4
51,1%

83.1
56,2%

52,8
54,0%

79,2
43,2%

l-Hj RB

Totalt

118,2
57,1%

67,9
37,9%

96.8
30,8%

134.0
33,3%

755,9
42,8%

Diakonia

6.8
6,5%

17,3
13,1%

14,1

9.5%

12,5
12,8%

35,0
19,1%

32,0
15,5%

16,5
9,2%

37,2
11,8%

21,5
5,3%

6.0
5,8%

17.1
18,0%

I8,6
12,6%

4.6
4,7%

9.9
5,4%

12,8
6,2%

17,8
10,0%

22,6
7,2%

55.9
14,0%

192,9
10,9%

6,0
5,8%

13,0
9,9%

11,0
7,4%

5.8
5,9%

6,4
3,5%

5,0
2,4%

10,6
5,9%

10,9

3.5%

26,9
6,8%

95,6
5,4%

EFS

27,2
26,0%

13.5
10,2%

19.3
13,1%

16.0

16,4%

35,9
19,5%

12,0
5,8%

6.5
3,6%

49.5
15,7%

12,6
3,1%

Ö . Totalt

1,8
1,7%

3,6
2,7%

1.8
1,2%

6.0
6,2%

17 ,1

9,3%

26,9
13,0%

59,7
33,4%

98.0
31,0%

150.8
37,5%

365,7
20,7%

1

104,8
100%

131,9
100%

147,9
100%

97,7
100%

183,5
100%

206,9
100%

179,0
100%

315,0
100%

401,7
100%

767,9
100%
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Svenska RÖda Korsetår, som framgår av tabellen, den i sårklass största
mottagaren av statsbidrag till katastrofbistånd. Ibbrjan av 1980-talet fick
SRK ensamt Över 50 procent av bidragen. Andelen har sedan sjunkit till
ca en tredjedel.

Av de "fem stora" har EFS sin verksamhetheltkoncentrerad till Afrikas
horn och har under många år varit huvudkanal fbr katastrofbistånd till
Eritrea och andra delar av Etiopien som drabbats av inbördeskriget och
inte kunnat nås genom den etiopiska regeringen. De Övriga fyra förmed-

lar katastrofbistånd till såvål Afrika som Asien och Latinamerika.
Under 1980-taletharytterligare några organisationer tillkommitbland

"de stora". Störst av dem år Svenska Afghanistankommittén som under
perioden 1982/ 83 - 1988/ 89förmedlatlls mihoner kronor till ~ukvård,
skolor och jordbruksinsatser i områden som behårskas av gerillan i
Afghanistan. Stora nykomlingar år också SCC, som 1984/ 85 - 1988/ 89
fick nårmare 90 minoner kronor till sitt samarbete med kooperativa
rörelser i Nicaragua och Uganda, och PMU som fått sammanlagt Över 40
miljoner kronor till sitt katastrofbistånd under 1980-talet. Andra organi-

sationer som fått större bidrag till katastrofbistånd under 1980-talet år
Emmaus-grupperna, ARO, Hoppets stjårna, Namunokommittén, U-

landshjålp från folk till folk, Erikshjålpen, Adventistsamfundet, Fri-
baptisterna och Svalorna.

De ansvariga för katastrofbiståndet inom SIDA uppfattar organisatio-

nerna som bra kanaler fbr katastrofbistånd. Då talar de i första hand om
de etablerade organisationerna, med mångårig erfarenhet och en ut-
byggd kapacitet fbr den typen av insatser. Flertalet av de organisationer
som får bidrag till sitt projektbistånd skulle aldrig komma i fråga fbr
bidrag till katastrofbistånd, eftersom de saknar både kompetens och
resurser.

UDS u-avdelninghar ocksåbvervågande positiva erfarenheter av orga-

nisationerna som fbrmedlare av katastrofbistånd. Utan organisationerna
skulle katastrofbiståndet enligt UD inte fungera. De större organisatio-

nerna uppfattas som mycket rutinerade, och åven flera av de mindre
bedöms göra bra insatser. Samtidigt understryker de ansvariga, attdet hår
år fråga om bedbmningar, eftersom några mer omfattande uppföuningar
sållan görs av katastrofbiståndet.

Enligt UDS erfarenhetår de svenska organisationerna så gott som alltid
snabbare på plats vid katastrofer ån FN-systemet, som ofta saknar sam-

ordning mellan givare och verkställande FN-organ. Diskussioner pågår
fbr nårvarande om hur FNS beredskap i samband med katastrofer ska
kunna stårkas.

Tillåggas bör, attfrivilliga organisationer spelar en viktig roll åven som
förmedlare av katastrofbiståndgenom FN. "NGOS år spjutspetsarna, åven
i FN-systemet", såger Magnus Lennartsson på UDS u-avdelning. "Vissa FN-
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organ, som UNHCR och WFP år helt beroende av NGOS för att nå fram
till månniskorna."

Samordningen kunde enligt UD vara båttre mellan de svenska organi-

sationerna. Den ena organisationen vet ofta inte vad den andra gbr eller
planerar att göra i samband med en katastrof. Kontakterna mellan SIDA
och organisationerna fungerar i allmånhet båttre ån organisationernas
kontakter sinsemellan.

En allmån uppfattning inom organisationerna år att de på senare år
har Ökat sitt katastrofbistånd på bekostnad av det långsiktiga utvecklings-

arbetet. F Örskjutningen förklaras dels med trycket från medlemmar och
massmedia, dels med de Ökade möjligheterna till statsbidrag utan egen-

insats.
Samtidigt fungerar katastrofbiståndet ofta som en inkbrsport till mer

långsiktiga insatser, och gränserna har börjat suddas ut mellan utveck-

lingsbistånd och katastrofbistånd, i första hand den våxande andelen
katastroffbrebyggande bistånd och återuppbyggnadsbistånd. Inte minst
i krisens Afrika har det blivit svårare att skiua på långsiktigt utvecklingsbis-

tånd och återuppbyggnadsbistånd.
Organisationerna har på senare år koncentrerat sig mer på katastrof-

förebyggande insatser, som kan avse alltfrån vågbyggen till vattenfbrsbrj-
ning och bättre marknadsföring av spannmål. I samband med den
utvecklingen framför de allt oftare Önskemål om att fååtminstone en del
av bidragen till katastrofbistånd inkluderade i ramavtal. Detta för att Öka

möjligheterna till långsiktig planering.
Ett par av de organisationer vi tråifat har också varit kritiska mot att

SIDAS beslut om katastrofbidrag ibland tar så lång tid, att förutsåttning-

arna fbr insatsen hunnit åndras, innan hjålpen kan såttas in. Med ettvisst
belopp fbr katastrofbistånd inom ramavtalet skulle organisationerna
sjålva snabbt kunna besluta om brådskande insatseri områden dår de har
upparbetade kanaler.

Inom SEO-byrån, som handlågger katastrofbiståndet, förs också dis-

kussioner om att införa ramavtal inom en del av katastrofbiståndet.
Handlåggarna ser det som en möjlighet att föra in komponenter av

långsiktigt utvecklingstånkande i katastrofinsatserna.
Problemet år, enligt både organisationerna och SIDA, att en stor del

av katastrofinsatserna inte belutas av SIDA utan av regeringen. N år det
inträffar en katastrof, kråver allmånheten att "Sverige måste hjålpa till",
och regeringen har behov av att visa handlingskraft genom ett snabbt
beslut om svensktkatastrofbistånd - som sedan skaverkstållas av SIDA och
organisationerna.

Att så stor del av katastrofbiståndet beslutas politiskt har tillsammans
med allmånhetens/ massmedias krav på att det ska hånda något snabbt
fört med sig att en stor del av katastrofbiståndet på senare år beretts inom
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UD. U-avdelningen förbereder ettpolitiskt beslut om ettvisst belopp och
om fördelningen mellan FN-systemet och de svenska organisationerna.
SIDA får sedan i uppgift att bereda organisationernas ansokningar
vartefter de kommer in.vid större katastrofer inbjuder regeringen ibland
organisationerna till konsultationer om vad de planerar att göra i det
aktuella området.

UDS förtroende för de etablerade svenska organisationerna inom
katastrofbiståndet förklaras också med att organisationerna år medvetna
om sina begrånsningar och inte tar emotstbrre bidragån de vetattde kan
hantera.

På UDS u-avdelning finns inga principiella invåndningar mot att
avsåtta en mindre del av katastrofanslaget till ramavtal med dessa organi-

sationer. Man ser det snarast som en möjlighet att bka effektiviteten i
katastrofbiståndet och få igång insatserna snabbare.

Med ramavtal skulle antalet små katastrofinsatser som bereds av SIDA
kunna minska och handlåggningstiderna förkortas.

Diskussionen om ramavtal ses som en naturlig fortsåttning på den
förenkling av hanteringen som redan genomförts genom att belopps-

grånsen fbr insatser som måste beslutas av regeringen nyligen har hbjts
från 5 till 10 miljoner kronor. Insatser upp till 10 migoner kronor beslutas
aVSIDA efter beredning i katastrofgruppen, dår UD, SIDA och SRK ingår.

I 8. Humémitårt bistånd
Dethumanitåra biståndet tillsbdraafrika och Latinamerika har delsvarit
ett slags katastrofbistånd till offer fbr och motståndare till fbrtryckar-

regimer, dels ett stöd till återuppbyggnad och utveckling avdemokratiska
organisationer. Det har Ökat mycket snabbt under 1980-talet. Det hu-

manitåra biståndet till Latinamerika tiodubblades på tio år, från 15

miuoner kronor 1976/77 till 150 miljoner tio år senare. Under hela
tioårsperioden utbetalades Över 1300 miljoner kronor i humanitårt
bistånd till Latinamerika.

En mycket stor del av det humanitåra biståndet har genom åren
fbrmedlats av svenska enskilda organisationer med goda kontakter i de
berörda lånderna.

Det humanitåra biståndeti södra Afrika, som efter Namibias sjålvstån-

dighetbara gåller Sydafrika, syftar till att stödja en utveckling mot ett fritt,
icke-rasistiskt Sydafrika. I biståndet ingår bland annat stod till uppbygg-

had av folkliga organisationer, som fackföreningar och kyrkor, råttshjålp
och forsörjningsbidrag till fångslade apartheidmotståndare och deras
faminer, flyktinghjålp, stipendier och utbildning.

Bidrag går för detforsta direkt till ANCs humanitära verksamhet, för
det andra via FN och fbr det tredje via svenska och internationella
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organisationer. Tabell 10visar utvecklingen av det humanitära biståndet
till södra Afrika under senare delen av 1980-talet.

Tabell 10. Humanitårt bistånd till södra Afrika 1985/ 86-1988/89 (mkr)

1985/86 1986/87 1987/88 1988/89

ÅUQC

SYMAP()

Gm FN-org

Gm 6vr org

Övrigt

Totalt

49A

625

145

698

L3

1915

653

622

40

929

20

22&4

5&6

6&4

1L0

13L9

22
272,1

707

728

2£3

16L6

13

33Å7

Totalt

244M

26$9

53,8

456,2

83

1028J

Bland de svenska organisationerna år det framför allt några organisatio-

ner på den kyrkliga sidan - Diakonia, Lutherhjålpen, Svenska Ekume-

niska Nåmnden ochsvenska Kyrkans Mission - som formedlatstöd till de
sydafrikanska kyrkorna. Politiska fångar och deras faminer får stod till
advokathjålp och försörjning via bland annat International Defense and
Aid Fund.

Dethumanitårabiståndettill Latinamerika inleddes efter militårkuppen
i Chile 1978, som ett katastrofbistånd tillflyktingar och offerforfortrycket.
Under 1980-talet har humanitårt bistånd i Ökande utstråckning också
låmnats till Centralamerika.

Enligt reviderade riktlinjer fbr dethumanitåra biståndet till Latiname-

rika 1987/88 skulle detgå till i huvudsak tre områden: stod till månniskor
som fallit offer för förtryck och våpnade konflikter, stod till återuppbygg-

nad och utveckling av demokrati, bland annat genom stod till folkbild-

ning och kooperation, samt stodtill utvecklingsprojekt medinriktningpå
de mest behövande grupperna.Tabell llvisar utvecklingen av det huma-

nitåra biståndet till Latinamerika under senare delen av 1980-talet.

Tabell 11. Humanitårt bistånd till Latinamerika 1985/ 86-1988/89 (mkr)

1985/86 1986/87 1987/88 1988/89

Int org

Övr org

Fraktbidrag

Övrigt

Totalt

459

1002

02
0

146,8

4L3

10&8

0

0

15%1

359

765

0

0

112,4

0

0

0

1659

165,9

Totalt

12$,1

28~5

02

165,9

S74J
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Biståndet har fbrmedlats via svenska och internationella organisatio-

ner, bland andra AIC, Diakonia, LO/TCO:S biståndsnåmnd, Lutherhjål-

pen, Rådda Barnen, Svenska Röda Korset, Svenska Caritas, Svalorna,
Svenska Kyrkans Mission, Kyrkornas vårldsråd och World University
Service, samt via FN-systemet.

Beslut om det humanitåra biståndetfattas i samråd med Beredningen
fbr humanitårt bistånd, dår representanter för organisationerna ingår.
Ansökan kan, liksom för katastrofbiståndet, låmnas in når som helst
under året, och beslut fattas löpande.

Enligt en Översyn av utrikesdepartementet har det humanitåra bistån-

det till Latinamerika variten flexibel anslagsform som smidigt har kunnat
anpassas till en forånderlig situation. Målgrupperna har dominerats av

fattiga och utsatta månniskor, de viktigaste aktorerna har varit de lokala
organisationerna, och biståndet har aktivt bidragit till Överföring av
erfarenheter mellan svenska, internationella och lokala enskilda organi-
sationer samt medverkat till att bygga upp nåtverk mellan organisationer
och lånder i Latinamerika.

Enligt de ansvariga på SIDA år samarbetet med enskilda organisatio-

ner den enda mojliga vågen for humanitårt bistånd, eftersom svenska
staten inte på egen hand kan stödja oppositionella krafter i andra lånder.
Det har visserligen förekommit direktstod till inhemska organisationer,
men det betraktas som rena undantagsfall.

Ett problem år enligt SIDA, att några av de svenska organisationerna
håller på att bli "for stora" inom det humanitära biståndet. De har sin
styrka i lokalt förankrade, småskaliga insatser men engagerat sig i allt
större projekt, dår de får en roll som mer liknar konsultens, och som de
inte har professionell kapacitet för.

Under tiden nårmast fbre återinforandet av demokratin i Chile gjor-

des sårskilda insatser för att stödja utvecklingen av demokratiska organi-
sationer, också det i nåra samarbete med svenska organisationer.

Samarbetet med Chile har nu Övergått i "normala" former, och eo-

biståndet Övergår i fortsåttningen till vanligt projektbistånd med 20-

procentig egeninsats.
Från och med 1991 / 92 inråttas ett nytt "demokratianslag"i bistånds-

budgeten. Ditförs resterna av det humanitåra biståndet tillsammans med
en del sårskilda insatser för demokrati och månskliga råttigheter. Vi
återkommer till det nya anslageti kapitel 8.

I9. Samarbete inom landramama

Svenska organisationer med speciell kompetens inom ett område som
prioriteras i det mellanstatliga samarbetet anlitas ibland av SIDAfbr atti
samarbete med motsvarande organisationeri mottagarlandet genomföra
insatser inom landramarna. (Landramen år det belopp som faststålls av
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riksdagen fbr biståndet till ett land. Vad den ska anvåndas till faststålls i
avtal mellan de båda låndernas regeringar).

De långvarigaste och mest omfattande erfarenheterna av sådant sam-

arbete finns inom det kooperativa området, dår SCC sedan början av

1980-talet på SIDAS uppdrag sköter det kooperativa biståndet till Zambia
och sedan några år också till Nicaragua och Uganda.

Det bistånd inom landramarna som fbrmedlas av SCC uppgår 1990/
91 till ca 25 miljoner kronor till Zambia och Nicaragua samt 30 mihoner
kronor till Uganda.

Ett av SlDAS syften med det kooperativa biståndet år att stödja upp-

byggnaden av sjålvståndiga kooperativa rörelser iprogramlånderna. Man
har dåfunnitdetrimligt attlåta en del avbiståndetformedlas "från rörelse
till rörelse" och att anlita den kooperativa rörelsen i Sverige som förmed-

lande lånk.
For SCC år motivet för att gå in i den hår typen av samarbete att stod

till kooperation inte ska gå via staten utan från rörelse till rörelse, och att
behovet av kooperativt bistånd år så stort, att SCC inte har någon
möjlighet att ensamt ta ansvar for det. SCC skulle knappast ha möjlighet
att samla in de 20 procenti egeninsats som kråvs for "vanligt" eo-bistånd
i den storleksordning som det hår år fråga om.

SCC har satt som villkor fbr sin medverkan, att biståndet inom land-

ramen ska ges på så långt möjligt samma villkor som det egna biståndet,
och att det inte påverkar SCCS identitet som sjålvståndig organisation.

Från SlDAhar man haftforståelse for de hår kraven ochförsokt attinte
detanstyraverksamheten. Samarbetethar reglerats i ett paraplyavtal med
allmånna principer och inte i detaherade uppdragsbeskrivningar som för
vanliga konsulter. Vid en årlig genomgång dår också mottagarlandets
kooperativa organisation och myndighet deltar, granskas verksamheten
för det gångna året och faststålls planerna för det kommande verksam-

hetsåret.
Samtidigt kan SIDA inte frånsåga sig ansvaret för det bistånd som

fbrmedlas inom landramen, och emellanåt uppstår friktioner i samarbe-

tet, når SiDA-qånstemån och Scc-medarbetare inte ar overens om
ansvarsfordelningen. Men i stort sett år båda parter nöjda med samarbe-

tet, och ett nytt avtal, som ger SCC ånnu större sjålvståndighet, år under
utarbetande.

Problemen år större på mottagarsidan, dår myndigheterna ofta vill
styra den kooperativa verksamheten och de kooperativa organisatio-

nerna ibland uppfattas som en del av staten eller det styrande partiet. Att
Sverige med pengar från landramarna stöder småbondernas fackliga
verksamhet ses inte alltid medblida Ögon. Problemen påminner om dem
som uppstår vid direktstöd från statliga biståndsorgan till oppositionella
rörelser i andra lånder.
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20. Miqöbistånd
1988 fattade riksdagen beslut om det femte biståndsmålet: biståndet ska
bidra till framsynthushållning med naturresurser och omsorg om miljön.
En qånst som mihorådgivare inråttades PåSIDA. Minorådgivaren samar-

betar med de svenska organisationerna på tre olika sått:

0 Ansökningar till SEO-byrån om projektbidrag till insatser på
minöområdetbehandlas regelmåssigti samråd med miliorådgivaren.
Ån så långe år det hår ett nytt område fbr de flesta svenska organi-

sationer, och ansökningarna har hittills varit få. Men intresset Ökar
i takt med insikterna om sambanden mellan mind och utveckling.

0 Mihörådgivaren försöker att tillsammans medsEo-byrån föra in ett
miljotånkande i hela eo-biståndet. På samma sålt som miljohånsyn
ska finnas med i hela det statliga biståndet vill man få organisatio-

nerna att integrera mi1joaspekter i sitt bistånd. En viktig plattform
för det arbetet skapades genom seminariet "Att tånka på miljon"
hösten 1989, dår organisationerna bland annat fick diskutera ruti-

ner och metoder fbr så kallade miubef'fektanalyser av sina bistånds-

insatser.

Som vi redovisat tidigare, efterlyser organisationerna större möjlighe-

ter att få del av SIDAS sakkunskap och erfarenheter. Miljöområdet år ett
sådant område, dår många organisationer kånner sina egna begråns-

ningar och gårna vill ha råd och hjålp.

' En svensk organisation, Svenska Naturskyddsfbreningen, adminis-

trerar på SlDAS uppdrag det mesta av direktstödet till organisatio-

ner i Syd på miljoområdet. SNF får ett årligt administrationsbidrag
till sitt internationella kansli, som i samråd med den internationella
paraplyorganisationen IUCN bedömer den våxande strommen av

ansokningar från organisationer runt om i vårlden. Direktstödet
beskrivs i ett sårskilt avsnitti det hår kapitlet.

Insatserna inom det hår området år ånnu så nya, att det år för tidigt att
dra några slutsatser om effekterna av dem.

2I . Kulturbistånd

Kulturbiståndet, eller bidragen till kulturutbyte som det mest handlar
om, har våxt snabbt sedan det inråttades i början av 1980-talet. SlDAS
kultursektion fördelade 1990/91 drygt 25 miuoner kronor till 200-250
projekt av skilda slag.

Bidragen går till institutioner, organisationer och personer och an-

vånds till teater, musik, konst, konsthantverk, massmedia, sport... Ra-
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marna år mycket vida, och några formella riktlinjer har hittills inte
funnits, åven om man successivt infört vissa avgrånsningar. Inte heller
någon beståmd ansbkningstid, utan ansökningar kommer in och behand-

las löpande.
En del av kulturbiståndet kommer att låggas in i landramar. Det galler

framför allt samarbete mellan museer, bibliotek och andra institutioner.
De svenska organisationer som får bidrag till kulturutbyte år i allmån-

het organisationer som inte har någon annan form av samarbete med
SIDA, till exempel Sveriges Författarfbrbund eller Tåltprojektet.

Avde etablerade biståndsorganisationerna år dethittills bara Diakonia
som fått kulturstod, bland annat till ett Av-projekt i Costa Rica och en
kulturfond i Chile.

Det hånder, att kulturstodet kombineras med bidrag från SEO-byrån
till volontårer eller projekt. Ett exempel på det år ett teaterprojekt i

N icaragua som Tåltprojektet fått bidrag till.
Vid fördelningen av kulturstödet år det i fbrsta hand projekten som

bedöms, i andra hand vilka organisationer eller institutioner som står
bakom dem. Men man år restriktiv med stod till individer och försöker
hellre uppmuntra dem att forankra sina idéer i en organisation.

SIDAS informationssekretariat arbetar också med kulturutbyte och
arrangerar till exempel turnéer i Sverige med afrikanska och svenska
författare och studieresor till Afrika for biblioteks- och museipersonal.
Det hånder också, att organisationerfår bidragfrån Info för kulturutbyte.

Inom det nya Östeuropabiståndet år det ibland oklart vem som har
ansvar fbr vad inom SIDA. Svenska organisationer som vill ha bidrag för
kulturutbyte med organisationer i Östueropa hånvisas ibland till SED-

byrån och ibland till kultursektionen, som hör till Undervisningsbyrån.
Hösten 1991planerar byrån attlåtagöra en fbrsta utvårdering av några

projekt som fått kulturstöd. Samtidigt görs en redovisningi bokform av

SIDAS erfarenheter av bistånd på kulturområdet.

22. AiDs-insatser

Når det sårskilda AiDs-anslaget inråttades inom SIDA 1988, avsattes 18

minoner kronor av det till bidrag till enskilda organisationer, vid sidan av

de vanliga projektbidragen från SEO-byrån. Bidragen kan sokas når som
helst under året, och någon egeninsats kråvs inte.

I samarbete medBIFO arrangerade SIDAtill att börja med ett semina-

rium, dår Hålsobyrån och SED-byrån informerade om AIDS och om
möjligheterna till bidrag. Utvecklingen dårefter kan ses som ett exempel
påvad som hånder når en nybidragsmojlighet Öppnas Några organisatio-

ner, som genom sina samarbetspartners redan var engagerade i arbete
för att förebygga AIDS och hjålpa AIDS-sjuka, ansökte omedelbart om
bidragfrån det nya anslaget. Sedan dröjde det ungefår ett år, innan SIDA

101



fick några fler ansokningar, och dårefter kom i ettslagen rad ansokningar
från nya organisationer.

Bidragen anvånds till utbildning och upplysning om spridningen av
HIV OChAIDS, blodtestning samt rådgivning och stod till AIDS-sjuka och

deras famiuer.
Enligt Hålsobyråns bedömning var det bronmårkta bidraget ett bra

sått att initiera eo-bistånd på ett nytt område. Nu planerar man att inom
något år dra in den hår möjligheten och låta organisationerna söka
vanliga projektbidrag hos SEO-byrån för sina AiDs-insatser.

De organisationer vi intervjuat har inte haft några invåndningar mot
att SIDA genom det hår tillfålliga bidragetforsoker påverka inriktningen
av eo-biståndet. De menar, att det fortfarande år upp till varje organisa-

tion att sjålv avgöra om den vill gå in på ett nytt område eller inte.
Det år troligt, att SIDA efter den hår erfarenheten utnytqar möjlighe-

ten att tillfålligt Öronmårka bidrag till områden som verket av olika
anledningar vill prioritera. I och med att befolkningsfrågan åter kommit
i blickpunkten, år det ett tånkbart område fbr nya tillfålliga bidrag.

23. Nya anslag
Det nya stödet till Östeuropa år exempel på ett annat sålt att föra in eo-

biståndetpå nya banor - och att engagera nya organisationer i internatio-

nellt samarbete. I samband med statsmakternas beslut att avsåtta en del av
den svenska biståndsbudgeten för insatseri Östeuropa inrättades ett nytt
anslag för "stöd till Östeuropa via folkrorelser och enskilda organisatio-

ner" inom SED-byrån. Från 1989/90 anslog regeringen 30 miuoner
kronor fördelade på tre år för samarbete medpolen ochfrån 1990/ 91 60

miuoner kronor på tre år för samarbete med Övriga Östeuropa.
Syftet med stodetår enligtregeringsbeslutet attfråmja en demokratisk

samhållsutveckling samt att underlätta den ekonomiska och sociala
omvålvning som har inletts.

Organisationerna forutsåtts kunna samarbeta inom en rad områden,
t ex utbildning, kultur, media, fackliga och sociala frågor, ungdoms-

kontakter. På grund av de svåra mihbproblemen i Östeuropa prioriteras
insatser inom miljoområdet.

En rad svenska organisationer hade redan inlett samarbete med sina
broder- och systerorganisationer på andra sidan Östersjön och kom
snabbt in med ansokningar om bidragfrån det nya anslaget (Visserligen
hade många organisationer protesterat mot att biståndsbudgeten nu
också skulle anvåndas till insatser i Östeuropa och till flyktingmottagning
i Sverige, men protesten gållde inte insatserna som sådana utan det
faktum att de skulle göras på bekostnad av biståndet till lånder i Afrika,
Asien och Latinamerika).
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Bland det 80-tal organisationer som under 1990/ 91 fick bidrag från
det nya anslagetfinns både en del av de organisationer som sedan tidigare
bedriver bistånd medsiDA-bidrag, till exempel AIC, LO/TCOS bistånds-

nåmnd, Rådda Barnen och Svenska Naturskyddsforeningen, dels orga-

nisationer som aldrig tidigare fått bidragfrån SIDA, till exempel baltiska
exilorganisationer, Svenska Arbetsgivareföreningen SAF och Liberalt
Utvecklingscentrum.

Vi kan notera, att många av insatserna gåller organisationsutveckling,
folkbildning, funktionårsutbildning, facklig utbildning och andra for-

mer avdemokratisk skolning, detvill saga en typ avinsatser som enligtvåra
erfarenheter behöver få Ökad tyngd åven i det "vanliga" eo-biståndet.
Andra insatser galler miubvård, utbildnings- och kulturutbyte.

Fyra organisationer - AIC, LO/ TCOS biståndsnåmnd, Svenska Natur-

skyddsfbreningen och Lantbrukarnas RiksfbrbundLRF har tecknat ram-

avtal med SIDA inom det nya anslaget om insatser i flera lånder och/ eller
flera insatser i Polen.

De flesta insatserna har antingen precis inletts eller befinner sig

fortfarande på planeringsstadiet. Någon utvårdering av dem år dårför
ånnu inte aktuell. Vi kan tills vidare bara konstatera, att intresset for
samarbete med Osteuropa år stort bland de svenska organisationerna.

24. Direkestöd

Direktstédfrån statliga biståndsgivare i Nord till organisationer i Syd har,
som vi sett i föregående avsnitt, blivit Vanligare. I det svenska biståndet
spelar direktstödet ånnu en mycket begrånsad roll. Regeln år att statsbi-

dragen gårvia svenska organisationer tillde organisationer de samarbetar
med i Syd. Men det finns några viktiga undantag, och det finns också
förslag inom SIDA, bland annat i Cedergrens-odéns utredning om
biståndet till afrikanska lånder i kris, om att bka direktstédet.

Inom landramama
Budgetåret 1990/91 låmnade SIDA25 mihoner kronor i direktstodinom
landramarna till organisationer i Bangladesh, Indien och Sri Lanka, varav
20 miljoner kronor gick till Bangladesh.

Biståndet till Bangladesh har långe varit omdiskuterat. De flesta år
Överens om att det inte når den egentliga målgruppen, och att mycket
försvinner på vågen i form av korruption. Direktstödet till ett fåtal stora
och erkånt duktiga organisationer har blivit ett alternativ till att minska
biståndet eller helt avbryta samarbetet medBangladesh.Alltdirektstödår
dock godkånt av den bangladeshiska regeringen.

Största bidraget går till Bangladesh Rural Advancement Committee
BRAC, som får stöd bland annat till ett stort program för icke-formell
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utbildning och till ettprogramfor krediter till landsbygdsutveckling av ett
konsortium, dår SIDA ingår som en av åtta givare. SIDA stbder också ett
liknande program som drivs av organisationen Proshika.

De bangladeshiska organisationer, som får direktstöd, år omvittnat
effektiva och deras insatser ofta klart bverlågsna de statliga.

SIDAS erfarenheter av detbegrånsade direktstbdetinom landramarna
år hittills Övervågande goda. Men ett avgörande hinder fbr att bygga ut
systemet år att det skulle bka den redan alltför stora arbetsbördan på
biståndskontoren. Inom SIDA år det också en allmån uppfattning, att
samarbetet mellan svenska organisationer och organisationer i Sydhar ett
vårde sig, som man missar genom direktstödet.

I Indien har regeringen hittills kontrollerat mycket noggrant, att det
utlåndska biståndet till de indiska organisationerna verkligen kommer
från broder- och systerorganisationer, och skulle sannoliktinte acceptera
något utbyggt direktstod från SIDA eller andra statliga biståndsorgan.

Ett annat problem, sårskilt i ett uppbyggnadsskede, år att bistånds-

kontoren har svårt att bedöma de lokala organisationernas legitimitet och
folkliga förankring. Det år ytterligare att skål att föredra det indirekta
stödet via svenska organisationer. Biståndskontoret i Bangladesh har
också tagitkontaktmed en svenskorganisation, Diakonia, för attundersoka
möjligheterna att kanalisera en del av det nuvarande direktstodet till de
bangladeshiska organisationerna via den.

Kvinnoorganisationer
Direktstödet till kvinnoorganisationeri programlånderna för det svenska
biståndet infördes 1979 som ett led i arbetet med att göra biståndet mer
"kvinnoinriktat". Efter en mycketblygsam starthar det successivtokats till
ca 25 miuoner kronor budgetåret 1990/ 91.

En utvårdering av Lillemor Andersson-Brolin 1989 visade, att syftet
med direktstodet och riktlinjerna för det hade tolkats så olika i olika
lånder, att det var omöjligt att dra några generella slutsatser om vad det
haftfor effekt. En stordelavdirektstbdethade gåtttill lokala kvinnogrupper
fbr inkomstgenererande aktiviteter av olika slag, men utan några med-

vetna urvalskriterier. Och en stbrre del hade gåtttill "organisationer" som
i sjålvaverketvar institutioner, stiftelser eller till och med regeringsorgan.

N ågon jåmforelse mellan direktstodet till kvinnoaktiviteter och samar-
betet mellan svenska kvinnoorganisationer och kvinnoorganisationer i
programlånderna gjordes inte, och ingick inte heller i uppdraget.

I de reviderade riktlinjerna från 1989 inordnas direktstodet i SIDAS
samlade anstrångningar for att fråmja kvinnornas deltagande i utveck-

lingen. Det ses som ett komplement till arbetet med att integrera kvin-

norna i alla biståndsprogram. Tonvikten låggs vid strategiska insatser,
som kan bidra till att bka kvinnors inflytande Över sina egna liv och och
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deras möjligheter att påverka samhållsutvecklingen. Ivarje programland
utarbetas nu en strategi fbr direktstbdet, utifrån en samlad analys av

kvinnornas och kvinnoorganisationernas villkor.
Direktstbdet till kvinnoorganisationer tas numera från SEo-byråns

anslag men administreras i Övrigt av de kvinnohandlåggare, som sedan
några år finns på alla biståndskontor. SIDAS kvinnoenhet år bara inkopp-

lad vid diskussioner om policy och riktlinjer fbr fördelning av bidragen.

Miljöinsatser
En del av SIDAS sårskilda miljöanslag anvånds fbr direktstbd inom
miubområdet till organisationer i de lånder som får svenskt bistånd. Det
uppgick 1990/91 till drygt 2 miuoner kronor.

SIDA har slutit ett avtal med en svensk miliöorganisation, Svenska
Naturskyddsfbreningen SNF, som administrerar det mesta av stödet på
SIDAS uppdrag. Det år alltsåinte något organisationssamarbete i gångse
mening, utan SNFfungerar som konsultåtsiDAvid bedömningen av och
fördelningen av bidrag till ett våxande antal organisationer och grupper
i Syd. Bedbmningen av organisationer och projekt görs i nåra samarbete
med den internationella paraplyorganisationen International Union for
Conservation ofNature and Natural Resources IUCN.

Utgångspunkten fbr direktstbdet på miubområdet år en Övertygelse
om att hushållning med naturresurser inte kan fungera, om den inte har
en bred folklig förankring. Avgörande fbr vilka organisationer som får
stöd år dårför deras möjligheter att engagera den lokala befolkningen i
projekten. Vid bedbmningen låggs stor viktvid både insatsernas karaktär
och organisationerna. Bland de organisationer som får stbdår långtifrån
allademokratisktstyrda medlemsorganisationer. Endel avdem år stiftelser,
en del grupper av eldsjålar som satt igång projekt fbr att till exempel
inventera naturresurser ellerbilda naturvårdsområden. Det gemensamma
år attde lyckas mobilisera lokala grupperi arbetet. Ettviktigtkriterium fbr
att de ska kunna få stöd år dock att de arbetar ideellt.

Direktstödet på miubområdet år ännu så nytt, att det år svårt att saga
något beståmt om effekterna av det, men SIDA ser mycket positivt på
utvecklingen hittills och möjligheterna att bka den hår typen av insatser.

Vid sidan av stödet via SNF till lokala grupper och organisationer,
stöder SIDA också några internationella ideella organisationer, som
arbetar med att bredda intresset och engagemanget på miljbområdet.
Det galler bland annat PANOS, som får stöd fbr sin utbildning av
journalister i miubfrågor, och TVE, som får SIDA-bidrag till sin distribu-

tion av videomaterial.
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Kulmrbistånd
Inom SIDAS anslag för kulturbistånd har både organisationer i Syd och
svenska organisationer möjlighet att soka bidrag.

Men huvuddelen av direktstödetpåkulturområdet går inte till organi-
sationer utan till institutioner - teatrar, museer o s v - eller personer -

konstnårer, författare o s v, och syftet med anslaget år inte piimårt att
stodja organisationer utan attfråmja kulturutbyte i mångaformer mellan
Sverige och lånder i Syd, i första hand de lånder som får svenskt bistånd.

AIDS- och andra hålsoinsatser
En del av SIDAS tillfålliga anslagfor AiDs-insatser år avsatt för bidrag

till svenska organisationer, men bidrag har i undantagsfall också gått
direkt till organisationer i Afrika fbr information och rådgivning i AIDS-

frågor. Detharformedlats avbiståndskontoren och enligtsiDAshandlåg-

gare betytt mycket, både reellt och psykologiskt, fbr organisationer som
gbr stora insatser inom ett svårt område. Men det ståller stora krav på
biståndskontoren, som med dagens personalsituation inte har några
möjligheter att utöka sina arbetsuppgifter.

Inom hålsoområdet finns också några exempel på direktstod till
organisationer i Syd inom landramarna. SIDAS hålsobyrå ser dem som
undantag men vill gårna ha kvar möjligheten att anlita vår fungerande
inhemska organisationer som kanaler för det statliga biståndet - men
bara under förutsättning att regeringen i mottagarlandet accepterar det.

SIDAS hålsobyrå förmedlar också bidrag till internationella organisa-

tioner inom befolkningsområdet, dels ett större årligtbidrag till Interna-

tionella Famiheplaneringsfederationen IPPFfrån anslagetfor multilateralt
bistånd, dels mindre bidrag till ett antal mindre organisationer från
anslaget for bistånd genom SIDA.

N ågon utvårdering av direktstodetinom hålsoområdet har inte gjorts,
men det allmånna intrycket inom SIDA år att det kommer till god
anvåndning.

25. SH)/is struktur dr samarbete med enskilda organisationer

Som vår framgår av de föregående avsnitten, har SIDA ett omfattande
samarbete med svenska enskilda organisationer, med många olika
kontaktytor - från verkets styrelse, beredningar och andra rådgivande
organ dår detingår organisationsrepresentanter till alla de olika ingångar
till ekonomiska bidrag, som vi beskrivit i det hår kapitlet.

SEO-byrån
SED-byrån tillkom som ett resultat av Sixten Hepplings utredning och
som ett svar på organisationernas Önskemål om en gemensam kontaktyta
på SIDA. Dår handlåggs projektbidragen till organisationernas eget
bistånd och katastrofbiståndet.
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Men åven för de bidrag som handlåggs av SED-byrån gåller olika
villkor. Projektbidragen ska sökas två gånger om året - utom av organisa-

tioner medramavtal som tecknar avtalfbr etteller tvååri taget - och enligt
särskilda riktlinjer, som bland annat kräver en egeninsats på 20 procent.
For informationsbidragen har man hittills haft egna riktlinjer och andra
ansökningstider, men de inordnas från och med 1991 /92 i projekt-
bidragen. Bidragen till katastrofbistånd kan sokas når som helst under
året, och for dem krävs ingen egeninsats.

Från 1990/91 tillkommer inom SED-byrån anslaget for insatser i
Östeuropa med i princip samma villkor som de vanligaprojektbidragen.

Utanför SED-byrån kan organisationerna söka bidrag från ett antal
specialanslag, som alla har olikavillkor för ansökan och rapportering, och
som alla handlåggs av olika byråer.

Humanitårt bistånd till SÖdra Afrika har hittills handlagts inom
Regionavdelningen för södra Afrika och till Latinamerika inom Region-

avdelningen för Asien och Latinamerika. Nu fors det humanitära bistån-

detihop medde tidigare anslagen fordemokrati och mänskliga rättigheter
inom ett nytt anslagfor demokrati, mänskliga rättigheter och humanitårt
bistånd, som kommer att handlåggas inom den nya Regionavdelningen
for Latinamerika. För de hår insatserna kråvs ingen egeninsat$, och
ansökningar kan göras når som helst under året.

Insatser inom landramarna handlåggs av respektive sektorbyrå. SCC
samarbetar till exempel med Lantbruksbyrån om kooperativa insatser
inom jordbruket. Hår betraktas organisationerna som konsulter, som
utfbr ett arbete på uppdrag av en byrå.

Användningen av det särskilda miljöansiaget samordnas av miubråd-

givaren, som tillhör Planeringssekretariatet. Den del av anslaget som
avsatts för enskilda organisationer i Syd slussas i huvudsak via Svenska
N aturskyddsforeningen. Svenska organisationers ansokningar om bidrag
till mihoinsatser behandlas inom SEo-anslaget men i samråd med
mihorådgivaren. Dår kråvs egeninsats på 20 procent.

Bidrag till kulturstod kan man söka hos kulturenheten på Under-

visningsbyrån - och i vissa fall också på Informationssekretariatet. Inga
bestämda ansökningstider finns, och riktlinjerna år ganska informella.
Någon form av egeninsats behövs, men något specificerat kravfinns inte.
Informationssekretariatet lämnar ocksåbidrag till ett par organisationer,
Internationella folkhögskolan och Föreningen fbr utvecklingsfrågor, för
insatser som närmast kan beskrivas som konsultuppdrag åt SIDA.

Bidrag till AiDs-insatser soks på samma ansokningsblanketter som
projektbidragen men handlåggs av Hålsobyrån och kråver ingen
egeninsats.

Det år forståeli t, att organisationerna fortfarande efterlyser större
samordning av regler och villkor for de olika anslagen och så långt som
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möjligt en kontaktpunkt på SIDA.
Det år samtidigt rått att förstå, att specialistkunnandet inom alla de

olika områdena inte kan samlas på ett ställe inom SIDA bara för att
underlätta samarbetet med organisationerna.

N
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7. Sl ltsatser för fra ntiden
I de föregående kapitlen har vi försökt beskriva en del av de omvårlds-

foråndringar som påverkar biståndet, foråndringar i det svenska organi-

sationslivet, generella erfarenheter i biståndsarbetet samtinternationella
och svenska erfarenheter av statligt stött eo-bistånd under l980-talet.

Mot den bakgrunden vill vi sammanfatta några slutsatser om mål och
medel i eo-biståndet.

Målet bbr vara att bidra till en hållbar och demokratisk utveckling
I begreppet hållbar utveckling (sustainable development) lågger vi in

båda de betydelser som det har fått i debatten, dels långsiktigt livskraftiga
utvecklingsprocesser, dels hushållning med naturens resurser och om-

sorg om miljön.
Meddemokratiskutvecklingmenarvi en utvecklingsom utgår från alla

månniskors lika vårde och ger alla månniskor, kvinnor och mån, möjlig-

het att vara med och påverka sin framtid.

Sir tegier
Varje organisation måste sjålv bversåtta det Övergripande målet till mer
konkreta mål, anpassade efter den verklighet de arbetar i. Varje organi-

sation måste också sjålvvåna, utifrån sina egna idéer ochvårderingar, vilka
medel den vill anvånda för att nå målen. Vi vill åndå ange några allmånna
medel eller strategier, som vi tror kan bidra till ett båttre eo-bistånd i
framtiden. Dessa strategier bildar utgångspunkt fbr våra förslag och
utvecklas vidare i kapitel 8:

Strategier dr arganisationemas utueckling:ssamarbete

0 Mer dialog och mer Ömsesidigt samarbete/ utbyte Nord-syd

0 Mer långsiktighet i utvecklingssamarbetet

0 Mer lokalt deltagande i Syd och Nord

0 Mer stod till organisationsutveckling

0 Mer stod till folkbildning
' Mer stod till inkomstskapande aktiviteter

0 Båttre integrering av kvinnorna
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0 Fler gemensamma utvårderingar Nord-syd

0 Fler nätverk mellan organisationeri Syd och Nord, mellan organi-

sationer i Europa, mellan svenska organisationer

0 Större Öppenhet för förändringar

Strategier or samarbete mellan staten och organisationerna i Nord

0 Klara kriterier fbr statsbidrag till eo-bistånd

0 Mer information och opinionsbildningi Nord
0 Mindre fbrhandsgranskning från staten
0 Mer erfarenhetsutbyte mellan organisationernaoch mellan staten

och organisationerna
' Fler gemensamma utvårderingar staten - organisationerna
* Större Öppenhet fbr förändringar
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8. Framtiden - iivervåiganden och
förslag

A. I bbla motiv för statsbidr g
Solidaritet år och förblir det viktigaste motivet fbr svenskt bistånd. Såvål

organisationernas eget bistånd som det statliga bistånd som organisatio-

nerna en gång drev fram har sina rötter i den solidaritet med fattiga,
fortryckta och utsatta grupper som ården ideologiskakårnan ifolkrorelser
som frikyrkorna, arbetarrörelsen, kooperationen och nykterhetsrorel-

sen.
Som vibetonati kapitelzår biståndets uppgift attundanröja hinder för

utvecklingi Syd, inte genom attfbrsbka ta Över ansvaretför utvecklingen
i andra lånder utan genom att stödja, komplettera och underlåtta månnis-

kors egna ansträngningar fbr att forbåttra sina villkor Svenska organisa-

tioner kan bidra till utvecklingen i Syd genom att stödja dessa lånders

egna organisationer och på olika sått komplettera och underlåtta deras
arbete för demokrati och utveckling.

Statens motiv fbr att låmna bidrag till organisationernas bistånd har
alltid varit dubbelt:

0 Eo-biståndet år en viktig del av det svenska biståndet, inte minst
dårfor att det når grupper som inte nås med mellanstatligt bistånd.

0 Organisationernas arbete år en forutsåttningfbr opinionsbildningen
kring relationerna mellan Nord och Syd och kring sambanden
mellan vårt sålt att leva ochvillkoren fbr månniskor i andra lånder.

Ibland har det ena motivet betonats starkare, ibland det andra, men
båda har alltid funnits med i de diskussioner som foregått den snabba
bkningen av bidragen.

FÖr framtiden finns samma dubbla motiv för staten att avsätta en

betydande del av biståndsanslaget för bistånd genom enskilda organisa-

t10ner:
Vi anser, att den utvecklingvi redovisar i vår bversyn ger Ökad tyngd åt

båda motiven.
Organisationernas våxande betydelse för utvecklingen Syd Ökar beho-

vet av bistånd till organisationsutveckling och demokratisk skolning i
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olika former, en naturlig uppgiftför organisationerna i Nord snarare ån
för de statliga biståndsorganen.

I en tid når solidariteten inte långre årsjålvklar och konkurrensen blir
allt hårdare om månniskors tid och intresse behövs också Ökade insatser
for att skapa opinion i frågor om utveckling och bistånd.

I opinionsarbetetbehövs också ettokat samarbete mellan de organisa-

tioner som år engagerade inom det hår området.

: . Villkor fiir statsbldr g
I ett demokratiskt samhålle har varje organisation rått att sjålv beståmma
vad den vill arbeta med och hur den vill göra det, så långe den håller sig
inom lagens råmårken. Den principen måste gålla åven for eo-biståndet:
Varje organisation har rått att sjålv beståmma om den vill engagera sig i
biståndsarbete och i så fall i vilka former. Eller fbr att uttrycka det mer
konkret: Staten har varken rått eller möjlighet att förbjuda en organisa-

tion att bedriva dåligt bistånd.
Dåremot har staten inte skyldighet att låmna ekonomiskt bidrag till

alla organisationer som bedriver bistånd. Fbr att få statsbidrag måste de
uppfylla vissa kriterier.

Ettförsta villkor fbr att en organisation ska kunna få statsbidrag till sitt
bistånd måste vara att deras arbete ligger i linje med de fem avriksdagen
beslutade målen för det svenska biståndet:

' Resurstillvåxt

0 Ekonomisk och social uqåmning
* Ekonomiskt och politiskt oberoende
' Demokratisk samhållsutveckling
* Framsynt hushållning med naturresurser och omsorg om mihbn

Lika litet som når det gåller det direkta statliga biståndet kan man
begåra, att varje enskild biståndsinsats ska bidra till att uppfylla alla fem
målen. Tonvikten ligger alltid på något eller några av dem. Fbr eo-

biståndet år det naturligt, att demokratimålet får sårskild tyngd.
Förutom detta allmånna villkor, att organisationens bistånd måste

liggai linje med de Övergripande målen för det svenska biståndet, behövs
ett antal klara kriterier. Kriterierna bbr utgå från gemensamma erfaren-

heter avforutsåttningarnaför attbiståndet ska bli ettbidragtill en hållbar
och demokratisk utveckling.

Ivåra intervjuer har vi ibland hört argumentet, att man måste accep-

tera en del mindre lyckade insatser "för opinionens skull". Det kan ligga
något i det, men vi tror inte, att statsbidrag till många organisationers
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bistånd i siggaranterar en Ökad biståndsviua. Det kan också slå åt andra
hållet: Dåliga biståndsinsatser skapar ingen opinion fbr Ökat bistånd.
Tvårtom. Varje gång det avslöjas, att en biståndsinsats misslyckats, Ökar
det misstron mot biståndet Över huvud taget.

Motden bakgrundenrekommenderarvi en viss skårpningav kriterierna
fbr statsbidrag till eo-biståndet. Vi har försökt utforma dem så att de ska
vara låtta att tolka och tillämpa och dårmedfbrenkla administrationen av

organisationernas ansbkningar.

C. Fiirsl g till kriterier
Vi föreslår fbuande kriterier fbr statsbidrag till organisationernas eget
bistånd. (VI återkommer längre fram till organisationernas medverkan i
andra delar av det svenska biståndet.)

I . Krav på den svenska orgcmisatiomn
1. Organisationen ska ha en ideell målsättning.

2. Organisationen ska vara demokratiskt uppbyggd. Den ska ha stad-

gar, medlemmar, en vald styrelse och regelbunden mbtesverksamhet.

3. Organisationen ska ha bedrivit verksamheti Sverige i minst tre år.

4. Organisationen ska ha inlett samarbete med en organisation eller
gruppi Syd sedan minstettår (gåller inte organisationer som enbart
söker bidrag till information i Sverige).

5. Organisationen ska bedriva insamlingar och information i Sverige
ianslutningtill sittbistånd. Verksamheten skafinnas dokumenterad
i årsberåttelse och bokslut.

6. Organisationen ska ha nbdvåndig kapacitet fbr att genomföra den
planerade biståndsinsatsen - administration, personal, ekonomi.

Vad som år nbdvåndig kapacitet i fråga om administration och perso-

nal kan, beroende påbiståndsinsatsen, variera från att några medlemmar
år beredda att arbeta ideellt på sin fritid till att man bygger upp ett fullt
utrustat kansli.

2. Krav på samarbetspartnem ( u-landsorganisationm)
1. Organisationen ska ha en ideell målsåttning.

2. Organisationen bbr vara demokratiskt uppbyggd och arbeta för
demokrati och delaktighet.

3. Organisationen ska bedriva verksamhet sedan minst ett år, och
verksamheten ska vara dokumenterad.
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Detta kan forefalla vara orimliga krav fbr de många nybildade organi-

sationer och embryon till organisationer, som vi har beskrivit i de

föregående kapitlen, och det måste givetvis finnas utrymme för flexibili-

tet. Vi kan inte kråva samma organisatoriska uppbyggnad och samma
omfattande dokumentation som i det genomorganiserade svenska sam-

hållet. Men vi anser, att organisationen måste kunna visa, att den arbetar
ideellt och i demokratiska former, med reella möjligheter fbr medlem-

mama att påverka verksamheten.
W har blivit styrktai den uppfattningen avdiskussioner medafrikanska

organisationer, i Kenya och Tanzania, som betonar att organisationerna
måste arbeta ideellt och vara demokratiskt uppbyggda, om de ska kunna
spela någon roll i låndernas fortsatta utveckling mot demokrati och
ekonomisk sjålvståndighet.

Med kravet att organisationen ska ha en ideell målsättning har vi inte
för avsikt att utesluta kooperativa och andra allmånnyttiga föreningar
som arbetar fbr att medlemmarna ska få det ekonomisktbåttre. Vad vi vill
utesluta år rent kommersiell verksamhet, inte ekonomiskverksamhet dår
resultatet kommer alla medlemmar till godo.

3. Krav på bistånélsinsatsen
1. Insatsen bör vara förberedd genom direkta kontakter mellan de två

parterna, den svenska organisationen och samarbetspartnern.

2. Parterna bör ha utarbetat en gemensam plan for insatsen,
underskriven av båda parter.

3. Den gemensamma planen bör ange hur den planerade verksamhe-

ten beråknas bli sjålvbårande eller finansieras lokalt inom en angi-

ven tidsperiod.

4. Den gemensamma planen bör ange hur parterna mellan sig har
fördelat ansvaret för att genomföra verksamheten och för att bidra
med nodvåndiga resurser - arbete, pengar, material.

5. Vardera parten bör bidra med en klart angiven "egeninsats" i form
av arbete, pengar och/ eller material.

6. Den gemensamma planen bör ange hur målgruppen - kvinnor och
mån - påverkas av insatsen, och hur de sjålva kan påverka den.

7. Nödvåndiga myndighetskontakter bör ha tagits i det land dår
verksamheten ska bedrivas.

4. Sri telsen institutioner in m

I vårt uppdrag har ingått att undersbka forsutsåttningarna fbr att bredda
begreppet bistånd genom enskilda organisationer till att också omfatta
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vissa typer av stiftelser samt så kallade "non-governmental institutions"
och eventuellt andra sammanslutningar.

Någon forutsåttningslbs sådan prövning har knappast varit möjlig,
eftersom flera avde "organisationer".som sedan många år får SIDA-bidrag
till sitt bistånd år stiftelser. Bland dem återfinns ett par av organisatio-

nerna med ramavtal, varav en, SHIA, tillkommitdelvis påinitiativ aVSIDA.
Att sågaja eller nej till bidragtill stiftelser som sådana år omöjligt också

av den anledningen att begreppet år så diffust.
Enligt Riksrevisionsverkets utredning "Stiftelser for statlig verksam-

het" 1990 finns i svensk lag en enda definition av begreppet stiftelser,
nåmligen i lagen om tillsyn av stiftelser (1929:116). I den inledande
paragrafen står, att det föreligger en stiftelse, om "någon anslagit egen-

dom att såsom sjålvståndig förmögenhet fortvarande tjåna ett beståmt
åndamål".

En stiftelse bildas alltsågenom att egendom fors Över från stiftarens/
stiftarnas fbrmogenhettill stiftelsen fbr ettbeståmtåndamål, som skavara
varaktigt. I och med att stiftelsen år bildad har stiftarna inte långre rått att
forfoga Över den egendom de tillskjutit eller beståmma Över förvalt-

ningen av den.
En fbrutsåttningfor att en stiftelse ska kunna "tjäna sittåndamål" år att

den har ettfoivaltande organ av något slag. Det kan vara en av stiftaren/
stiftarna utsedd styrelse, men det kan också vara ett befintligt organ, till
exempel en statlig myndighet eller en kommun.

Stiftelser år inte skyldiga att betala kommunal inkomstskatt men
dåremot i princip statlig inkomst- och fbrmbgenhetsskatt - om de inte
"har till uppgift att tillgodose kvalificerat allmånnyttiga åndamål" och
dårmed år befriade från inkomstskatt enligt lagen om statlig inkomst-
skatt.

Det har gjorts flera försök att utforma en allmån lagstiftning for alla
stiftelser. 1975-1988 arbetade en sårskild stiftelseutredning, och 1987

utarbetades ett förslag till ny stiftelselag.
Förslaget utgår från den gamla definitionen från 1929 men med ett

tillågg om att någon skriftligt ska ha åtagit sig att förvalta egendomen i
enlighet med stiftarens föreskrifter. Huvuddelen av lagfbrslaget gåller
civilråttslig reglering av stiftelserna, i första handfor att stårka samhållets
kontroll. Bland annatforeslås att alla stiftelser ska registreras av lånsstyrel-

serna och stå under deras tillsyn.
Av det hår torde framgå dels att det år svårt att definiera och reglera

stiftelser - utredningen behövde åtta år, lagforslaget togytterligare fyra
år, och lagen år ånnu inte beslutad av riksdagen - dels att det inte går att
entydigt uttala sigfbr eller emot statsbidrag till stiftelser, når stiftarna kan
vara såvål organisationer och privatpersoner, som landsting, kommuner
eller staten sjålv.
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Vi utgår från motiven for att låmna statsbidrag till eo-biståndet och
kommer då till slutsatsen att stiftelser bör kunna få statsbidrag från
anslagetför bistånd genom enskilda organisationer endast om de uppfyl-

ler motsvarande krav som dem vi ståller på organisationerna.
Vi fbreslår, att de kriterier som vi angett hår ovan i princip ska gålla

åven för stiftelser som söker statsbidrag till sin biståndsverksamhet.
Eftersom stiftelser per definition inte har några medlemmar, måste

kravet på demokratisk uppbyggnad anpassas till stiftelseformen. Punkt 2

under rubriken "Kravpå den svenska organisationen " fåri stålletféljande
lydelse:

Stiftarna bör vara demokratiskt uppbyggda organisationer, och stiftel-

sen ska ha en styrelse, som utses av stiftarna fbr en begrånsad mandattid.
Stiftelser som bedriver insamlingar ska stå under samhållelig kontroll.

I Övrigt ska samma kriterier kunna tillåmpas genom att "organisatio-

nen" byts ut mot "stiftelsen".
SIDA och Övriga biståndsmyndigheter har naturligtvis möjlighet att

inom biståndet i Övrigt vid behov anlita stiftelser som konsulter eller
samarbeta med stiftelser i andra former. Detsamma gåller "non-

governmental institutions", som vi ånnu inte har lyckats definiera. Våra
förslag till kriterier gåller bara anslaget fbr bistånd genom enskilda
organisationer, som vi anser ska begränsas av de motiv staten har för att
ekonomiskt stödja den formen av utvecklingssamarbete.

. idragsvoly
Det finns, som vi sett, mycket som talar fbr ett fortsatt stort och våxande
eo-bistånd. Det behöver dåremot inte betyda, att statsbidraget ska fort-
såtta att höjas i samma snabba takt som under 1980-talet.

Riksdagen har en mycket stark tilltro till organisationernas kapacitet
att ta emotokade statsbidrag till sittbistånd och anvånda dem till insatser
i linje med de svenska biståndsmålen. Trots de kraftigt föreslagna
héjningarna i budgetpropositionerna - i 1991 års nådiga lunta föreslogs
en höjning med 60 miuoner kronor från 675 miuoner 1990/91 till 735
miljoner kronor 1991/92 - kommer det varje år fbrslag om ytterligare
héjningar. De motiveras ofta med svårigheterna att nå den egentliga
målgruppen, de fattiga månniskorna, med statliga insatser och organisa-

tionernas större förmåga att nå ut med sitt bistånd.
De organisationer vi intervjuat har dåremot, med något undantag,

varit tveksamma till en fortsatt snabb höjning av bidragen. "VI behöver
konsolidera vårt arbete", "vi måste satsa mer på kvaliteten ån på kvantite-

ten den nårmaste tiden", "vi behöver forankra våra insatser båttre bland
medlemmarna", år några av de förklaringar de angett. Samma tveksam-

het har vi mött inom SIDA. Oron för att en del av Ökningen har skett på

116



bekostnad av kvaliteten återkommeri mångaintervjusvar. Ingen har dock
ansett, attbidragen ska minskas eller frysas påden nuvarande nivån, bara
att bkningstakten behöver dåmpas något.

Ettannat skål att de nårmaste åren inte bka eo-anslaget lika snabbt som
hittills år att den typ av bistånd som framför allt behöver Öka, stödet till
organisationsutveckling och demokratisk skolning, i första hand kråver
andra resurser ån rent ekonomiska.

Kapacitetsutredningarna visar också, att det fbr vissa organisationer
finns flaskhalsar, bland annat ifbrmågan hos deras samarbetspartners att
ta emot ett snabbt våxande bistånd.

I . Fortsatt Ökning

Dårmed inte sagt, att det inte finns behov av Ökade statsbidrag. På några
områden fbrutser vi ettvåxande behov avresurser. Detgåller bland annat
information och opinionsbildning, utvårderingar samt stöd till nåtverk
och andra former av erfarenhetsutbyte.

Med den skårpning av kriterierna för statsbidrag som vi föreslår
kommer fler organisationer ån hittills att under en bvergångsperiod få
avslag på sina ansbkningar. Dårmed frigörs, åtminstone tillfilligt, en del
resurser fbr de delar av eo-biståndet som behöver expandera.

Vi anser, att statsbidragen bbr fortsatta att Öka, om ån inte i samma
snabba takt som under 1980-talet. Ökningstakten bbr beståmmas genom
en awågning mellan å ena sidan behovet av bistånd och å andra sidan
kapaciteten hos de svenska organisationerna och deras samarbets-

partners.Till kapaciteten råknar vi också organisationernas förmåga att
klara sin egeninsats.

2. Egminsats

Statsbidraget år avsett att vara ett bidrag till organisationernas eget
bistånd, inte att finansiera det helt och hållet. Hos flera organisationer
harvi noterat en oro fbr att deras bistånd ska bli alltför beroende av SIDA-

bidragen. De försöker att bka sin egeninsats, både för att garantera att
biståndet ska kunna fortsåtta åven om SiDA-bidraget skulle upphöra och
fbr attförankra biståndetblandde egna medlemmarna. En Ökadegeninsats
betyder större andel insamlade pengar och dårmed större ansträng-

ningar fbr att engagera medlemmar och sympatisörer.
Men detfinns också, som vi redovisat tidigare, organisationer som inte

ser några problem med att SIDA finansierar hela deras bistånd, så långe
de sjålvafår bestämma innehålleti det. Skattebetalarnas pengar ska enligt
den synen anvåndas dår de båst behövs, och då bland annat inom eo-

biståndet. Handikapporganisationerna år av principiella skål motstån-

dare till insamlingar, annat ån i begrånsand omfattning bland de egna
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medlemmarna. De anser sig dårför ha svårt att klara någon större
egeninsats.

Egeninsatsen ska enligt gållande riktlinjer normalt uppgå till 20

procent. Men vi har funnit stora variationer, från några få procent till
nårmare 50 procent. Vad som råknas in i egeninsatsen varierar också. För
vissa organisationer år det enbart kontanta bidrag, för andra enbart eget
arbete och för det stora flertalet någon kombination av kontantinsats och
arbetsinsats.

Vi anser, att organisationernas egeninsats år ett mått på deras vilja och
förmåga att engagera sigi utvecklingssamarbete. Kravetpå egeninsats bör
dårför finnas kvar och så långt möjligt gålla lika för alla organisationer.
För att Övertyga bidragsgivaren om sin kapacitet att genomföra en bi-

ståndsinsats måste en organisation enligt vår uppfattning kunna visa att
den kan samla in eller på annat såttfåfram den begårda kontantinsatsen.
Normen på20 procent, som har gållti många år, förefaller rimligt avvågd.
Vi anser, att egeninsatsen i princip ska vara en kontantinsats, men att
undantag ska kunna göras för maskiner och andra varor som ingår i ett
projekt.

Vi föreslår, att egeninsatsen normalt ska utgöra minst 20 procent av

organisationernas biståndsinsatser, och att den i princip ska erlåggas
kontant.

Med tanke påde storavariationer som finns idag, råknar vi med attdet
kan behövas en bvergångstid innan man kan kråva samma egeninsats av

alla organisationer. Vi råknar också med att det åven i framtiden kan
finnas anledning atti enstaka fall göra avsteg från normen, men att de i
såfall ska redovisas som undantag, medklart angivna skålför avvikelserna.

Under bversynens gång har vi också diskuterat möjligheten att kråva
en högre egeninsats första året en organisation får statsbidrag till sitt
bistånd. Det skulle ge statsmakterna en möjlighet att låta en ny organisa-

tion visa vad den kan, innan den får samma förtroende som "gamla"
organisationer. Det skulle också medverka till att organisationen borjar
med en mindre insats, for att sedan utvidga den efter en inkoringsperiod
under det första året.

Vi har emellertidgjort bedomningen att detråcker med den "höjning
av ribban", som vårt förslag till kriterier för statsbidrag innebår. Enligt
dem ska en organisation ha funnits till i minst tre år och bedrivit
verksamheti ett u-landi minst ettår, innan den kan få bidrag. Under den
tiden bör den ha möjlighet att både visa vad den kan och göra sina första
misstag i Nord-syd-samarbetet.
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E. Ansl gsfonn
Det år riksdagen som har beslutat, att en viss del av det svenska biståndet
ska gåvia folkrbrelser och andra enskilda organisationer, och som varje
år beslutar om nya bkningar av den delen. Det år också riksdagen som
beslutat, att SIDA ska administrera det anslaget.

I . Eget anslag?

Man kan naturligtvis tånka sig andra lösningar. Ett fbrslag som framförts
i våra diskussioner med organisationerna år att bryta ut "folkrorelsean-

slaget" och göra det till ett eget anslagi biståndsbudgeten.
Förespråkarna för den modellen anser, att når nu riksdagen har

beslutat att folkrorelserna ska ha en viss del av biståndsanslaget, ska de
inte behöva gå tillSIDA och be om sina pengar eller fåsynpunkter påhur
de ska anvåndas.

Fbrdelningen av anslaget skulle i stållet kunna skötas avfolkrorelserna
sjålva, till exempel genom ett nytt folkrörelseråd, som de sjålva utser (till
skillnad från det av biståndsministern tillsatta folkrorelserådet). Model-

len att organisationerna sjålva fördelar statliga pengar mellan sigprovas
nu i ett nyinråttat folkbildningsråd, som har till uppgift att fördela
statsbidragen till studiefbrbund och folkhogskolor. Den har också tidi-
gate provatsbland annatvidfordelning avstatsbidragtill handikapporga-

nisationerna.
Bland organisationerna årdeflesta tveksamma till en sådan modell. De

år i huvudsak nöjda med samarbetet medSIDA och ser inga fördelar med
att bygga upp ett nytt kansli eller en nybyråkrati for att fördela statsbidra-

gen. Många år också skeptiska mot att låta organisationerna fördela
pengar sinsemellan. De år rådda för att det skulle skapa rivalitet och
dårmed minska förutsåttningarna för samarbete.

De flesta år nåmligen Överens om attdetbehbvs ett nårmare samarbete
mellan folkrorelserna i biståndsfrågor. De behöver, som vi redovisat
tidigare, få del av varandras erfarenheter av Nord-syd-samarbete. De
behbver också samarbeta fbr att våcka opinion i viktiga frågor, och de
behöver ibland göra gemensamma aktioner för att påverka statsmak-

terna. Detfinns alltså mycket som talar för ett nårmare samarbete mellan
organisationerna, dock utan uppgiften att fördela statsbidrag.

2. SD/1 drdelarstatsbidmgm
Ett viktigt skål for att behålla den nuvarande ordningen med att SIDA
administrerar anslagetår behovetavdialog och erfarenhetsutbyte mellan
organisationerna och SIDA, ett behov som våxer i takt med insikten om
svårigheternai biståndsarbetet. Om eo-anslagetlåggs utanför SIDA, finns
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risken att SiDA-tjånstemånnen blir mindre motiverade att delta i den
dialogen.

Flera av de större organisationerna har, som vi sett, dessutom flera
olika roller i förhållande till SIDA. En modell med ett eget eo-anslag
direkt från riksdagen (via någon form av kansli) och andra special-

destinerade anslag som administreras av SIDA - katastrofbistånd, huma-

nitårtbistånd mfl - skulle snararefbrsvåra ånfbrenkladessa organisationers
egen biståndsadministration. De föredrar dårfbr att åven eo-anslaget
administreras av SIDA, men givetvis i nåra samråd med organisationerna.

Vi delar bedömningen, attdetfinns starkare skålfbr att låta eo-anslaget
ligga kvar på SIDA ån fbr att lyfta ut det och göra det till en egen
anslagspost i biståndsbudgeten.

F. ii Hi
All erfarenhet visar att utvecklingssamarbete måste vara långsiktigt. Det
tar tid att bygga upp ett fungerande samarbete, det tar tid att komma
underfund med vad som fungerar och inte fungerar i de insatser man
samarbetar om, och det tar tid innan verksamheten blir sjålvgående
(sustainable) och samarbetet kan Övergå till andraformer ån ekonomiskt
bistånd.

Samarbetet mellan organisationer i Nord och Syd måste ingå i en
långsiktigprocess fbr en hållbar och demokratisk utveckling. Detbetyder,
att också statens bidrag till eo-biståndet behöver vara långsiktigt och
flexibelt.

I . Från projeklbidmg till programstbd och blockbidrag

Flertalet små organisationer söker fortfarande bidrag från SIDA till
avgrånsade projekt, som sållan ingår i något program fbr långsiktig
utveckling. Når vattenledningen år dragen eller byskolan byggd, år

projektet avslutat och kan avrapporteras. Hur projektet kan bli en del i
den fortsatta utvecklingsprocessen, funderar de kanske inte Över.

Organisationer med större erfarenhet av utvecklingssamarbete har
Övergett det "enkla" projektsamarbetet. Deras bistånd syftar till att stårka
organisationer, lokala grupper ochindivider så attde får större möjlighet
att påverka utvecklingen av sitt samhålle. Projekten blir byggstenar i ett
långsiktigt program fbr utveckling.

Den hår utvecklingen har ocksåpåverkatsiDA-bidragen till eo-bistån-

det. Inom ramavtalen sker nu, i takt med att förtroendet Ökar fbr
organisationernas förmåga att sjålva bedöma sina insatser, en successiv
Övergång från projektbidrag till programstbd (enligt definitioner i kapi-
tel 6, avsnitt A6).

120



De nya ramavtalen med SMR och PMU år ett stegpåvågen mot ånnu
större sjålvståndighet för organisationerna. Det påminner om de
blockbidrag (block grants), som ingår i de norska och hollåndska
biståndsmyndigheternas bidrag till organisationerna. Blockbidraget år
ett bidrag till en organisations hela bistånd, utan någon specilicering av

projekt eller program, och fbrutsåtter ett grundmurat förtroende fbr
organisationens kapacitet och omdöme.

Viråknar meden utvecklingmotmerprogramstbdochllerblockbidrag
under 1990-talet. Det år en naturligföud såvål av de fbråndrade formerna
för samarbete mellan svenska organisationer och organisationer i Syd
som av många års förtroendefullt samarbete mellan SIDA och organisa-

t10nerna.
Vi tar fbr givet, att många små organisationer åven i fortsättningen

kommer att engagera sig i enstaka projekt, och att det dårför åven i
fortsåttningen bör finnas utrymme fbr renodlade projektbidrag. Men
med Övergången till ett system dår alla organisationer omfattas av ramav-

tal (se nedan), kommer projektbidragen i huvudsak att beslutas inom
respektive ramorganisation och bara redovisas till SIDA i årsplaner och -

rapporter.
Det innebår, att åven eventuella bidragfbr firdigplanering av projekt

kommer attbeslutas inom ramorganisationerna. SIDAhar hittills sagt nej
till generella projekteringsbidrag men dåremot kunnat beviha bidrag till
planering av en nyfas av ettpågående projekt. En annan modell tillämpas
av SMR: medlemsorganisationerna kan få bidrag till Fårdigplanering av

projekt som bedöms som intressanta, men bara om en opartisk person
deltar i den fortsatta planeringen. Vi utgår från att ramorganisationerna
hittar sina egna modeller fbr bidrag till projektplanering, och att sådana
bidrag åven i fortsåttningen låmnas restriktivt.

Vi föreslår, att SIDAS bidrag till organisationernas eget biståndi Ökad

utsträckning utformas som programstöd och blockbidrag.

2. Treårsautal

Sjålva ramavtalen, som reglerar villkoren för samarbetet, år femåriga.
Beslut om bidragfattades till helt nyligen fbr ett åri taget. Men under de
senaste åren har SIDA tecknat tvååriga avtal om bidrag med nio organi-

sationer - SMR, Diakonia, PMU, SVS, AIC, LO/TCO, SCC, SHIA och
UBV-och åven de återstående ramorganisationernavåntas få tvåårsavtal,
når de gällande avtalen löper ut.

Detår en naturligutveckling, i linje med utvecklingen motprog-ramstbd
och blockbidrag. Enligt vår uppfattningfinns det också mycket som talar
fbr att på sikt förlånga avtalen med ytterligare ett år.

De statliga myndigheterna ska numera vart tredje år inkomma med en
"fördjupad anslagsframstållning" dår de mer ingående redovisar sitt
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arbete. Den kompletteras sedan med årliga, mer bversiktliga, anslags-

framställningar.
Vi kan tånka oss, att avtalen med ramorganisationerna i framtiden blir

treåriga och blir organisationernas motsvarighet till de fordjupade
anslagsframstållningarna, och att de kombineras med en årsrapport
enligtvårt förslag, som också redovisar kompletteringar och planerade
förändringar i det gållande treårsavtalet.

Innan treårsavtalet löper ut, blir det naturligt med en ordentlig
genomgång, inklusive en större utvärdering av någon del av organisatio-

nens arbete, och diskussion om formerna fbr det framtida samarbetet
med SIDA. Vi utgår från att avtalsperioderna anpassas så att treårsgenom-

gångarna med de olika ramorganisationerna fördelas något så når jämnt
under treårsperioden.

Ett system med treårsavtal och årlig uppfoljning skulle gora det låttare
att anpassa SIDAS krav på planering och rapportering till organisationer-

nas egna. Det bor till exempelvara enklare att tillmotesgåönskemålen om
rapportering per kalenderår inom ramen för ett treårigt avtal.

Vi föreslår, att SIDA undersöker forutsåttningarna for en successiv
bvergångtill ett system med treåriga avtalför bidragen till organisationer-
nas eget bistånd, och att treårsavtalen i så fall fbus upp med årliga
rapporter och årsgenomgångar.

3. Fler ramar)tal

De 11 organisationer som hittills haftramavtal med SIDAfickdem i slutet
av 1970-taletelleri början av 1980-talet. Från 1991/ 92 tillkommer Svenska
RÖda Korset som ny ramorganisation. Principiellt finns inga hinder för
SIDA att ersåtta projektbidragen till fler organisationer med ramavtal,
men de organisationer som på senare år hört sigfor om möjligheterna har
hittills fått nej. SEO-byrån har motiverat sina avslag i första hand med att
organisationernas bistånd inte varit tillräckligt omfattande för att moti-
vera ramavtal.

Några fastställda kriterier för att en organisation ska vara kvalificerad
att få ett eget ramavtalfinns inte. De organisationer som idag har sådana
avtal har fått dem på grund av många års erfarenhet av biståndsprojekt
med SIDA-bidrag och/ eller stor omfattning på sitt bistånd.

Vi anser, att möjligheterna till ramavtal inte skavara begrånsade tillde
nuvarande 12 ramorganisationerna, utan att fler organisationer succes-

sivt ska kunna kvalificera sig för egna ramavtal. Det forutsåtter, att det
finns klara - och helst någorlunda allmånt accepterade - kriterier för
bedbmningen. Några tånkbara sådana kriterier år:

0 lång erfarenhet av eget biståndsarbete

0 lång erfarenhet av samarbete med SIDA
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* omfattande biståndsverksamhet

* förankring av biståndet i den egna organisationen

0 mål och måluppfyllelse fbr organisationens bistånd
0 verksamhet och kompetens inom ett specialområde

Vi föreslår, att SIDA med utgångspunkt från de hår förslagen och i
samråd med organisationerna utarbetar kriterier för nya ramavtal, samt
bedömer förutsättningarna fbr att teckna egna ramavtal med någon eller
några av de organisationer som uttryckt intresse fbr det.

4. En pampbzorganisation med mmautai Öröuriga mganisatiomr
HÖgst 5 procent av projektbidragen går idag till "Övriga organisationer",
som inte omfattas av ramavtal. Men arbetet med dem tar Över hålften av

handlåggarnas tid på SEO-byrån. Det år enligt vår mening en helt
oacceptabel ordning, sårskilt som vi ser att det går ut Över en fbrdjupad
dialog med ramorganisationerna, som båda parter frågar efter.

Vi har dårfbr under bversynens gång diskuterat olika möjligheter att
förenkla och/ eller underlåtta SIDAS arbete med de många ansökning-

aina från små organisationer.
Vi tror inte på förslaget att utan någon nårmare granskning beviua

ansbkningar upp till ett visst belopp. Det skulle inte gagna vare sig de
svenska organisationerna eller deras samarbetspartners - i den mån de
har några. Det år framför allti den hår gruppen vi hittar svenska organi-

sationer som sjålva både tar initiativet och genomför insatserna. Det år
ibland till och med troligt att insatserna gbr mer skada ån nytta och mer
sållan som de bidrar till någon långsiktig utveckling.

Men de hår organisationerna har en viha och ett engagemang, som det
gåller att ta vara på, fbr både biståndets och opinionens skull. De behöver
mer rådgivning och utbildning om hur deras bistånd kan bli båttre, inte
mindre.

W har undersökt olika möjligheter attdelegera och lågga uthandlågg-

ningen av ansökningarna på någon organisation eller institution. Alter-

nativet att fbrstårka SEO-byrån har vi bedbmt som mindre realistiskt,
bland annat med tanke på statsmakternas mycket restriktiva instållning
till nya tjånster vid myndigheterna.

Att "delegera myndighetsutbvning" år inte helt enkelt, och mening-

aina år delade åven bland juridisk expertis om på vilka villkor det kan
göras. SEO-byrån har i det nuvarande avtalet medBIFO tolkat reglerna så

att SIDA kan delegera arbetet med "fullståndighetsgranskning" av ansök
ningarna, men att bedömning och beslut i varje enskilt fall måste vara en
uppgift fbr myndigheten. Vi har också hört argumentet, att det vore
orimligtom BiFofbrstskulle ge organisationernagoda råd om hur de ska
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fyllai sina ansokningar och sedan bedbma samma ansbkningar och fatta
beslut om bidrag.

Men den dubbla uppgiften har faktiskt flera av de organisationer som
idag har ramavtal med SIDA, nåmligen de paraplyorganisationer, som
samordnar biståndet från en rad medlemsorganisationer. De ordnar
utbildning fbr medlemsorganisationerna, de ger dem råd om såvål
biståndsinsatsernas utformning som hur de ska fylla i ansokningar om
bidrag, och de avgör vilka projekt som ska få bidrag - och hur mycket -
genom den samlade ansökan som ligger till grund fbr ramavtalet med
SIDA.

Vår slutsats blir dårfor, att "Övriga organisationer" kan samlas under ett
nytt paraply, en slags serviceorganisation, som har ramavtal med SIDA,
med i princip samma uppgifter som Övriga paraplyorganisationer med
ramavtal, men med ånnu större tonvikt på rådgivning, utbildning och
erfarenhetsutbyte mellan de organisationer som ingår.

Parallellen kan inte dras hur långt som helst. Visst år det skillnad
mellan en paraplyorganisation som samlar organisationer med en ge-

mensam ideologi och ett "serviceparaply" for organisationer som ibland
inte har någotannatgemensamtån attde år engageradei biståndsinsatser
av olika slag.

Men vi tror åndå, att parallellen håller, och att den hår lösningen år
vård att pröva. Det år ett sålt att klara delegeringen av myndighetsutöv-

ning, som bevisligen redan fungerar: SIDAfattar beslut om bidrag till ett
antal ramorganisationer, som fördelar bidragen inom sig, och som
redovisar anvåndningen av bidragen till SIDA. Och det skulle kunna bli
ett sålt att forbåttra kvaliteten i de små organisationernas bistånd.

Motbakgrund avde skårpta kriteriervi fbreslårfor SiDA-bidragen, blir
rådgivning och utbildning ånnu viktigare ån idag. Vi tånker oss, att en
organisation som får avslag på sin ansökan dels ska få en ordentlig
motivering till varför den inte håller måttet, dels erbjudande om rådgiv-

ningoch utbildningsom kan bkaforutsåttningarnafor attorganisationen
skakunna komma igen långrefram medbåttre underbyggda ansökningar.

Vi föreslår dårför, att organisationer som söker projektbidrag från
SIDA och som inte omfattas av något ramavtal samlas i en paraplyorgani-

sation, som får ramavtal med SIDA, och att organisationen får föuande
uppgifter:

* fördela bidrag efter ansökan
0 utbildning och information
0 rådgivning
* erfarenhetsbank

0 kontakter med SIDA
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Förslaget innebår, att det i fortsättningen inte ska vara möjligt fbr
någon organisation att gå direkt till SIDA med en ansökan om bidrag
inom folkrörelseanslaget. Alla ansbkningar måste gågenom någon av de
existerande ramorganisationerna eller den föreslagna nya paraply-

organisationen.

BIFO som paraply
Ett alternativ år att " Övriga organisationer" bildar en helt nyparaplyorga-

nisation, som tecknar ramavtal med SIDA. Ett annat år att utgå från en
befintlig organisation, som får en utökad roll med nya uppgifter. Enligt
vår uppfattning finns det flera skål att föredra det senare.

Förutom rent praktiska skål, som att det tar tid att bygga upp en ny
organisation och få den att fungera, finns också ett principiellt skål:
enskilda organisationer eller samarbetsorgan mellan organisationerna
bör bildas av medlemmar och medlemsorganisationer sjålva, inte av
staten - åven om det, som vi sett, förekommit tidigare.

Fbr oss har detvarit naturligt att diskutera BIFOS möjligheter att ta på
sig nya uppgifter och bli paraplyorganisation för alla de "Övriga organisa-

tioner" som får bidrag från SIDA fbr sitt bistånd men som inte omfattas
av något ramavtal. BIFO har redan idag en rad av de uppgifter, som en
sådan paraplyorganisation skulle få, och någon annan organisation med
motsvarande fbrutsåttningar har vi inte stött på.

BIFO har sitt ursprungi "F rivilligorganisationernas informationscen-

tral". Den bildades i början av 1970-talet av ett antal volontårorganisatio-

ner för att samordna sin information om volontårverksamheten och sina
kontakter med SIDA. l takt med att fler organisationer engagerat sig i
utvecklingssamarbete, har BiFofåttfler medlemmar och arbetet alltmer
inriktats på erfarenhetsutbyte, rådgivning och utbildning i praktiskt
biståndsarbete. BIFO har idag 41 organisationer som medlemmar.

Avtalet med SIDA från 1985/ 86 om att PåSIDAS uppdraggranska och
komplettera ansökningarna från alla de Övriga organisationerna har gett
BIFO Överblick Över deras bistånd och personlig kontakt med i stort sett
alla de sökande organisationerna.

Granskningen och kontakterna med organisationerna ger BIFO en
god bild av deras utbildnings- och informationsbehov, och BIFO ordnar
varje år ettstortantalkurser och seminarierförsina medlemsorganisationer
och fbr Övriga organisationer.

Många av kurserna genomförs i samarbete medSVS, som sedan några
år finns i samma lokaler som BIFO. Båda organisationerna år mycket
positiva till det samarbete som utvecklats mellan dem, och diskussioner
pågår om att knyta dem ånnu nårmare varandra. Såvitt vi kan se, skulle
båda organisationerna ha mycket att vinna på en sammanslagning.
Volontårer från de många små organisationerna skulle kunna få båttre
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utbildning och service med hjålp av SVS, och Svs-volontårerna skulle i
Ökad utstråckning kunna arbeta genom enskilda organisationer.

BIFO har vidare ett embryo till "erfarenhetsbank" i det dataregister
Över Av-material om Nord-syd-relationer och organisationsbistånd som
byggts upp de senaste åren. Det skulle utan större svårigheter kunna
kompletteras med uppgifter om organisationernas erfarenheter och
personer med kompetens inom olika områden.

En invåndning mot att göra BIFO till paraplyorganisation fbr alla
Övriga" organisationer år attBiFoskullefåtvåslagsmedlemsorganistioner,

dels de "riktiga" medlemmarna, dels de som inordnas under det nya
paraplyet, och att det skulle skapa problem fbr BIFOS styrelse vidbidrags-

fördelningen.
Vi inser problemet, men tror attdetgår att hitta en praktisk lösning på

det. Även hår finns en parallell i de nuvarande ramorganisationerna.
Svenska Missionsrådetsbiståndsnåmndfördelar inom sittramavtalbidrag
åven till organisationer som inte år medlemmar i SMR. (Samtidigt har
SMR medlemsorganisationer som har egna ramavtal med SIDA och inte
omfattas av ramavtalet med SMRS biståndsnåmnd.)

Det hår år bara en avde praktiska frågor som måste lösas, om SIDA och
BIFO kommer Överens om ett ramavtal enligt de principer som vi skisse-

rat. En annan fråga som måste utredas nårmare år BIFOS behov av
fbrstårkning fbr att kunna ta på sig de nya uppgifterna.

Vi föreslår, att SIDA och BIFO gemensamt utreder fbrutsåttningarna
fbr att BIFO ska kunna fungera som paraplyorganisation, med uppgifter
enligtovan, fbr organisationer som inte omfattas av något annatramavtal,
samt attSIDA dårefter tecknar ramavtal medBIFO, om mbjligtredan från
och med budgetåret 1992/ 93.

5. Olika kategorier au ramautal
Vi vill i fortsåttningen dela in ramavtalen i tre kategorier: projekt-,

program- ochblockavtal (för definitioner av begreppen projekt, program
och block, se kapitel 6, avsnitt A6).

Kategorin projektavtal år iförstahandtånktfördetföreslagna ramavtalet
med BIFO, som kommer att omfatta en mångd projekt genom en rad
olika organisationer. I Övrigt fbrutser vi en successiv Övergång till pro-

gram- och blockavtal.
Förutom den indelningen kan det finnas anledning att skiua mellan

paraplyorganisationer, som samordnar biståndetfrån ett antal medlems-

organisationer, och organisationer som bara bedriver bistånd genom den
egna organisationen. Den distinktionen kan bli relevantvid utformningen
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av de framtida administrationsbidragen. Vi får då sex kategorier av

ramavtal enligt foliande matris:

Paraplyorg Icke paraplyorg

Blockavtal

Programavtal

Projektavtal

6. Internationella organisationer
Bland de organisationer som idagfår bidraggenom SEO-byrån finns tre
internationella organisationer - Kyrkornas Vårldsråd (World Council of
Churches WCC), Internationella Kooperativa Alliansen IKA och Handi-

kappades International (Disabled Peoples' International DPI).
Det finns goda skål för SIDA att stödja dessa, och kanske ytterligare

några, internationella organisationers arbete ochfor attdra nytta avderas
erfarenheter inom sina respektive områden.

Men det ståmmer inte riktigt med motiven fbr statsbidrag till eo-

biståndet att låmna bidrag direkt till internationella organisationer.
Deras möjligheter att påverka biståndsviljan och delta i opinionsbild-

ningen i Sverige år begrånsade.
Dåremot tror vi, att deras kompetens och erfarenhet kan vara till stor

nytta i de svenska organisationernas informations- och opinionsarbete.
Enligt vår mening skulle forutsåttningarna för ett sådant utbyte underlåt-
tas om bidragen till de internationella organisationerna inordnades i
ramavtalen med svenska organisationer.

Utan att ha samrått med berörda organisationer finner vi det rimligt,
att bidraget till WCC går via SMR, bidraget till IKA via SCC och bidraget
till DPI via SHIA.

Vifbreslår, attSIDA i samråd medberorda internationella och svenska
organisationer utreder forutsåttningarna för att inordna bidragen till
internationella organisationer i ramavtal med nårstående svenska organi-

sationer.
SIDA har givetvis mojlighet att lågga ut uppdragpåde internationella

organisationerna eller samarbeta med dem i andra former. Vårt förslag
gåller de bidrag som utgår till organisationernas eget bistånd.

127



2 [årliga!
ramar/ta!

De många formerna fbr samarbete med SIDA vid sidan av deras eget
bistånd med prtjektbidragharfå' tt många organisationer att beklaga sig

bverde olika villkoren och rutinerna föransbkningar och rapporter, som

gbr

deras administration onödigt tungrodd. Helst skulle de viåa samla

Överenskommelser om
allt sitt

samarbete
med SIDA i

ett avtal och

rapporteringen om alla de olika insatserna i en
årlig rapport till

SIDA.

En sådan
ordning

försvaras av den principiella skillnaden mellanorganisationernas eget bistånd, som de enligt riksdagsbeslut ~ålva har
ansvaretfor, ochinsatsersom de utför på uppdragavslDA, och dårSlDA

har ansvaret.I

praktiken gör organisationerna -och SIDA =

däremot liten skillnad

mellan det egentliga eo-

biståndet och delar avkatastrofbiståndet och det

humanitära
biståndet, som

de gålva

tar initiativ till. De
ansöker om

bidrag de genomfbr insatsen tillsammans med sina samarbetspartners
och utifrån sin speciella kompetens och sina värderingar, och de rappor-

terar till

SIDA. Enda skillnaden år dna att SIDA i

de senare fallen inte

krå ver någon egeninsats.

Vi anser dårfor, attSIDA och organisationerna i

kommande Överlägg-

ningar om nya ramavtal ska sträva efter att i

samma avtal ta upp villkoren

fbr

hela organisati onens samarbete med SIDA, oavsett anslagsform.

De praktiska förutsättningarna fbr

en sådan samordning behöver
studeras närmare. Det gållerinte minstkravet på egeninsats. Detfinns till

exempel ingen

~ålvklargråns mellan det vanliga projektbiståndet med

egeninsats
och en

del av de katastrodörebyggande
och

humanitära

insatserna,

dårdeti daginte

krävs någon egeninsats. Rent
principiellt

vore

det logiskt att ha
samma

regler for alla insatser som genomfors på
organisationernas initiativ med bidrag från SIDA, men vi inser att ett

sådant förslaginte år realistiskt, åtminstone inte på kort sikt, med tankepå' den omfattning som organisationsinsatser med rod-

procentiglinam

sieringlrån SIDA harfa' tt. M

en villkoren behbverses Över och
riktlin jerna

bli klarare.

W föreslår därför, att SIDA undersöker förutsättningarna för att i

ramavtalen med organisationerna i

mojligaste mån inkludera villkoren

for allt

samarbete mellan respektive organisation och SIDA.

Tilläggas kan, att det år ett begränsat antal organisationer som utför

uppdragzit SIDA eller har andra bidragit-

ån SIDA ån de vanlig projekt-
och informationsbidragen. Fbr majoriteten av organisationerna skullekontakterna med SIDA inte förändras av det hårfbrslaget.
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8. In ormalion och utbildning
Informationsbidragen år numera inordnade i projektbidragen, men

behandlas åndåseparat, eftersom de avser verksamhet i Sverige och inte
i ett annat land.

Vi anser, i likhet med flera av de intervjuade organisationerna i
Sverige, Övriga Europa ochAfrika, att information och opinionsbildning
blir en allt viktigare uppgift fbr organisationerna under 1990-talet. I
begreppet information låggervi, ibristpå envettigöversåttning, ocksåin
"development education", att 6ka månniskors insikt om villkoren fbr en
hållbar utveckling och - inte minst - vilka förändringar den kråver i vår
del av vårlden, av vårt sått att leva.

Debatten - eller bristen på debatt - om de hår frågorna under 1980-

talet och hittills under 1990-talet talar fbr att det inte blir någon lått
uppgift. Men det bör vara en utmaningfbr alla de organisationer som år
engagerade i utvecklingssamarbete av olika slag, liksom fbr SIDAS

informatbrer. Vi tror, att det finns behov av ett Ökat samarbete på det hår
området, både mellan organisationerna och mellan dem och SIDA.

Vi tror också, styrkta av erfarenheter från svenska och holländska
organisationer, att organisationerna i betydligt högre utsträckning ån
hittills bör anlita experter från Syd, såvål ledare och medlemmar från de
organisationer de samarbetar med som professionella utbildare/
informatbrer, fbr medverkan i utbildning och information i Sverige. Inte
minst når man vånder sig till barn och ungdom har det visat sig vara ett
sått att bka deras intresse och engagemang.

Vi råknar med att det kommer att behövas Ökade resurser för informa-

tion och utbildning, inom ramen fbr anslaget till organisationernas eget
bistånd.

Det sjunkande intresset fbr att söka bidrag fbr information i Sverige,
sedan de nya reglerna infördes, inger i det sammanganget en viss oro.
(Nedgången galler bara den mindre andel av informationsbidragen som
fördelas efter ansökan. Arsbidragen till studieförbund, löntagarorgani-

sationer och några andra större organisationer Ökar planenligt.) Det år
ånnu fbr tidigt att avgöra om nedgången år tillfållig, på grund av

osäkerhet om vad reglerna innebår, men SIDA och organisationerna bbr
vara uppmårksamma på tendensen och gemensamt fundera Över möjlig-

heter att Öka intresset fbr information om relationerna mellan Nord och
Syd.

Bidragen efter ansökan år i pengar råknat en mindre del av informa-

tionsbidragen, vid sidan av årsbidragen och de bidrag till information
som ingår i ramavtalen, men de kråver förhållandevis mycket arbete på
SEO-byrån. Enligt de nya reglerna ska ansökningarna om informations-

bidrag behandlas som en del av ansbkningarna om projektbidrag. I
konsekvens med vårt förslag om att BIFO ska bli paraplyorganisation fbr
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Övriga organisationer" och samla deras projekt i ett nytt ramavtal med
SIDA, år det dårfbr naturligt att åven informationsbidrag efter ansökan
ingår i detta ramavtal. Fördelningen av årsbidrag fbr information bör
dåremot, i likhet med fördelningen av projektbidrag mellan ramorga-

nisationerna, göras av SIDA.
Långre fram i det hår kapitlet föreslår vi, att SIDA och organisatio-

nerna varje år ska genomföra några gemensamma utvårderingar. Ett
angelåget område för en sådan utvårderingår organisationernas respek-

tive SiDAsfbrmåga attnåut medsin information och ivilken utstråckning
de lyckas 6ka månniskors kunskaper, intresse och engagemang. Som
tidigare utvårderingar av organisationernas informationsverksamhet vi-

sat, år det betydligt låttare att måla mångden informationsmaterial och
antalet kurser ån att ta reda på vad som hånder med de månniskor som
tar del av informationen. Men det år det senare som vi behöver få svar på.

Vi föreslår, att Ökade resurser avsåtts fbr bidrag till information och
opinionsbildning, inom anslaget fbr bidrag till organisationernas eget
bistånd,

att informationsbidrag efter ansökan fördelas av BIFO inom det
föreslagna ramavtalet med SIDA, samt

att en gemensam SiDA-organisations-utvårdering görs aveffekterna av
olika insatser fbr information och opinionsbildning.

9. Katastrojbistånd

Katastrofer år definitionsmåssigt någotsom inträffar plötsligt och ovåntat
och som dårfbr inte kan fbrutses. Dårmed skulle inte heller
katastrofbiståndet kunna planeras långsiktigt.

Men som vi vet, har långvariga krig, folkomflyttningar och miubfbrst6-

ring skapat en rad mer eller mindre permanenta katastrofer och dårmed
ett kontinuerligt behov av katastrofbistånd. En del naturkatastrofer, som
cykloner och Översvämningar, år relativt regelbundet återkommande,
liksom behovet av katastrofbistånd till de drabbade områdena och - inte
minst - behovet av katastrofförebyggande insatser.

Ett litet antal svenska organisationer förmedlar, som vi sett, en stor del
av det svenska katastrofbiståndet. Hos dessa organisationer, "de fem
stora" och några till, finns en samlad kompetens och en god Överblick
Över de fbrutsågbara behoven av katastrofbistånd i de områden dit de
brukar förmedla sådant bistånd.

Flera av organisationerna haruttrycktbnskemål om attfådisponera ett
rambelopp fbr katastrofbistånd, inom vilket de sjålva kan fatta beslut. Vi
delar deras bedömning, att det skulle fbrbåttra deras möjligheter attvid
behov göra snabba insatser, liksom deras möjligheter till mer långsiktig
planering av katastroffbrebyggande åtgårder.

Samma instållningfinns hos inom SIDAS SEO-byrå, som arbetar med
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ettforslag om ramavtalfor en del av katastrofbiståndet. Dår anser man att
ramavtal skulle göra det låttare fbr organisationerna att samordna
katastrolinsatserna med sitt Övriga bistånd och dårmed 6ka inslagen av

långsiktigt utvecklingstånkande i katastrofbiståndet.
Inom UDS u-avdelninghar man heller inga principiella invändningar

mot att en mindre del av katastrofanslaget avsåtts till ramavtal med de
etablerade organisationerna inom katastrofbiståndet. En del av deras

katastrolinsatser fungerar redan idag i praktiken som långsiktiga pro-

gram.
SIDA har redan idag möjlighet att fatta beslut om tvååriga och i vissa

fall också treåriga katastrofinsatser som genomförs av de större organisa-

tionerna. Vid katastrofgruppens sista möte budgetåret 1990/ 91 avsattes
till exempel 94 mihoner kronor för insatser under budgetåret 1991/92
och 3 miuoner kronor for budgetåret 1992/ 98, och utvecklingen går mot
fler långsiktiga beslut.

Våra bvervåganden gåller endast en mindre del av det samlade
katastrofbiståndet. Vi utgår, liksom organisationerna, SIDA och UD, från
atthuvuddelen avkatastrofanslagetåven iframtiden kommer attfbrdelas
löpande under året efter beslut av SIDA eller regeringen. Fördelningen
mellan katastrofbiståndinom ramavtal och katastrofbistånd enligtsårskilt
beslut måste avgöras efter samråd mellan UD, SIDA och de berbrda
organisationerna. Av vår uppdragsbeskrivning framgår också, att SIDA
har fbr avsikt att se Över åven ('ivriga delar av katastrofbiståndet "i sårskild
ordning".

Vi föreslår, att en del av anslaget för katastrofbistånd avdelas för
insatser inom ramavtal, som SIDA tecknar med organisationer som så

Önskar, och som enligt SIDAS bedömning har kapacitet och kompetens
fbr att genomföra insatser inom det området.

Samtidigt vill vi understryka behovet av en sårskild bversyn av det
samlade katastrofbiståndet.

I 0. Demokrati, mänskliga rättigheter och humemitärt bistånd

Istatsverkspropositionen 1991 låggs bkadviktviddemokratimåletför det
svenska biståndet, framför allt genom inråttande av ett nytt anslag,
"Demokrati, månskliga råttigheter och humanitårt bistånd". Till det nya
anslaget, som för 1991/92 uppgår till 550 minoner kronor, fors vad som
återstår av det tidigare humanitåra biståndet till södra Afrika och Latina-

merika, demokratifråmjande insatser och stod till månskliga råttigheter
samt några mindre insatser inom katastrofanslaget, i första hand huma-

nitåra insatser genom enskilda organisationer påvåstbanken och Gaza.

Större delen av alla dessa insatser genomfbrs av enskilda organisationer,
svenska och/ eller internationella.

Demokratimåletbår enligtbiståndsministern "i sigde grundlåggande
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bevekelsegrunderna fbr utvecklingssamarbetet, eftersom det baseras på
uppfattningen om och engagemangetfbr alla månniskors lika vårde och
deras grundlåggande rått till ett liv i frihet från förtryck och utsugning".
Genom det nya anslaget vill hon betona Sveriges stöd till den utveckling
i riktning mot pluralism, medborgerliga råttigheter och folkligt delta-

gande som nu pågår i flera av de lånder som får svenskt bistånd.
Den nya anslagsposten ska enligt propositionen anvåndas fbr "stöd till

offer fbr konflikter och politiskt förtryck samt till organisationer vilka
arbetar fbr månskliga råttigheter och till riktade demokratiinsatser som
bedöms ha sårskildbetydelse fbrframvåxten avpluralism. Hithbr de typer
av insatser som tidigare inrymts i delposten Demokrati och månskliga
råttigheter inom Sårskilda program. Bistånd till offer fbr konflikter och
politiskt förtryck samt till verksamhet fbr månskliga råttigheter skall
huvudsakligen låmnas som bidrag till enskilda organisationer och FNS

Sårskilda program för rådgivning på området månskliga råttigheter.
Riktade demokratiinsatser kan åven utföras i samarbete med nationella
och lokala myndigheter."

Inom SIDA pågår, når detta skrivs, arbetet med riktlinjer fbr anvånd-

ningen av det nya anslaget.
Som vi redan framhållit flera gånger, Ökar behovet av insatser som kan

bidra till demokratiska processer inom detvanliga utvecklingssamarbetet
mellan svenska organisationer och organisationer isyd. Tilldet kommer
alltså, att organisationerna fbrvåntas göra Ökade insatser fbr demokrati,
humanitårt bistånd och månskliga råttigheter inom det nya anslaget.

I stor utstzråckning blir det emellertid en fortsåttning och utvidgning
av ett arbete som de redan har stor erfarenhet av, och som de sjålva har
rått stora möjigheter att bedöma omfattningen av. Liksom i fråga om
katastrofbiståndet år dessutom grånsen flytande mellan dessa insatser
och organisationernas eget bistånd.

Vi anser dårfbr, att de insatser inom det nya demokratianslaget som
genomförs av de svenska organisationerna och de organisationer/grop-

per som de samarbetar medi de lånder dår insatsernagbrs bbr kunna ingå
i deras ramavtal med SIDA.

Eftersom demokratianslaget åtminstone inte fbr nårvarande hand-

låggs på samma stålle inom SIDA som eo-biståndet i Övrigt, kråver det hår
förslaget, attramavtalen medberbrda organisationer behandlas i samråd
mellan flera enheter inom verket, i det hår fallet SEO-byrån och Region-

avdelningen fbr Latinamerika.
Detsamma gåller, som vi ska se nedan, miljbbistånd och kulturbistånd

via organisationerna. Vi inser, att det ståller Ökade krav på samordning
inom SIDA, men vi tror att fördelarna med organisationernas Ökade

möjligheter att planera sitt bistånd i ett sammanhang vågor tyngre ån de
eventuella nackdelarna för handlåggningen inom SIDA. Vi år för Övrigt
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inte Övertygade om att det behöver vara en nackdel, att de enheter inom
SIDA som samarbetar med organisationerna inom olika områden, får en
anledning att samråda om organisationernas kapacitet fbr olika typer av

insatser. Inom SED-byrån finns en samlad kunskap om organisationerna
och deras bistånd, som Övriga enheter bbr dra nytta av.

Vi föreslår, att SIDA undersöker förutsättningarna fbr att insatser
inom det nya anslaget fbr demokrati, månskliga råttigheter och humani-
tårt bistånd, som genomförs av de svenska organisationerna och deras
samarbetspartners ska kunna ingå i organisationernas ramavtal med
SIDA.

I I . Miqbbiståmi
De svenska organisationernas bistånd på mihöområdet år med några
undantag ännu mycket begränsat. Men intresset våxer, både för att ta
Ökad hånsyn till hur miubn påverkas av de projekt eller program som de
stöder i Övrigt och fbr sårskilda miuöinsatser.

Ansbkningar från de svenska organisationerna om bidrag till
miljöinsatser behandlas redan idag regelmåssigt i samråd med SIDAS

miljbrådgivare. Det särskilda miljbanslaget anvånds bara i undantagsfall
till bistånd genom svenska organisationer. En större del administreras på
SIDAS uppdragav en svenskorgaiiisation fbr direktstbd till organisationer
i Syd.

Några anslagsmåssiga eller organisatoriska fbråndringar behövs dår-

för inte för att inordna miljbbiståndet via de svenska organisationerna i
deras ramavtal med SIDA .

I 2. Kulturbistånd

Intressetfbr kulturutbyte Ökar också, såvål inom SIDA som hos institutio-

ner och organisationer som kan få bidrag från SIDA för sådant utbyte.
Svenska organisationer har idag möjlighet att få bidrag till insatser på

kulturområdet från minst tre enheter inom SIDA (och dessutom till
kulturutbyte från Svenska Institutet): från SEO-byrån genom projektbi-

drag, informationsbidrag och bidraginom det nya anslaget för insatser i
Östeuropa, från kultursektionen inom Undervisningsbyrån genom det
sårskilda anslaget fbr kulturstbd och genom Informationssekretariatet.

Det finns inga klara riktlinjer fbr vad som hbr hemma inom vilket
anslag, och det har skapat en del förvirring bland organisationerna. Vi
anser dårfbr, att det behövs en viss renodling.

Iprincipbör bidragen till organisationernas insatser påkulturområdet
behandlas som vanliga projektbidrag och inordnas i ramavtalen. Liksom
i fråga om miubbiståndet kan SEO-byrån samråda med de sakkunniga
inom området, i det hår fallet kultursektionen, vid fördelningen av

bidragen.
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På kulturområdet görs ibland större samlade satsningar till exempel
fbr att presentera ett land eller ett folk fbr den svenska allmånheten.
Sådana gånger kan det vara motiverat med sårskilda bidrag till organisa-

tioner som vill ta hit människor eller grupper som kan medverka eller på
annat sått delta i satsningen. Sådana tillfålliga bidrag kan med fördel
handlåggas av kultursektionen, i anslutning till arbetet med projektet i
Övrigt.

Vi anser också, att Informationssektionen behöver möjlighet att sam-

arbeta med enskilda organisationer kringbåde kultur- och informations-

aktiviteter.
Viföreslår, att bidrag till kulturinsatser, som tillkommer påinitiativ av

de svenska organsiationerna och deras samarbetspartners, ska inga 1

organisationernas ramavtal med SIDA.

I3. Bistånd inom lamlramama

Vi har stor förståelse för organisationernas Önskemål om att få arbeta på
samma sålt med insatser som de genomför på uppdrag av SIDA som med
de egna insatser som de genomför med bidragfrån SIDA. De får uppdra-

gen på grund av sin kompetens inom ett speciellt område, och de menar
dårfbr att SIDA måste bverlåta åt dem att avgöra hur arbetet båst ska
utföras. De har ocksåbehov av attfbrankra insatserna bland sina medlem-

mar, vilket underlåttas om insatserna genomförs i princip på samma sålt
som deras eget bistånd.

Fbr SIDA år dåremotförutsåttningarna fbr de olika insatserna olika. I
det ena fallet har riksdagen beslutat, att SIDA ska fördela bidrag till
organsiationernas egetbistånd, som de genomför på sitt eget ansvar. I det
andra fallet galler det "bistånd genom SIDA", som SIDA har det fulla
ansvaret för.

Det bbr inte hindra, att avtalet mellan SIDA och organisationen kan
utformas så att organisationen i möjligaste mån får arbeta på ett likartat
sått som inom det egna biståndet.

Vi föreslår, att SIDA och berörda organisationer i bverlåggningarna
om kommande ramavtal prövar fbrutsåttningarna fbr att villkoren fbr
insatser som organisationerna gbr inom landramarnaregleras iramavtalet.

I 4. Till älliga bidrag
Nya bidragsmbjligheter fbr att 6ka organisationernas intresse fbr att
engagera sig inom ett visst område, kommer såkert att prövas igen.
Erfarenheterna av det sårskilda anslagetfbr AiDs-insatser har varit goda,
och vi kan fbrvånta oss fler sådana initiativ från SIDA, exempelvis för att
intressera organisationerna fbr insatser på befolkningsområdet.

Vi har förståelse fbr att det ibland kan vara motiverat med sådana
tillfälliga bidrag, åven om vår principiella utgångspunktår att organisatio-
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nerna sjålva ska få avgbra vilka områden de vill engagera sig inom.
Men de tillfålliga bidragen bor vara just tillfålliga. Inom några år bor

de inordnasi de vanligasEo-bidragen (inom ramavtal) med samma krav
på egeninsats och samma regler i Övrigt.

Vi fbreslår, att möjligheterna att tillfålligtbronmårka bidrag till orga-

nisationerna fbr insatser inom ett visst område utnyttjas restriktivt, samt
att de tillfålliga bidragen inom några år inordnas i ramavtalen.

I5. Ärlig rapport
För de organisationer som idaghar ramavtal med SlDApågår en successiv
Övergång till tvååriga avtal. Med våra förslag år det möjligt, att några
organisationer på sikt också får treårsavtal. Trots de långre avtals-

perioderna, eller kanske till och med pågrund av dem, finns behov av en

årlig genomgång av samarbetet mellan respektive ramorganisation och
SIDA, med utgångspunktfrån en samladårsrapportfrån organisationen.

Vi anser, att den årliga rapporten kan bli ett vårdefullt underlag för
diskussioner såvål inom organisationen som mellan respektive organisa-

tion och SIDA om erfarenheter ochplanerför framtiden. Irapporten bor
organisationen redovisa såvål sitt eget bistånd med bidragfrån SIDA som
sitt Övriga samarbete med SIDA.

I de årliga genomgångarna bör dårfor inte bara organisationens
kontaktpersoner på SED-byrån delta utan också de ansvariga för SIDAS
Övriga samarbete med organisationen.

Vi fbresiår, att ramorganisationerna en gång om året ska göra en
samlad rapport Över sitt samarbete med SIDA, och att denna rapport ska
ligga till grund fbr en årlig genomgång mellan organisationen och de
ansvariga handlåggarna inom SIDA.

G. irektstöd
Direktstodetfrån SIDA till organisationeri Syd år begrånsat och betraktas
i allmänhet som ett undantagfrån regeln att statsbidrag till eo-bistånd ska

gå via svenska enskilda organisationer - till insatser som initieras och
genomförs av deras samarbetspartners i Syd.

Vi delar det synsåttet av flera skål, både principiella och praktiska, som
vi utvecklat nårmare i kapitel 6A, avsnitt 7. Vi utgår ån en gång från det
dubbla motivet for statsbidrag till eo-biståndet och konstaterar att
direktstodet inte bidrar till att engagera de svenska organisationerna i
biståndet och/ eller opinionsbildningen kring det.

Vår principiella utgångspunktblir dårfor, attdirektstod liksom hittills
bör tillåmpas restriktivt, och att det, i de fall då det år motiverat, inte bor
tas från det anslag som år avsett för statsbidrag till eo-bistånd utan från
landramarna och/eller specialdestinerade anslag.
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Någon större omfattning av direktstodet år knappast möjlig utan en
betydande resursförstårkning vid SIDAS biståndskontor, och utsikterna
till en sådan förstårkning bedömer vi som minimala. Vi konstaterar
dårfor, att SIDA inte har kapacitet att administrera direktstod i någon
större omfattning. Handlåggarna vid biståndskontoren har dessutom
varken Överblickbver de organisationer som nu våxer fram ellerförutsått-

ningar for att bedöma deras folkliga förankring och biståndskapacitet.
Erfarenheternafrån Bangladeshvisar, atti ett landdår detmellanstatliga

biståndet fungerar dåligt, och dår etablerade inhemska organisationer
utför ett arbete i statens stålle. kan direktstbd vara ett alternativ till att
avbryta det statliga biståndet tillfålligt eller permanent. En fbrutsåttning
för att direktstod ska vara möjligt år dock, att det låmnas med (i det hår
fallet den bangladeshiska) regeringens goda minne.

Vi anser, att SIDA i liknande fall i första hand bor undersöka möjlig-

heterna att samarbeta med svenska organisationer och/ eller internatio-

nella organisationer som de svenska organisationerna samarbetar med, i
andra hand vid planeringen av direktstod samråda med svenska och
internationella organisationer som år engagerade i landet.

Direktstod till kvinnoorganisationer kan sannolikt spela en roll, som
ett komplement till arbetet med att integrera kvinnorna i alla bistånds-

insatser, under förutsåttning att det följer de nya riktlinjerna. Stödet får
inte fördelas godtyckligt mellan de kvinnogrupper som fått kännedom
om den hår möjligheten och dårfor hört av sig till biståndskontoren. Det
måste anvåndas strategiskt, till insatser som stårker kvinnornas stållning
- juridiskt, ekonomiskt, socialt och politiskt - och bkar deras möjlighet att
påverka sin och sitt samhålles framtid.

Även i dethår fallet anser vi, att SIDA bör undersöka möjligheterna att
samarbeta och samråda med svenska och internationella organisationer
(kvinnoorganisationer).

Direktstodetpå miuöområdet skulle kunna bilda modellfor direktstod
inom områden dårfåsvenska organisationer år engagerade. (Miljöfrågorna
engagerat många organisationer, men få av dem år ånnu engagerade i
biståndsinsatser inom det området) . En svensk organisation med erkånd
kompetens inom området, Svenska Naturskyddsföreningen, administre-

rar, i nåra samarbete med ettinternationellt nåtverk, IUCN , direktstodtill
organisationer i en rad lånder. Många av dessa organisationer år nya och
oerfarna och behöver, vid sidan av ekonomiskt stod till sina insatser på
miljöområdet, också hjålp med att bygga upp och utveckla den egna
organisationen.

Vi föreslår, att direktstod från SIDA till organisationer i Syd åven i
fortsåttningen ska behandlas som undantag,

att direktstodet, i de undantagsfall då det år motiverat, inte ska tas från
anslaget för bidrag till eo-bistånd utan från landramarna och andra
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specialdestinerade anslag, samt
att SIDA före beslut om direktstbd undersöker möjligheterna till

samarbete och/ eller samråd med svenska och internationella organisa-

tioner.

I
I l Prloriterade o Hr" det

Vi anser, som vår framgått avdet tidigare, attvarje organisation sjålv måste
avgöra om ochi såfall i vilkaformer den vill engagerasigi utvecklingssam-

arbete. Dåremot anservi inte, som vi ocksåredovisat, att organisationerna
har någon ovillkorlig rått att få statsbidrag till sitt bistånd. Vi har dårfor
föreslagit ett antal kriterier for statsbidrag.

Dessutom vill vi, med utgångspunkt från de insikter och erfarenheter
i biståndarbetet, som vi redovisari kapitel 5 och 6, ange några områden
som enligt vår mening bör prioriteras vid bedomningen av organisatio-

nernas ansökan. Detår områden som på olika sått visat sig avgörande för
biståndets möjlighet att bidra till en hållbar och demokratisk utveckling:

0 Organisationsutveckling
Kompetensutveckling fbr organisationen och dess personal

0 Folkbildning
Ledarutbildning, medlemsskolning

' Inkomstskapande verksamhet

0 Aktiv medverkan av målgruppen

0 Integrering av kvinnorna

* Insatser för miuoskydd och miuövård

' Resursbasutveckling
Öka den svenska organisationens (och dess medlemsorganisationer)
medverkan i biståndet genom rekrytering av personal bland med-

lemmar och anställda

0 Information och utbildning inom den egna organisationen

L Stöd till nätverk

De nåtverk som nu våxer fram mellan organisationeri Syd ochNord år ett
uttryck för ett behov av nårmare samarbete. Organisationer från olika
lånder behöver varandras hjålp for att tolka de snabba féråndringarna i
omvärlden och sin egen roll i den fortsatta utvecklingen. De behöver
utbyta erfarenheter av sitt arbete, och de behöver samordna sitt agerande
i förhållande till regeringar och biståndsorgan.

Vi ser positivt på den hår utvecklingen och anser att nåtverken kan
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spela en viktig roll, framför allt for att stårka nya organistioner i Syd och
för att underlåtta deras kontakter med organisationer i Nord. Men också
bland organisationer i Nord Ökar behovet att låta av varandra och agera
gemensamt. Den fortsatta integrationen i Europa kommer såkert att
understryka det behovet ytterligare. Även svenska organisationer ingår
nui Ökad utstråckningi nåtverk av europeiska organisationer.

Hittills har man inom SIDA varit mycket restriktiv med att ge ekono-

miskt stod till nåtverk. lundantagsfallhar representanter för organisatio-

ner i Syd fått bidrag till resor fbr att kunna delta i nåtverksmbten.
Vi anser, att SIDA och andra statliga biståndsorgan åven av eget

intresse bor vara mer lyhörda for nåtverkens behov av stöd. Genom
nåtverken kan de få mycket vårdefull information, bland annat om
utvecklingen av nya organisationer. SIDAbbr, enligt vår mening, i första
hand vara beredd attge bidrag till seminarier och möten mellan organi-
sationer i Syd samt underlåtta fbr organisationer i Syd att deltai möten
med organisationer i N ord.

Vi föreslår, att SIDA i Ökad utstråckning ska vara beredd att genom
ekonomiska bidrag underlåtta samverkan mellan organisationer i Syd
och dessas mbjligheter till utbyte med organisationer i N ord.

Stödet bor ges i samråd med svenska organisationer som år med i eller
har nåra kontakt med de aktuella nåtverken.

1. Volo tårer
Utvecklingen under 1980-talet tyder på att behovet av personalbistånd i
form av volontårer kommer att minska i framtiden. Inhemsk utbildad
personal tar Över mer av de uppgifter som idag utförs av volontårer.

Dåremot minskar inte de svenska organisationernas behov av månnis-

kor med egen erfarenhet av biståndsarbete, som kan delta i den allt
viktigare informationen och opinionsbildningen på hemmaplan.

Samtidigt minskar, som vi sett, intresset hos svenska ungdomar for
biståndsarbete på volontårvillkor. De volontårer som åker ut idag år i
genomsnitt åldre och erfarnare ån för 10 år sedan. De har i större
utsträckning familj och har dårfor hogre krav på bostadsstandard och
andra levnadsvillkor ån de ungdomar som tidigare rekryterades som
volontårer.

Vi har också sett, att många organisationer inte långre anvånder
volontårbegreppet annat ån i kontakterna med SIDA. De skickar ut
missionärer, utlandsarbetare och fåltpersonal - och kallar dem volontå-

rer i ansökan till SIDA, når de vill ha volontårbidrag.
Av detta drar vi tre slutsatser. Det år, för detforsta, oklart vad volontår-

begreppet står för idag, och om det egentligen fyller någon funktion. Det
år, för det andra, angelåget att hitta alternativ till volontårqånstgoringen
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både som biståndsform och som utgångspunkt fbr information och

opinionsbildning. Ochdet år, fbr det tredje, angelåget att de volontårer
som skickas ut verkligen anlitas i organisationernas informations- och

utbildningsverksamhet efter hemkomsten.

1. Wlontårer eller projekt

Översynen har inte gett oss tillråckligt underlagför att kunna avgöra om
det år dags att avskaffa volontårbegreppet och hur SIDA, i såfall, i andra
former skulle kunna bidra till organisationernas personalbistånd.

En tånkbar lösning, som tillåmpas av andra biståndsorgan, år att bara
ha en form avbidragtill organisationerna, projektbidrag, och att låtavarje
organisation sjålv avgöra om den vill anvånda hela eller delar av projekt-

bidraget till personalbistånd i olika former.
Som vi redovisat, finns det bland volontårsåndande organisationer

Önskemål om större flexibilitet. De villbland annatha möjlighet att sånda
ut personal fbr kortare specialuppdrag eller fbr uppfbuning av tidigare
insatser. De vill också ha möjlighet att erbjuda praktiktjånstgbring vid
biståndsprojekt. Sådana Önskemål skulle kunna tillgodoses låttare inom
ramen fbr ett sådant allmånt projektbidrag ån genom speciella volontår-

bidrag.
Men det år möjligt, att volontårernas arbete fortfarande skiuer sig så

mycket från andra biståndsinsatser, att det år motiverat att behålla

volontårbegreppet och de speciella volontårbidragen.
Ett beslut om volontårernas vara eller inte vara behöver, enligt vår

bedömning, föregåsav en ordentligutvårderingavvolontårverksamheten.
Utvårderingen bbr göras i samarbete mellan SIDA och ett antal

organisationer med olika omfattning och inriktning på sin volontår-

verksamhet. Den bbr bland annat belysa:

' Betydelsen avvolontårernas insats - enligtbedbmning avsamarbets-

partners, svenska organisationer och volontårerna sjålva

0 Möjligheter att ersatta volontårerna med inhemsk personal

* Likheter och olikheter i volontårernas arbetsuppgifter och an-

stållningsfbrhållanden

' Formell ochfaktiskavgrånsningmotandraformer avpe1sonalbistånd

0 Organisationernas och deras samarbetspartners inställning tillfort-
satt personalbistånd och Önskemål om SIDAS medverkan.

Vi föreslår, att SIDA i samarbete med ett antal volontårorganisationer
gbr en större utvärdering av volontårverksamheten och dårvid beaktar
bland annat ovanstående aspekter.
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2. Ökad arganisatiomanknytning
Oavsett vad utvårderingen kommer fram till finns det anledning att
betona, att den personal som medverkar i eo-biståndet bör ingå i ett
samarbete mellan organisationer. Det år samarbetet mellan organisatio-

ner i Nord och Syd som ger eo-biståndetdess speciella karaktår och skiuer
det från det direkta statliga biståndet. Den skillnaden suddas ut både om
samarbetspartnern i Syd år en regering eller statlig myndighet, och om
utsånda volontårer celler annan personal) inte har fbrankring i en
organisation i Nord.

Vi ser dårfbr positivt på de anstrångningar som görs av ARO och SVS

för att styra Över samarbetet från regeringar och myndigheter till organi-
sationer i de lånder dår de år verksamma.

Likasåår detpositivt attsvs-volontåreri Ökad utstråckningtillhör SVS'
medlemsorganisationer och arbetar inom dessa organisationers bistånds-

verksamhet. Det Ökar också möjligheterna att ta vara på volontårernas
erfarenhet efter hemkomsten.

De pågående diskussionerna om ett ånnu nårmare samarbete eller till
och med sammanslagning av SVS och BIFO skulle enligt vår mening
kunna bidra till att allt fler volontårer får möjlighet att arbeta inom en
organisation - och också till att fler volontårer får en båttre utbildning
före sin tjånstgoring.

3. Utbyte Nord-syd
For attforankra eo-biståndet i organisationerna behövs medlemmar som
har egen erfarenhet av attbo och arbeta i de lånder dår organisationerna
bedriver sitt bistånd. Dårfor år det viktigt både att hitta alternativ till den
traditionella volontårqånstgoringen och att den personal som arbetar
inom eo-biståndet håmtas från de egna organisationerna.

Men det år också viktigt att medlemmar och anställda i organisatio-

nerna kan få direktkontakt med syster- och broderorganisationer. Per-

sonliga kontakter år ofta ett effektivt sått att bkafbrståelsen mellan lånder
och folk.

Vi har också tidigare understrukitvikten av att anlita experter från Syd
i de svenska organisationernas informations- och utbildningsverksamhet.

Vi tror därför, att det behövs utbyte i olika former mellan de samver-
kande organisationerna.

Vi vill inte föreslå att SIDA ska bidra till någon omfattande Ökning av
studieresor till och från lånder i Syd. Vad vi forordar år ett organiserat
utbyte, dår respektive organisation tar ansvar fbr förberedelser, genom-

fbrande och uppfohning. Vi tånker oss dels ett professionellt utbyte, dår
personal i organisationerna får möjlighet att låra kånna och jåmfora
erfarenheter medkollegor, dels ettbegrånsat utbyte av "vanliga" medlem-
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mar i organisationerna som under en period får bo och arbeta tillsam-

mans med medlemmar i den organisation de samarbetar med.
Besbken kan påbmse håll utnytqas också till egna studiebesbk och till

medverkan i information och utbildning hos syster- eller broder-

organisationen.
Vi understryker, att utbytet måste ingå i ett långsiktjgt samarbete

mellan de båda organisationerna och vara vår planerat och förberett.
Med de reservationerna föreslår vi, att SIDA Ökar organisationernas

möjlighet att få bidrag till organiserat utbyte med sina syster- och
broderorganisationer i Syd.

4. Voiontdrschablonm

SIDAS bidrag till organisationernas volontårer utgår som vi redovisat i
form av ett schablonbelopp per volontår. Det beloppet behöver med
jåmna mellanrum ses Över ochjusteras med hånsyn till kostnadsutveck-

lingen.
Som framgått i avsnittet om erfarenheterna under 1980-talet, finns det

också starka Önskemål från både organisationer och enskilda volontårer
om att utöver schablonen få bidrag fbr skolavgifter, bilkostnader och
eventuellt också skatter fbr volontårerna, alternativt att höja schablonen
så att den också ger utrymme fbr dessa ytterligare kostnader.

Den utvårdering, som vi föreslår avvolontårverksamheten, kan knap-

past genomföras så snabbt att SIDA kan vånta tills den år avslutad med att
se Över volontårschablonen. Vi anser, att en bversyn behöver göras om-

gående, och att SIDA måste ta stållning till kraven på extra bidrag för
skolavgifter och andra kostnader som inte tåcks av dagens schablon.

SIDAS rådgivare i skolfrågor, Staffan Norstedt, har gjort en genom-

gång av skolavgifterna för volontårernas barn och skisserat ett antal
möjliga lösningar.

Problemen gåller för nårvarande ett drygt 20-tal barn vid de svenska
skolorna i Bissau, Maputo och Managua, dår skolavgifterna uppgår till
20 000 - 30 000 kronor per barn och låsår. I Bissau och Managua sub-

ventioneras volontårernas skolavgifter genom högre avgifter fbr Övriga
barn. I Maputo har man tidigare haft ett liknande system, men numera
subventioneras volontårsbarnen genom ett bidrag från landramen, som
fbrmedlas av biståndskontoret.

Båda dessa lösningar betraktas som nbdlbsningar, och de berörda
biståndskontoren har föreslagit, att problemet ska lösas genom att SED-

byrån betalar skolavgifterna.
Staffan Norstedt anser det sjålvklart, att alla svenska barn på en ort ska

hatillgångtilllikvårdigskolgångoch attom detfinns en svenskutlandsskola,
inga barn ska stångas ute på grund av fbr hög skolavgift. Vi delar den
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instållningen. Med den som utgångspunkt kan man tånka sig två alterna-

tiva lösningar:

0 Skolavgifterna betalas av SEO-byrån antingen genom att volontår-

organisationerna inför varje nytt låsår begår ersåttning för sina
skolavgifter, eller att de skickar råkningi efterhand.

0 Volontårschablonen höjs med en viss procent, fbr att tåcka
skolavgifterna. Procenten beräknas utifrån en ungefårlig uppfatt-
ning om hur många skolbarn som normalt linns på ett visst antal
volontårqånster.

Inom SEO-byrån år man tveksam till alla avstegirån schablonprincipen,
eftersom de kråver mer administration.

Vi ser ocksåfördelar medatti mbjligaste mån behållaschablonbidmgen.
De bbr då höjas så att de tåcker skolavgifterna fbr ett "normalt" antal
volontårsbarn.

Volontårschablonen år beråknad utifrån förutsättningen att volontå-

rerna inte år skyldiga att betala skatt i Sverige. Om det inte innan nåsta
revidering av schablonbeloppen år klart med generell befrielse från
inkomstskatt i Sverige fbr volontårerna, måste de nya schablonbeloppen
också tacka organisationernas Ökade kostnader på grund av skatte-

reformen.
Dåremot anser vi inte att schablonbeloppen ska tåcka kostnaden fbr

bilar till volontårerna. Vi år vår medvetna om att tillgång till bil ofta år en
förutsåttning fbr att kunna förflytta sig i de lånder dår volontårerna
arbetar, men bilarna bbr enligt vår uppfattning ingå i projekten.

Organisationer med få volontårer kan trots en generell höjning av
volontårschablonen få svårt att få den att råcka. Om i extremfallet
organisationens enda volontår har barn i en svensk skola med dyra
skolavgifter, kråvs en stor höjning av volontårschablonen fbr att den ska
tåcka kostnaderna.

Vi kan dårfbr tånka oss, att organisationer får etthbgre bidragfbr den
första volontåren och dårefter för, till exempel, var 15:e volontår. Då
skulle de Ökade kostnaderna drabba organisationerna något jämnare.

Viföreslår, attSIDAi väntan påen utvårderingavvolontårverksamheten
snarast och i samråd med volontårorganisationerna ser Över volontår-

schablonens storlek, samt
attschablonbeloppeth6@js så attdetkan tåckavolontårernas skolavgifter,

eventuella skatter och andra Ökade kostnader.
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K. Ad niaistratio i sbidrg
Den sårskilda utredningen av administrationsbidragen (bilaga 6, utred-

ning om administrationsbidrag och organisationsstod) drar slutsatsen,
att skillnaderna mellan ramorganisationerna idagår for stora för att man
ska kunna fastställa en enhetligprocentsats för administrationsbidraget.

Samtidigt konstaterar utredarna, att en schablonberåkning skulle
förenkla bidragssystemet och göra det lått att anpassa till hojningar av de

totala bidragen. Erfarenheterna från andra lånder talar ocksåfor någon
form av schablonsystem.

Öhrlings Reveko föreslår dårför ett generellt administrationsbidrag
på bprocent av mottagetprojektbidrag, en i internationell jåmförelse låg
procentsats.Bidragetfbreslås lårnnas utan redovisningsskyldigheL Öhrlings
Reveko föreslår, att schablonbidraget kombineras med en mbjlighet till
högre bidrag efter sårskild ansökan. De ramorganisationer som söker
högre bidrag måste enligt förslaget årligen redovisa såvål föregående års
administrationskostnader som beräknade kostnader for det kommande
året.

Ramorganisationerna har enligt utredningen åtagit sig delar av den
administration som annars skulle ha legat på SIDA, vilket motiverar ett
högre schablonbidrag ån till Övriga organisationer.

Fbr Övriga organisationer föreslår Öhrlings Reveko ett schablonbidrag
på 4 procent av projektbidragetfor administrationskostnader, också det
utan redovisningsskyldighet. Bidragetbor enligt utredarna åven få anvån-

das till lönekostnader.
Som framgår av utredningen varierar idag inte bara storleken på

administrationsbidragen till ramorganisationerna utan också definitio-

non avbegreppetadministrationskostnader. Sålånge samma kostnadsslag
av vissa organisationer räknas som administrationskostnad och av andra
som projektkostnad, år det omöjligt att fastställa vad som kan vara en
rimlig bidragsprocent.

Öhrlings Reveko föreslår, att SIDA efter samråd med ramorganisa-

tionerna definierar begreppet administrationskostnad. Vid definitionen
kan man utgå från den så kallade INKA-metoden, som presenteras i
utredningen. Utredarna ger exempel på en fördelning på projekt-
kostnader, biståndsadministration och intern administration, och fore-

slår att den interna administrationen inte ska kunna bekostas medSIDA-

bidrag.
Vi delar uppfattningen, att SIDA och ramorganisationerna måste

komma Överens om en definition av begreppet administrationskostna-

der. Vi tror, att definitionen kan bygga påfbrslaget från Öhrlings Reveko,
men att det behöver preciseras på flera punkter.

Enligt vår bedömning talar det mesta fbr en bverång till schablon-
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beråknade administrationsbidrag. Handlåggningen blir enklare och
objektivare, och systemet blir råttvisare.

Vi anser, i likhet med Öhrlings utredare, att administrationsbidragen
ska vara ett bidrag till organisationernas administrationskcstnader, inte
tåcka dessa kostnader helt. Då behövs inte heller någon redovisning av

hur bidragen anvånds. Varje organisation får själv avgöra hur den - inom
ramen fbr den bverenskomna definitionen av administrationskostnader
- anvånder sittbidrag. (Undantag måste förmodligen göras fbr SVS, som

enligtriksdagsbeslutskafå sina administrationskostnader tåckta aVSIDA.)
Vi inser, att de faktiska skillnaderna mellan organisationerna idag gbr

det omöjligt att med omedelbar verkan tillåmpa en enhetligprocentsats.
Det behövs antingen en Övergångsperiod fbr anpassning till det nya
systemet eller, som Öhrlings Reveko föreslår, möjlighet att söka högre
bidrag.

Enligt vårt förslag kommer alla "Övriga organisationer" i fortsatt-
ningen att omfattas av ramavtal. Vi har dårfbr ingen anledning att föreslå
någon sårskild procentsats fbr administrationsbidrag till dem. Dåremot
behövs en norm för hur stora administrationsbidrag de organisationer
som ingår i en paraplyorganisation ska kunna få, och hur storleken påde
bidragen ska påverka administrationsbidragettill paraplyorganisationen.

Liksom Öhrlings Reveko anser vi det uteslutet att SIDA ska lämna
organisationsstbd fbr bildande av helt nya organisationer. Som framgår
av vårt förslag till kriterier fbr statsbidragi början av detta kapitel, anser
vi att en organisation ska ha funnits till i minst tre år innan den kan få
statsbidrag till sitt bistånd.

Dåremotbbr nya ramorganisationer ha möjlighet att söka någon form
av tillfålligt "etableringsstbd" fbr att höja sin biståndskapaciteti samband
med Övergången till eget ramavtal.

Vi föreslår, att SIDA utarbetar ett förslag till definition av administra-

tionskostnader, med utgångspunkt från INKA-metoden, och efter sam-

råd med ramorganisationernafaststållervad administrationsbidragen får
anvåndas till,

en successivövergångtill schablonbidragutan redovisningspliktenligt
enprocentsats som faststålls efterbeslutetom vadadministrationsbidragen
år avsedda för.

L. Utvärderi gar
Under bversynens gång har vi återkommit till behovet av systematisk
utvärdering av eo-biståndet. Behovet Ökar av flera skål.

De snabba omvårldsföråndringarna och de dårmed ständigt åndrade
fbrutsåttningarna fbr organisationernas arbete i Syd gör det nödvåndigt
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med återkommande utvårderingar av deras samarbete med organisatio-

ner i Nord som kan ge vågledning fbr framtida samarbete.
Omvårldsföråndringarna påverkar också förutsättningarna för det

statliga biståndet, och Ökar samtidigtbehovetav jåmfbrande studier av eo-

biståndet och biståndet genom SIDA.
SIDAS minskade fbrhandsg'ranskning av eo-biståndet Ökar kraven på

efterhandsgranskning, i form av såvål löpande uppföuning och revision
som utvårdering av de insatser som genomförs med bidrag från SIDA.

Politikernas tilltro till organisationernas förmåga att nå ut med sitt
bistånd och de snabbt Ökade bidragen till eo-biståndet Ökar också stats-

makternas behov av att undersöka i vilken utstråckning eo-biståndet
faktiskt når målgruppen och vilka långsiktiga effekter det får.

I . Öronmårkta resurser

Våra erfarenheter visar, att uppföuning och utvårdering riskerar att bli
satta på undantag, når andra angelågna arbetsuppgifter kråver mer tid
och resurser. Utvårderingarna hamnar långst neri arbetsplan och budget
och år låttast att skjuta Över till nåsta verksamhetsår.

Vi anser, att systematisk utvårdering av eo-biståndet år minst lika viktig
som planering och genomförande av nya insatser, och att utvårderingar
måste få Ökad tyngd i SIDAS samarbete med organisationerna.

Vi föreslår, att en del av SEo-anslaget varje år bronmårks fbr
utvårderingar av eo-biståndet. Den summan ska inte ingå i ramavtalen
utan disponeras av SIDAfbr utvårderingar i samarbete med organisatio-

nerna.

2. Årlig plan dr gemensamma utuärderingar

Fbr att u nderstryka behovet av systematisk utvårderingav eo-biståndetvill
vi föreslå, att SIDAI samråd med ramorganisationerna varje år utarbetar
en plan fbr vilka gemensamma utvårderingar som ska genomföras under
aret.

Med gemensamma utvårderingar menar vi utvårderingar som genom-

förs i samarbete mellan SIDA och den/ de organisationer som utvårderas
och deras samarbetspartners. I den årliga planen kan till exempel ingå
utvärdering av några ramorganisationers samlade insatser i ett land och/
eller utvårdering av något område inom eo-biståndet. Vi har tidigare i
rapporten kommit med förslag om ett par sådana utvårderingar, en om
volontåiverksamheten och en om organisationernas information i Sverige.

Samrådet med SIDA kring den årliga planen kråver sannolikt ett
nårmare samarbete mellan organisationerna. Det bbr underlåttas av det
föreslagna systemet med enbart ramavtal. Även om antalet ramorgani-
sationer kan komma att bka något, blir antalet samverkande organisatio-
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ner begrånsat. Det torde for Övrigt också underlåtta SIDAS samråd med
organisationerna, både i fråga om den årliga planen fbr utvårderingar
och i fråga om eo-biståndeti Övrigt.

Vi föreslår, att SIDA i samråd med ramorganisationerna utarbetar en
årlig plan for gemensamma utvårderingar av eo-biståndet.

3. äm oramie studier

Den hittills endajåmforande studien av eo-bistånd och bistånd genom
SIDA, 'The Art of Survival. A study on sustainability in health projects"
visar både intressanta skillnader och likheter i de insatser som stöds av
organisationerna respektive av SIDA. Den visar också, att det finns behov
av fler jåmförande utvårderingar, som genomförs i samarbete mellan
SIDA, organisationerna och deras samarbetspartners.

I dessa studier bör, liksom i de föreslagna årliga studierna av eo-

biståndet, ingå såvål effektstudier som studier av speciella teman.
Viföreslår, attSIDAoch organisationerna följer upphålsostudien från

Tanzania med fler jåmforande studier av eo-bistånd och bistånd genom
SIDA.

4. Föra ut resultaten

Lika viktigt som att utvårderingar planeras och genomförs år att resulta-

ten av dem blir kånda och kan påverka inriktning och utformning av
framtida insatser. Så år det inte alltid idag. Det år ett problem, som både
organisationerna och SIDA år vål medvetna om.

De större årliga utvårderingar, som SIDA och organisationerna enligt
vårt förslag ska göra gemensamt, bbr dårfbr, förutom att de görs kånda
och diskuteras inom de berörda organisationerna, ocksåpresenteras och
diskuteras vid gemensamma seminarier.

Detår ytterst angelåget, att resultaten av utvårderingarna inte stannar
i Sverige. Organisationernas samarbetspartners i Syd måste också få
möjlighet att diskutera dem och ha tillgång till dem i sitt fortsatta arbete.
Utvårderingsrapporterna måste dårfbr bversåttas till - eller skrivas på - ett
språk som samarbetspartnern behårskar och diskuteras vid seminarier
och/ eller andra bverlåggningari det land/ de lånder dår de studerade
insatserna genomförs.

Vi föreslår, att SIDA och organisationerna vid planeringen av gemen-

samma utvårderingar också gbr en plan fbr hur resultaten ska föras ut och
följas upp i Sverige och i detland/ de lånder dår de utvårderade insatserna
genomfbrs.
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il . Sl As roll i eo-bist'ndet
Med de fbrslagvi lämnar blir SIDAS roll och ansvar inte mindre ån idag,
men det får en delvis annan inriktning. Arbetet fbrskjuts från detan-

granskning till efterhandsgranskning, utvärdering och kvalificerad dia-

log med organisationerna.
Sammanfattningsvis blir SIDAS uppgifter:

0 Ingå ramavtal och därmed fbrdela statsbidrag mellan ramorgani-
sationer
Avtalen kan gälla ett, två eller tre år och avse projektbidrag, pro-

grambidrag eller blockbidrag. I ramavtalen kan vid sidan av dessa

bidragingå avtal om katastrofbistånd, demokratibistånd, samarbete
inom landramarna och/ eller inom andra anslag.

0 I efterhand granska och följa upp organisationemas användning av
statsbidragen
Till grund for granskningen ligger de kriterier som fastställts fbr
bidragen. SIDA ska också granska organisationernas ekonomiska
redovisning av hur bidragen använts.

0 Formella och informella kontakter med ramorganisationema
Till de formella kontakterna hbr årsgenomgångar och Överlägg-

ningar inför kommande ramavtal samt Överläggningar om gemen-

samma utvårderingar. De informella kontakterna kan gälla alla
delar i samarbetet, inklusive utbyte av information och erfarenhe-

ter.

0 Skapa plattformar för dialog och erfarenhetsutbyte med organisa-

tionema
Plattformarna kan till exempelvara seminarier om utvecklingeni ett
land eller en sektor, aktuella utvårderingar o s v. Men SIDA bör
också göra det lättare for organisationer att få direktkontakt med
experter inom verket och få del av deras erfarenheter inom ett
aktuellt område.

0 Underlätta dialog mellan organisationer i Syd och Nord
SIDA bor i Ökad utsträckning vara beredd att stödja nätverk av

organisationer och i första hand bka möjligheterna för organisatio-

ner i Syd att möta varandra och attdeltai möten med organisationer
i Nord.

SIDAS handlåggare behovet också hålla sig själva informerade om
utvecklingen av organisationer i Syd och villkoren för deras arbete.
Biståndskontor och ambassader bör kunna förmedla kontakt mel-
lan organisationer i Syd och svenska organisationer.
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0 Utvårderingar

Gemensamma utvårderingar enligt en årlig plan, som upprättas i
samråd med ramorganisationerna.

En viktig uppgiftfbr SIDA blir också att bidra till attfbra ut och fbua
upp resultaten av utvårderingarna.

G Administration
Avtalsskrivning, utbetalningar, ekonomisk redovisning, statistik,
korrespondens m m.

. SI As organisation ftir s rbetet ed
e a skilda org nistioner

Ansvaret för huvuddelen av SIDAS samarbete med organisationerna år
idag samlat på SED-byrån. Dår handlåggs projektbidragen, inklusive
informationsbidragen, och katastrofbiståndet, och byrån har genom
dagliga kontakter med stora och små organisationer successivtbyggt upp
en kunskap om de organisationerna och deras bistånd, som åven verket
i Övrigt har nytta av.

I takt med att organisationernaåtagitsigtler uppgifter inom ramen for
det svenska biståndet har också deras kontakter Ökat med andra delar av
SIDA - regionavdelningarna för Södra Afrika och Latinamerika, Lant-
bruksbyrån, Hålsobyrån, Undervisningsbyrån, Informationssekretariatet
(dår enheten för samarbete med enskilda organisationer flyttades Över till
SEO-byrån 1985/ 86, men dår kontakterna med organisationerna nu Ökar
igen).

Vissa organisationer har uttryckt Önskemål om att i möjligaste mån få
en enda kontaktpunktpåsiDA. Vi harfbrståelse för detonskemålet. Men
vi inser samtidigt, att organisationerna behöver tillgång till den expertis
som finns åven inom andra delar av SIDA - och att dessa har behov av

kontakt med organisationerna. De uppgifter som organisationerna utför
på uppdrag av SIDA behöver givetvis också avtalas med den ansvariga
enheten inom SIDA.

Vi tror, att det går att underlåtta organisationernas kontakter med
SIDA utan några organisatoriska fbråndringar inom verket.

Det kan ske genom attsEo-byrån blir organisationernas huvudingång
för allt samarbete med SIDA, och att SEO-byrån i sin tur förmedlar
kontakt och samråder med andra enheter som berörs av samarbetet.

Vårt förslag om ramavtal, som omfattar inte bara de nuvarande
bidragen till organisationernas egetbistånd utan också delar av katastrof-
biståndet, demokratibiståndet och biståndet inom landramarna och
andra anslag, utgår till exempel från att SEO-byrån samordnar de olika
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delarna av avtalen och kontakterna med de enheter som berörs av

respektive ramavtal.
Vi vill på intet satt minska mbjligheterna till direktkontakt mellan

organisationerna och SIDA utanför SEO-byrån. Tvärtom vill vi genom
våra förslag om dialog och erfarenhetsutbyte underlätta fortsatta kontak-

ter.
Vårt fbrslagsyftar till attgbra det lättare för organisationerna att hitta

rått inom SIDA och att förenkla deras formella kontakter - ansökningar
och rapportering - med verket. Vi vill också bka erfarenhetsutbytetinom
SIDA och göra det lättare fbr Övriga enheter attfå tillgång till SEo-byråns
kunnande.
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9. Oppe het för för" dri nå'

Vårlden föråndras, organisationslivetfbråndras i Syd och Nord, fbrutsått-

ningarna fbr biståndetföråndras. Ettgenomgående tema i vår bversyn år
de snabba fbråndringarna av den verklighet biståndet verkar i - och
behovet av anpassning till föråndringarna.

Utveckling år en process fbr och av förändringar. Då måste också
biståndet, eo-biståndet såvål som det statliga, ingåi och anpassas till den
processen.

Det går inte att en gångfbr alla slåfast fbrutsåttningarna fbr samarbe-

tet mellan organisationer isyd och Nord, ellervillkoren fbr statens bidrag
till detta samarbete. En av de viktigaste uppgifterna fbr en bversyn av

riktlinjerna för eo-biståndet blir dårför att bygga in en Öppenhet fbr
ståndiga - och allt snabbare - fbråndringar.

Det gåller till att börja med att fånga upp föråndringarna, att hitta
mekanismer för att registrera och tolka utvecklingen. Det år dårfbr vi
återkommer till behovet av nåtverk och plattformar för dialog och
erfarenhetsutbyte, dår organisationer i Syd och Nord, SIDA och andra
biståndsorgan kan hjålpas åt att analysera utvecklingen och dra slutsatser
fbr sitt fortsatta samarbete.

I den processen måste eo-biståndet vara flexibelt. Det måste också
SIDAS samarbete med organisationerna.

Med flexibilitet menar vi inte, att gållande regler och riktlinjer ska
låmna utrymme fbr godtycke. De ska så långt det går vara klara och
entydiga. Dåremot måste de ståndigt ifrågasättas, ses Över och vid behov
kunna fbråndras.

I fortsåttningen blir det ånnu viktigare att engagera allmånheten och
organisationernas medlemmar i debatten om utveckling och bistånd, att
6ka förståelsen för attföråndringarna i vårlden ståller krav påföråndring
åven i det svenska samhället.

Vi år dårfbr Övertygade om att information, utbildning och opinions-

bildningkommer att spela en alltviktigare rolli organisationernas arbete
- och samarbete - i framtiden. Ökat samarbete mellan organisationerna
kommer att behövas både fbr att påverka opinionen och fbr att påverka
statsmakterna.
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ilaga 1

Uppdragsbeskrivning

SEd-byrån 31juli 1990

I .Inledning
I beslut den 11 juli 1984 uppdrog regeringen åt SIDA att verkstålla en
&versyn av de enskilda organisationernas kapacitet att ta emot och
förmedla bidrag från staten fbr biståndsåndamål. Den 19 augusti 1985
bverlåmnade SIDA en skrivelse till regeringen i årendet. I skrivelsen
angavs Övervåganden och slutsatser till de synpunkter, rekommendatio-

ner och forslag som framlagts i en bversynsrapport, daterad den 30 maj
1985, som bifogades skrivelsen.

Regeringens avsikt medbversynen var att utredavilka möjligheter och
begrånsningar som år för handen vid bistånd genom enskilda organisa-

tioner och dårvid också bvervåga kapacitetsfrågor hos såvål organisatio-

nerna som SIDA. bversynen behandlades i budgetpropositionen 1985/
86:100 och riksdagen beslöt sedermera i enlighet med regeringens
fbrslag. I april 1986 fastställde SIDA nya riktlinjer för sitt samarbete med
de enskilda organisationerna. Riktlinjerna revideradesi december 1988.

2. SEd-byrån

På SIDA inrättades 1985/ 86 SEO-byrån (samverkan med enskilda orga-

nisationer) med beredningsansvar för anslagsposterna "Katastrofer m m"
(K), "En-skilda organisationer" (P) och "Informationsbidrag" iii . Från
anslagsposten Katastrofer m m låmnas bidrag åven till regeringar och
internationella organisationer. Dessa anslagsposter har nu fått åndrade
rubriker till "Bistånd genom folkrbrelser och andra enskilda organisatio-

ner" (inkluderar nu medel for informationsbidrag) samt för katastrof-
biståndet en uppdelning på två poster nåmligen "Stöd till återuppbygg-

nad" och "Katastrofbistånd m m".
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Budget fbr bidragen har utvecklats sålunda ( tkr):

K P varav
info

Totalt

1985/86
1990/91

393
847

329
675

17
35

722
1 522

SIDA låmnar också bidrag till enskilda organisationers verksamhet
från anslagsposterna "Humanitårt bistånd i sbdra Afrika", "Humanitårt
bistånd i Latinamerika", "Särskilda miubinsatser", "Sårskilda program"
samt till kulturinsatser . Dårutbver anlitar SIDA några av de bidragsmot-

tagande enskilda organisationerna som konsulter.
I dag låmnas från SEo-byråns anslag bidrag till s k ramorganisationer

(år lfaststålldram, år 2 och 3indikativaramar), l -årsbidragfér information
samt bidrag mot projektansökan. Vilken bidragsform som anvånds beror
dels på ansökans innehåll, dels på vilken kapacitet och kompetens den
sökande organisationen bedöms ha.

*

3. Ny öuersyn

De enskilda organisationernas roll i u-lånderna undergår en fortlöpande
förändring. Delvis år detta en följd av utvecklingen i lånderna sjålva och
deras efterhand åndrade behov av insatser utifrån. Dels år synen på
utveckling och enskilda organisationers roll i relation till denna stadd i
föråndring.

Den traditionella vålgbrenhetsattityden har redan till stora delar
ersatts av en ny syn på relationen mellan givare och mottagare. Men åven
dårefter har biståndsgiva1rollen utvecklats från attvara huvudansvarigfor
genomförandet till att snarare fråmja mottagarnas eget ansvarstagande.
Inte minst år detta tydligt når det gåller volontåiverksamheten.

Detta föranleder i sig en kontinuerlig omprövning av de statliga
biståndsmedel som kanaliseras via enskilda organisationer Till detta
kommer att stödet via de enskilda organisationerna har vuxit snabbt
under 80-talet - betydligt snabbare ån biståndsanslaget i sin helhet.

Det finns en risk att detta kan ha medfört attkvalitetsaspekterna inom
biståndet åsidosatts. Det år dessutom oklart vilka konsekvenser fbr orga-

nisationerna som de drastiskt Ökade statsbidragen medfört for dessa i
deras roll som folkrbrelser.

En uppféljning av bversynen från 1985 år dårfbr i dag på plats särskilt
mot bakgrund av statsmaktens visade intresse och avsikt att fortsätta
bkningen av anslagen fbr bidrag till enskilda organisationers verksamhet
i oföråndrad takt. Som en del i en ny bversyn bor åven riktlinjerna för
bidragsgivningen ses Över. Dessa bbr få ett innehåll och inriktning som
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anpassar sigtillbehoven och de kravsom kommer attgålla fbr de enskilda
organisationernas biståndsverksamhetunder 90-talet. Fbr katastrofbidrag
gåller åven att katastrofbiståndets roll måste beaktas i ett nordiskt och
internationellt perspektiv.

4. Uppgi ter dr ny 61/ersyn

4.1 Kartläggning

* Inventering av erfarenheter från 80-talet, framförallt 1985/86 och
framåt. Vad har den av statsmakten uttalade målsåttningen fbr
samverkan med folkrörelser och andra enskilda organisationer
samtde dårför utarbetade riktlinjerna inneburitfbr organisationerna
och samarbetet mellan dessa och SIDA?

* Hur har de anslagsmåssigt Ökade bidragsmbjligheterna påverkat
organisationernas projektverksamhet

* Har de bidragsmottagande organisationerna kunnat bibehålla sin
folkrbrelsekaraktår? Om fbråndringar - av vilken karaktår år de
samt vilka orsaker ligger bakom förändringarna?

0 Har de Ökade bidragsmöjligheterna och SIDAS föråndringar av
ansökningsformer samt ansvars- och beslutsordning lett till att
organisationerna anpassat sin organisatoriska struktur samt ansvars-

och beslutsordning efter detta?
0 Är SlDAS organisatoriska struktur anpassad fbr att administrera de

olika formerna av bidrag till folkrörelser och andra enskilda organi-
sationer? Hårvid bör såvål SEo-byråns som Övriga enheters
bidragsformer behandlas.

0 Organisationerna sågs ofta ha en sårskild biståndsförmåga, sårskilti
att nåfram till målgruppen och attfå ettbestående resultat. Detta år
en nyckelfråga fbr bidragens beråttigande. Men denna fråga kråver
en omfattande speciell utredning och bbr dårfbr inte tas upp inom
denna utredning. Utredningen bör ta del av och i den mån det år
mbjlig1dra slutsatser avden parallelltpågående utredningen "Studie
av bverlevnadsförmågan hos hålsoprojekt i u-land" som behandlar
vissa aspekter av denna fråga.

4.2 Framtiden

En demokratisk uppbyggnad och ett medlemsengagemang har utgjort
basen fbr SIDA-bidrag till organisationernas biståndsverksamhet.

Formerna fbr bidragsgivningen har påverkats såvål av organisationer-
nas behov som av SIDAS administrativa kapacitet, vilken år och kan
fbrvåntas fortsåtta att vara begrånsad.
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Utredningen skall mot denna bakgrund pröva förutsättningarna fbr
en fortsatt bidragsverksamhet samt diskutera i vad mån fbråndringar i
dessa bbr leda till ändrade regler fbr möjliga bidragsmottagare och -

syften. Utredningen bbr i detta syfte framför allt utreda:

* P- och I-bidrag låmnas till "folkrbrelser och andra enskilda organi-

sationer". Vad stårfolkrbrelsebegreppetfbri dag? Vad kan innefattas

under benåmningen "andra enskilda organisationer" under förut-

såttning att nuvarande motiv fbr bidragen kvarstår? Speciellt
stiftelseformen skall studeras.

Som grund fbr urval av bidragsmottagande organisationer vid en
eventuell breddning av motiven fbr bidragen bör förutom stiftelser
åven ekonomiska föreningar, s k NGIS (non-governmental institu-

tions) och internationella organisationer studeras.

' Nuvarande bidragsgivning tillprojektverksamhet definierar endast
mycket allmånt vad som avses med projekt. Diskutera alternativa
definitioner speciellt med avseende på möjligheten att vidga kret-

sen av möjliga bidragsmottagande organisationer.

Flera organisationer går mot programplanering istället fbr
projektplanering. Definiera programplanering samt diskutera hur
detta kan påverka SIDAS bidragsgivning? Vilka krav skall stållas på
organisationerna vad avser ansbkningarnas innehåll och utseende,
organisationernas planering och redovisning? Finns kvalitativa krav
på hur en organisation skall vara fbr att erhålla programstöd?

0 SEo-byråns nuvarande indelning av bidragsmottagande organisa-

tioner i olika kategorier med olika avtal och villkor skall studeras
med avseende på fördelar respektive nackdelar fbr organisationen
respektive SIDA. Kan förenklingar eller andra åndringar göras?

Vilka krav bbr stållas för att en organisation skall tillhöra den ena
eller den andra kategorin? Finns annan indelning eller andra

bidragsformer?

0 Bidragsanslagen har Ökat våsentligt under senare år. Kvarstår hos
organisationerna ettbehov, en Önskan om Ökade bidragsmbjligheter?
Finns tecken på bidragsmåttnad? Har organisationerna kapacitet
att på eget initiativ och egen bekostnad anpassa sin organisation till
större bidragsvolymer? Wlka tånkbara volymer?

0 Administrationsbidrag. Bilagt förslag

0 Volontårbegreppet och volontårbidrag. Bilagt förslag.

0 Fbr K-bidrag galler sårskilda aspekter och behov eftersom bidrag,
förutom till enskilda organisationer, lämnas också till regeringar
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och internationella organisationer. Denna fråga får bedomas i

särskild ordning.

5. Genom dmnde

Översynen leds av en ledningsgrupp från SIDA med representanter för
SEO-byrån. Översynen genomförs av en konsultgrupp om fbrslagsvis två
personer under budgetåret 1990-91. Konsulterna har till sitt fbrfogande
en referensgrupp med representanter från ett antal (4-8) enskilda orga-

nisationer och från enheter på SIDA som ger bidrag till enskilda orga-

nisationer.
Två delutredningar utförs i särskild ordning, administrationsutred-

ningen och volontårutrednin gen (uppdragsbeskrivningar se bil 1 resp bil
2). Dessutom bör utredarna utnytqa redan genomförda kapacitetsstudier
och andra relevanta utredningar, gjorda inom SIDA eller de enskilda
organisationerna.

En preliminår rapportdiskuteras under slutet avvåren 1991. En slutlig
rapport avlåmnas senast 30 september 1991.

Påbasis avrapporten avses en omarbetning avriktlinjerna göras senare
under hösten 1991.

Bilaga 1.

Uppdragsbeskrivning
SEO-byrån 30 juni 1990

Utredning o H administrationsbidrag och
organisatlonsstbd

I . Bakgrund
F n beviljas två typer av administrationsbidrag:

0 omfattande bidrag till Ramorganisationer;

0 mindre bidrag till gruppen Övriga organisationer.

Gemensamtår att administrationsbidragår undantagna från kravetpå
20% egeninsats, åven om en del Ramorganisationer sjålva står för vissa
andelar.

Uppgifter bör tas fram beträffande dels hela omfattningen i pengar
råknat, dels hur kostnaderna fördelar sig på olika kostnadsslag, dels de
inbördes variationerna Ramorganisationerna emellan och orsaker till
dessa.
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1.1 Ramorganisationer

a. Sju av elva ramorganisationer har undergått kapacitetsstudier. I
princip gåller att organisationsstruktur och administrativ kapacitet
har s a s nollstållts i samband med studien och nivån på admini-
strationsbidraget dårefter faststållts. Anledningen till att studierna
görs år bl a att bedöma om Ramorganisationernas kapacitet hångt
med i den snabba anslagsutvecklingen.

b. Andelen SIDA-bidrag varierar från 100% till olika andra procent-
andelar av Ramorganisationernas administrationskostnader.

c. Vi har f n ingen definition på vad som ska rymmas inom begreppet
administrationskostnader. I samband med att kapacitetsstudien
Över RB genomfbrdes, fick RB i uppdrag attfbr sin del ange vad de
ansåg skulle ingå. Detta arbete har ånnu inte fårdigstållts.

En principiråga i sammanhanget år t ex om koordinatorer eller
motsvarande personer på fåltet skall budgeteras på projekt eller som
administration. LO/TCOS utredning om frågan bor beaktas.

1.2 Övriga organisationer

1. EnligtSIDAs riktlinjer finns det möjlighet att söka bidragfor sådana
extra administrationskostnader som fororsakas av det projekt för
vilket bidrag soks från SIDA. Beloppet år begrånsat till 3% av

projektkostnaden och skall specificeras. Det får inte anvåndas för
anstållning av personal, annat ån t ex utskrifter o d. Konsultarvoden
som har medfåltdelen av projektet att göra ingår inte i denna post.

2. Utredninguppgi ter

Förutom ovanstående bakgrund skall de allmånna forutsåttningar som
framgår av uppdragsbeskrivningen för huvudstudien beaktas. Fbuande
frågor skall utredas:

2.1 Ramorganisationer

a. Hur påverkas Ramorganisationernas administration av de snabbt
Ökande bidragen?

0 Graden av förlust av de ideella inslagen når mojligheterna till
loneanstållning av kanslipersonal blir möjlig med statsbidrag.

0 Är metoden "nollstållning"isamband med kapacitetsstudier bra,
eller vore t ex bidrag baserade påprocent av omsåttning/statsbi-

drag/e d båttre. Andra alternativ.
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b. Bör samma bidragsnyckel tillämpas för alla ramorganisationer eller
år individuell anpassning att föredra?

c. Vilka kostnader skall ingå i administrationsbidraget?

d. Hur skall SIDAstålla sig till att möjliggöra uppbyggnaden avhelt nya
organisationer genom att ge organisationsstod? Frågan bor ses i
ljuset av ett ev behov attge stod till nya grupper och konstellationer
av existerande organisationer.

e. Skall SIDAkunna beviha 100% bidragfbr administrativa kostnader
eller skall egeninsats krävas?

2.2 Övriga organisationer

a. Vad innebar procentmetoden för biståndsmojligheterna för olika
typer inom gruppen Övriga organisationer? Är det rimligt att fort-
satta attanvåndaprocentmetoden? Om såårfallet, borprocentsifiran
andras?

b. Bor åven Övriga organisationer få möjlighet att söka bidrag for
löner till anställd administrativ kanslipersonal? Effekter pådet syfte
med bidraget som år att engagera människor på basplanet?

c. Bör administrationsbidraget vara undantaget från kravet på egen-

insats?

2.3 Revision

Revisors uppgift och ansvar år oklar för många organisationer. Revisions-

underlaget kan vara svårtolkati den del som avser kostnaderi mottagar-
landet eller insamlat material. Revisorns roll skall därför klargoras för de
olika typerna av bidragsmottagande organisationer.

3. Genom drémde

Utredningen skallgenomforas som en delstudie tillhuvudstudien. Utred-

ningen genomförs av konsult som upphandlas av de konsulter som
genomför huvudstudien.

Delstudien skall genomföras hösten 1990 och behandlas i styrgrupp
resp referensgrupp på samma satt som huvudstudien.

158

I



Bilaga 2.

UPPDRAGSBESKRIVNING
SEO-byrån 30 juni 1990

Utredning o in voro 1tärbidr g

I . Bakgrund
Volontårverksamheten uppstod som en del i 60-talets begynnande bi-

ståndsverksamhet. Situationen idag når det gåller tillgången på kvalifice-

rad personal år i de flesta u-lånder helt annorlunda ån då. En hypotes år
därför att - åtminstone för många u-lånder - behovet av volontårer
gradvis minskar. Trots detta har organisationernas personalbistånd i
form avvolontårer med bidragfrån SIDA bkat och utgör nu en betydande
del av deras biståndsinsatser. Under de senaste åren ligger antalet volon-

tårer med SIDA-bidrag runt 700 årligen.
SiDA-bidragen ges på schablonbasis och år på inget sålt avsedda att

vara kostnadståckande utan utgör bidrag till organisationerna för deras
kostnader (rekrytering, utbildning, lön och andra anstållningsformåner,
administration i Övrigt).

Schablonbeloppetår samma för alla, f n 130000 krper år ochvolontår.
Fram till 1985 skulle SIDA godkånna organisationernas kandidater till
posterna och informeras om anstållningstid innan pengar betalades ut.
En person svarade för handlåggningen.

Från 1986 rationaliserades hanteringen så tillvida att SIDA vad gåller
Övriga organisationer endast tar stållning till den arbetsbeskrivning som
utgör underlag for ansökan samt fordelade handlåggningsansvaret till
resp landhandlåggare. Information om vem volontåren var och vad

insatsen resulterat i, ges i samband med slutrapport. Betråifande Ram-

organisationerna gåller att dessa sjålva ansvarar såvål for tjånstens inne-

håll och insatsens resultat utan annan ån finansiell redovisning till SIDA.

De tre kristna Ramorganisationerna (Diakonia, PMU ochSMR) har de
i sårklass flesta volontårerna, tillsammans cirka 450. Övriga fordelar sigpå
dels tre specialiserade Ramorganisationer (ARO, SVS och UBV), dels
organisationer inom gruppen Ovriga.

Storleken på schablonbeloppet har utretts ett antal gånger under det
att volontårinsatsen som sådan aldrig utvårderats generellt och på ett
systematiserat sått.
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2. Utredningsuppgi ter

Bl a följande frågor skall utredas:

a. Olika fbrutsåttningar galler for de organisationer som bedriver
volontårbiståndsinsatser. SVS skall enligt riksdagsbeslut har full
kostnadståckning (efter sedvarilig SiDA-prövning av ansökan), vil-

ket i praktiken innebar att beviljning av bidrag inte sker enligt
schablonprincipen, Övrigastora organisationer har stordriftsfordelar
mot de små som kan tänkas ha högre kostnader etc.

Bbr man frångå nuvarande princip om gemensamtschablonbelopp?
Vilka kategorier kan tänkas? Skall Överhuvudtaget bidrag till Ram-

organisationernas volontårverksamhet beräknas på grundval av en
schablon som f n t ex innehåller byggstenarna administration och
utbildning, vilket ARO och UBV får sårskilda bidrag för.

b. Omfattningen av volontå1verksamheten räknat i pengar når i år
cirka 90 mkr eller cirka en ~åttedel av anslaget for bidrag till
folkrorelser mm. Bidragen beviljas ramorganisationerna utan
nåmnvård kunskap om tjånsternas karaktär, ån mindre behoven.
Beslutsrått om användning av rammedel fbr volontårinsatser år
därmed delegerat Ramorganisationerna.

För Övriga organisationer beviljas bidrag efter granskning av arbets-

beskrivning.

Utredningen bbr ha synpunkter på nuvarande handlåggningsord-

ning och ge förslag till ev foråndringar.

c. Utredningen bor Överväga om detfinns anledning attgenomfora en
mer omfattande utvärdering av organisationernas volontårinsatser.
Paralleller finns sannolikt med de fakta som framkom i samband
med den nordiska personalbiståndsutredningen.

Utredningen skall ocksågranska relationen mellanprojektanknuten
volontårpersonal och sådana volontårer som verkar utan anknyt-
ning till ett samtidigt stött projekt, liksom förekomsten av parrekry-

tering och dessa personalinsatsers bakgrund och relevans.

3. Genom drömde

Utredningen genomförs som en del av huvudstudien.
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Möte med svenska enskilda organisationer i Kenya
AFRO-ART
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Kimmo Katisko
New Life Mission
Star of Hope International

F ood for the Hungry Intemational

Vi Planterar Tråd
Swedish Lutheran Mission

Swedish Deaf Project in Kenya
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Planning Commission, Tanzania
Ministry of Education, Tanzania
Treasury, Kenya
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Tanzania

Kenya
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Organisationer och myndigheter i Nederländerna

Organisationer
Nederlandse Organisatie van
Internationale Samwerkung NOVIB
Humanistisch Institut van Ont-

wikkelingssamenwerking HIVOS
Gemeenschappelijk Overleg Mede-

financiering COM

Myndigheter
Utrikesministeriet, NGO Programs

Margriet M Bot

Myndigheeeri Canada
CIDA, Special Programmes Branch,
NGO Section

Nätverk au organisationer i Europa
International Council of Voluntary
Agencies ICVA, Geneve

Non-Governmental Liaison Service,
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NGO-EC Liaison Committee, Bryssel
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: ilag 5

Lltler tur so H € nv"nts i rbetet
Hed bversynen
Allmänt/internationellt
African Charter for Popular Participation in Development. International

conferenceon popular participation in the recovery and development
process in Africa. Arusha 1990

Anderson, M B och Woodrow, P ] : Rising from the Ashes. Development
strategies in times of disaster. Westview Press/ Unesco, Paris 1989

Cameron, Catherine & Cocking,] ane: The Evaluation of NCO Activities,
Organisation, Methodology and Results. Overseas Development Ad-

ministration , London 1991
The Co-iinancingsystems in the European Community. EC-NCO Liaison

Committee, Haag och Bryssel 1990
DAC-mbte rörande enskilda organisationer. UD-PM 1988
Development co-operation in the 19905. Efforts and policies of the

members of the Development Assistance Committee. OECD, Paris
1989

Development Education. The state of the art. NCLS, Geneve 1986
Eurostep. A common programme for 1991-93. Bryssel 1991
General conditions for the co-financing of projects undertaken in

developing countries by non-governmental organizations (NGOS),
budget article 941. Commission of the European Communities, Brys-

sel 1988
Hill, Tony: Northern NCOS and Africa's development. NCLS, Geneve

1990
Korten, David C: Cetting to the 21st century. Kumarian Press, Connecti-

cut 1990
Human Development Report. UNDP, New York 1990
Larsen,.]acob Norvig ochvilby, Knud: Bistandi bevegelse. Private danske

organisationers u-landsaktiviteter. Danida 1989
Making Common Cause Internationally. A policy statement and action

plan for international development, environment and population.
lCVA,Cenéve 1989

NCO Management Development andTraining: Recent Experiences and
Future Possibilities, Report from a Seminar for Southeast Asia, ICVA,
Geneve, och AN COC, Manila 1987

Partners for Development. The NGOS, the EEC and the peoples of the
Third World working together for a new solidarity. EC-NGO Liaison
Committee, Bryssel 1986
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Pradervand, Pierre : Når myror blir elefanter. De afrikanska böndernas
tysta revolution - nya vågar mot sjålvtillit och ansvar. Wahlström &
Widstrand 1990

Relations between Southern and Northern NGOS: Effective Partnerships
for Sustainable Development. ICVA, Geneve 1989

Retningslinier for private danske organisationer. Om Danida-stqötte til
udviklingsprojekter. Danida 1988

Statement by the Southern NGO delegates at the 7 thAnnual InterAction
Forum. Baltimore 1990

Status Papers on NGO Involvement in Rural Development, A Perspective
of Ten Countries in Asia. AN COC. Manila 1984

Voices from Africa, issue number 2: NGOS and Crassroots Development.
NGLS. Geneve 1990

World Development Report. IBRD, Washington 1990

Canada

Applicants guide to CIDA'S NGO Division. CIDA, Canada 1988
Brodhead, Tim och Copley, Herbert: Bygga broar av hopp. En kanaden-

siskstudie om enskilda organisationers bistånd. Svensk sammanfattning
av Helena Gezelius och David Millwood. SIDA 1988

NGO Division. Introduction and guide. ClDA, Canada 1986

Nederländerna

Cofinancing. Financial supportforNGoprojects in developingcountries.
Ministry of Foreign Affairs, Haag

The Co-financing programme. Ministry of Foreign Affairs, Haag 1988
Full participation: A question of power. Policy document HIVOS in the

third world. Haag 1988
Strengthening organisations for self-supporting development. Project

policy of Novib in the nineties. Haag 1989

Norge

Stötte til private organisasjoners virksomhet i utviklingsland. NORAD
1991

Mandat for evaluering av private organisasjoner som kanal for norsk
bistand. UD/EVAL, Oslo 1991

Mtögedal, Sig'run:veiledningi planlegging og evaluering. Private organi-

sasjoners prosjektvirksomhet. Diakonhjemmets Internasjonale Senter,
Oslo 1988

Strategier for bistand. NORAD i 90-åra. NORAD 1990
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Sverige

TheArt ofSurvival. A study on sustainabilityin healthprojects. Stockholm
och Dar es Salaam 1991

Att tånkapå miljön. Rapportfrån konferens om miubtånkandeti organi-

sationernas biståndsarbete. Naturskyddsfbreningen i samverkan med
SIDA 1989

Bellander, Lars: Gambia-biståndet, Studie av enskilda organisationers
arbete. SIDA 1991

Beredningen för u-landsinformation: Protokoll 0 till 50, 1973-1986
Berglund, Rolf: Dags att reflektera. Svenska Missionsrådet, Uppsala 1990
Biståndsinformation: Checklista for projektplanering och ansökan om

SIDA-bidrag. Stockholm 1990
Blomdahl, Ulf: Folkrbrelserna och folket. Carlssons i samarbete med

Institutet for Framtidsstudier 1990
Bra beslut. Om effektivitet och utvårderingi biståndet. Ds UD 1990:63
.Cedergren,] an och Oden, Bertil: I krisens spår. Foråndrat bistånd till de

fattigaste lånderna i Afrika. SIDA 1991

Development Mirror 1 / 1990. A magazine about evaluations. Diakonia
Sweden 1990

Engström, Olle och Lundgren, Mats: Utredning om formerna för SIDAS

bidragsgivning till svenska enskilda organisationers projekti u-lånder.
SIDA 1978

Fahlén. Marika: Swedish Volunteer Service in Zimbabwe. An Evaluation.
SVS 1988

Folkets bistånd? En debattantologi om folkrorelsernas u-landsarbete.
Red: Ebba Gyllensvård och Svante Sandberg. SVS 1990

Framtider 2/ 89. Folkrorelser. Bulletin från Institutetfor Framtidsstudier
1989

Franklin, Lars ochRonnås, Lars: Latinamerika. Aktuellti biståndspolitiken
nr 5/1991. UD 1991

Friholt, Emi och Ola: Varje andetagår internationellt. En undersökning
av studieforbundens information om u-land och internationella frå-

gor. SIDA 1983
Fruhling, Pierre och Rubin, Susanne: Framgångsrikt bistånd inför nya

utmaningar. En utvärdering av Afrikagruppernas rekryteringsorgani-
sation. ARO 1988

Hemstrom, Carl: Ideella föreningar. Studentlitteratur, Lund 1977
Heppling, Sixten: Översyn av enskilda organisationers biståndskapacitet.

SIDA/ Liber 1985
ju mer vi år tillsammans. Folkrorelsekommittén. SOU 1987:33
Kapacitetsstudier av Afrikagruppernas rekryteringsorganisation (For-

åndringskraft 1989), Diakonia (Bertil Olssons revisionsbyrå 1988),
Pingstmissionens u-landshjålp (Interconsult, Stockholm 1991), Rädda
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Barnen (SPM 1989), Swedish Cooperative Centre (Olav Lindstad och
Per-ulfNilsson samt Arthur Andersson & Co Revisionsbyrå 1988),
Svenska handikapporganisationernas internationella biståndsstiftelse
(Interconsult 1990), Swedish Volunteer Service

Klådfrakt fbr projektbistånd. Studie av SIDAS fraktbidrag till föreningen
U-landshjålp från folk till folk i Sverige. Interconsult, Stockholm 1990

Kristiansson, Kurt: Svenskt statligtfinansieratkatastrofbistånd. En studie.
SIDA 1990

Larsson, B: Kess Bekess... en betraktelse av Swedish Philadelphia Church
Mission's projekt- och personalorganisation i Etiopien. Missions-

institutet PMU. Stockholm 1989
Långtidsutredningen 1990. SOU 1990:14
Lårandets lov. Reflexioner från två seminarier om arbete med kunskaps-

utveckling av Peter Emsheimer. Biståndsinformation och Svensk
Volontårsamverkan. Stockholm 1991

Metodhandboken. SIDA 1985
Miljö och fattigdom. Handlingslinjer för SIDAS bistånd. SIDA 1991
Millwood. David & Cezelius. Helena: Bra Bistånd. En studie av kvalitet i

små projekt. SIDA 1985
Mål och resultat. Nya principer for det statliga stödet till féreningslivet.

Betånkande av folkrorelseutredningen. SOU 1988:39
En nyfredskår. Betänkande avgivet av Kommittén om fredskårens fram-

tid. Ds UD 1980:2
Pettersson, Christer: Sju intervjuer om åttiotalets ideella bistånd. SIDA

1987
Pettersson, Christer: Samverkan. SlDAS bistånd genom folkrorelser, en-

skilda och internationella organisationer. SIDA 1990
Proposition 1990/ 91: 100, bilaga 5, internationellt utvecklingssamarbete
Rekommendationerfbr enskilda organisationersplaneringav logistikstod.

SIDA 1991

Riktlinjer för SIDAS stöd till enskilda organisationers u-landsverksamhet.
F brsta upplagan april 1986 och andra upplagan december 1988

Riktlinjer for utvårderingar. Planeringssekretariatet, SIDA 1989
Rapport från SIDA 6/89. Ty så ålskade... Om folkrorelsebistånd
Rollutredningen. Roll- och ansvarsfbrdelning i SIDAS hantering av

biståndsinsatser. SIDA 1988
Statligt foreningsstöd - en kartläggning. Statskontoret 1991

Stiftelser for statlig verksamhet. Riksrevisionsverket 1990
The Swedish Volunteer Service in Seychelles. Programme Evaluation.

SVS 1990
Svenska frivilligorganisationers utvecklingsbistånd. Frågor inför 1990-

talet. Rapport från ett seminarium på Ladviks kursgård med David C
Korten. Svenska missionsrådet 1990
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U-lands- och biståndsinformation. Betänkande avgivet av utredningen
om u-lands- och biståndsinformation. SOU 1988:19

Vestlund, Gösta: Hur vårdar vi Vår demokrati? En undersökning av

föreningslivets och folkbildningsarbetets betydelse för demokratin.
Fou-rapport 43. Liber/Skoloverstyrelsen 1981

Wilkens, Ann och Fahlén, Marika: Biståndsprocessen. Biståndets fram-

våxt - lårdomar och erfarenheter. SIDA 1990
Översyn av enskilda organisationers SiDA-st6ddavolontårkår. SIDA 1980

Till detta kommer verksamhetsberåttelser, handlingsprogram, medlems-

tidningar och annat informationsmaterial från de intenjuade organisa-

tionerna, statistik och andra sammanstållningar samt promemorior och
diskussionsunderlagfrån SIDA, riksdagsmotioner, tidningsartiklar m m.
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Bilaga 6

Utredning om adminstrationsbidrag och
organisationsstiid

Inmehåll;/zirteckning

1. Inledning 173

2. Sammanfattning och slutsatser

3. Ramorganisationer.

175

177

3.1 Hur påverkas ramorganisationernas administration av de snabbt
Ökade bidragen? ...183

3.2 Vilka kostnader skall ingå i administrationsbidraget? 184

3.3 Organisationsstöd fbr att möjliggöra uppbyggnaden av helt nya
organisationer? 187

3.4 100-procents bidrag fbr administrativa kostnader eller viss egen-

insats? ..187

4. Ovriga organisationer 187

Bilaga: Exempel på kostnadsfördelning enligt IN KA-metoden

I . Inledning
Öhrlings Reveko har av SIDA fått i uppdrag att utreda principerna för
administrationsbidrag och organisationsstöd som låmnas av SEO-byrån
till ramorganisationer och Övriga organisationer.

Uppdraget har utförts av auktoriserade revisorerna Hans Torkelsson
och Ulrika Nilsson.

Utredningen har begrånsats till utvecklingsprojekt och behandlar
fbuaktligen inte katastrof- ochhumanitåra projekt. Utredningen behand-

lar fbuande frågeställningar:

Ramorganisationer

ai Hur påverkas ramorganisationernas administration av de snabbt
Ökade bidragen?

0 Graden av förlust av de ideella inslagen når möjligheterna till
lfmeanstållning av kanslipersonalblir möjliggenom statsbidrag?
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0 Är metoden "nollstållning"isamband med kapacitetsstudier bra,
eller vore t ex bidrag baserade påprocent av omsåttning/statsbi-

drag/e d bättre?

b)vilka kostnader skall ingå i administrationsbidraget?

c) Hur skall SIDAstålla sigtill attmöjliggora uppbyggnaden av helt nya
organisationer genom att ge organisationsstod? Frågan ses i ljuset av
ett eventuelltbehov att ge stöd till nya grupper och konstellationer
av existerande organisationer.

d) Skall SIDAkunna bevilja 100% bidragfbr administrativa kostnader
eller skall egeninsats kråvas?

Ovriga organisationer

a) Vad innebär procentmetoden for biståndsmojligheterna fbr olika
typer inom gruppen bvriga organisationer? Är det rimligt att fort-

satta att anvåndaprocentmetoden? Om såårfallet, borprocentsilfran
åndras?

b)Bbr åven Övriga organisationer få möjligheter att söka bidrag for
löner till anstålld administrativ kanslipersonal? Effekterna på det
syfte med bidraget som år att engagera människor på basplanet?

c) Bör administrationsbidraget vara undantaget från kravet på egen-

insats?

Utredningsarbetet

Utredningen har baserats dels påintervjuer med chefer och handlåggare
inom SEO-byrån och ett antal organisationer dels på erhållet material
från SEO-byrån och organisationerna. De intervjuade organisationerna
har varit Pingstmissionens U-landshjålp (PMU), Swedish Cooperative
Center Utan Gränser (SCC), LO/TCOS biståndsnåmnd, Rådda Barnen,
Svenska Missionsrådet (SMR) samt Svalorna Indien Bangladesh. Samråd
har skett med de konsulter som utför huvudutredningen avseende
Biståndet genom enskilda organisationer.

Nuvarande administrationsbidrag

I nuvarande riktlinjer från SIDA anges att administrationsbidrag avse-

ende utvecklingsprojekt kan låmnas för att "tåcka en del av de administra-

tiva merkostnaderna som organisationen får i Sverige till fbud av den
SIDA-stodda verksamheten såsomporto, telefon, utskrifter". Bidragutgår
ej fbr lonekostnader. De kostnader för vilka bidrag söks skall specificeras.
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Riktmårketfbr bidragets storlekår 3procent av det totala projektbidraget.
Riktlinjerna tillåmpas fbr de organisationer som ej har ramavtal med
SIDA.

Fbr ramorganisationer som har sårskilda samarbetsavtal med SIDA
varierar andelen administrationsbidrag mycket och uppgår som högst till
100 av organisationens administrationskostnader.

SIDAger bidragtillorganisationernas kostnaderförvolontårer. Ersått-

ningen år ett schablonbidrag som år lika stort för alla. schablonbidraget
år avsett att användas som bidrag till kostnader fbr lön, bostad, resor till
och från stationeringslandet, ~ukvård, fbrsåkringar, Övriga sociala kost-
nader, utbildning samtvolontåradministration.

2. Samman attning och slutsatser

Utredningen har visat stora skillnader mellan ramorganisationerna i
mottaget administrationsbidrag mått i procent av totalt mottaget bidrag.
Fråmst beror dessa skillnader på olikheter i organisationernas verksam-

hetsinriktning.
Men åven andra skål till skillnader mellan organisationernas admini-

strationsbidrag finns. Utredningen visar exempel på kostnadsslag som
hos vissa organisationer redovisats bland administrationskostnader, fbr
vilka bidrag erhållits, medan samma kostnadsslag hos andra organisatio-

ner redovisats som biståndsprojektkostnader.
Avsaknaden av ett enhetligt administrationskostnadsbegrepp mellan

organisationerna skapar osåkerhet i en jåmfbrande analys av administra-

tionsbidrag. Avsaknaden av ett sådant begrepp leder till riskför godtycke
i bidragsgivning. Även byte av handlåggare hos SIDA medför risk fbr
omotiverade bidragsskillnader med ett oklart administrationskostnads-

begrepp och oprecisa biståndsregler
Vi har också funnit skillnader i bidragsnivå, dår vissa organisationer

fåttfullt bidragfbr anstålld administrativ personal, medan andra erhållit
bidrag för en viss andel.

Våra iakttagelser så hår långt leder oss till slutsatsen att en fbr alla
ramorganisationer enhetligadministrationsbidragsprocentiförhållande
till totala bidrag inte år möjlig att fastställa. De verkliga skillnaderna
mellan organisationerna årfbr stora. Internationell praxis och bnskvård-

heten av förenklade bidragsregler talar fbr ett schablonmåssigt admini-

strationsbidragfbr ramorganisationerna i likhet med bidraget fbr Övriga
organisationer. Fbuande förslag söker kombinera en låttillåmpad gene-

rellbidragsmetod med möjligheten till hogrebidragefter sårskildansbkan.
Ramorganisationerna har i avtal med SIDA åtagit sigdelar av bistånds-

administrationen som annars åvilat SIDA att utföra, vilket motiverar ett
hbgreschablonbidragfbr dessa organisationerånför Övriga organisationer.
Vi föreslår ett schablonbidrag utan sårskild redovisningsskyldighetpå6%

175



av mottaget projektbidrag. Hårigenom skulle ettregelverk etableras som
år låttillåmpligt, fbusamt vid åndringar i bidragsvolymen och på en nivå
som vid en jåmförelse med omvårlden inte kan anses hög.

Utredningen visar attvissa organisationer har erhållitvåsentligt högre
administrationsbidrag av skål som berbrts ovan. Fbr dessa föreslår vi att
högre administrationsbidrag skall kunna utgå efter sårskild ansökan som
en del i det årliga biståndsbidragsavtalet. Det år viktigt enligt vår mening
att avtal om förhbjt administrationsbidrag sker enligt enhetliga principer
faststållda aVSIDA och på ettomsorgsfullt sått. SIDA bbr efter samråd med
ramorganisationerna definiera ettadministrationskostnadsbegrepp efter
att SIDA tagit stållning till det som framkommit av utredningen. Vi har
låmnat ett exempel på hur en sådan precisering skulle kunna göras inom
ramen fbr den så kallande INKA-metoden. Ett blankettmaterial med
tillåmpningsfbreskrifter kan utformas som år anvåndbart för organisa-

tioner med olika ekonomisystem på motsvarande sålt som sker för
organisationer med så kallade 90 000-konton.

Tillåmpning av INKA-metoden, som vi rekommenderar, möjliggör en
djup analys av administrationskostnaderna. Vi vill inte utesluta att en
mindre genomarbetad modellkan ge ett acceptabeltresultat. Iavsnitt3.2
har vi, utan avsikt av fullståndighet, givit vår syn på klassificering av några
typer av administrationskostnader som klassificerats olika hos olika or-

ganisationer.
Vid den årliga bidragsuppgbrelsen mellan SIDA och respektive orga-

nisation som söker fbrhbjt administrationsbidrag, skall finnas en av

organisationens revisor bestyrkt redovisning av föregående års adminis-

trationskostnader enligtSIDAs redovisningskrav. Dårutbver bbrfinnas en
motsvarande uppställning Över kommande årets budget. På grund av

detta material bör en initierad diskussion om organisationens arbetssätt
och kostnadsstruktur kunna föras mellan parterna och uppgörelse om
bidrag tråffas. Vi tror att den årliga diskussionen inte behöver bli om-

ståndlig. Troligen kan bidragsnivåer bverenskommas som kan ha giltig-

het Över en långre tid.
En sårskild problematik gåller de organisationer som förutom

rambidrag erhåller humanitårt- och katastrofbidrag. I det fallet måste en
avståmning ske mellan SIDAS olika enheter i bidragsuppgbrelsen så att
administrationsbidraget blir vålawågt totalt sett.

Ovriga bidragsmottagande organisationer förutom ramorganisatio-

nerna får nu bidrag med högst 3% av det totala projektbidraget. Bidraget
får ej tåcka lbnekostnader. Vi ifrågasåtter denna lbnebidragsbegrånsning
mot bakgrund av att ramorganisationer kan erhålla betydande bidrags-

tåckning av lbnekostnader. Vi föreslår att ett generellt procentbidragpå
4% av mottaget projektbidrag utgår fbr dessa organisationer utan redo-

visningsskyldighettillsiDAavadministrationskostnadernas artoch storlek.
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En sådan höjning synes oss skålig i jåmförelse med bidraget till
ramorganisationerna, och nivån år åndåinte hbgi relation till internatio-

nella erfarenheter. Borttagandet av redovisningsskyldigheten leder till
förenkling både hos organisationerna och hos SIDA.

Om vårafbrslag genomförs måste sårskiltbeaktas de s k paraplyorgani-
sationerna. I de fall "underliggande" organisationer erhåller schablon-

bidrag direkt från SIDA kan inte samtidigt paraplyorganisationen fåfullt
schablonbidrag, utan samordning av bidraget måste ske.

Betråffande Övriga synpunkter och förslag hånvisar vi till respektive
avsnitti rapporten.

3. Ramorganisationer

Mellan större svenska organisationer och SIDAhar sårskiltsamarbetsavtal
om utvecklingsbiståndingåtts, s kramavtal. Ramansbkan och redovisning
sker årli gen. Irambeloppetingårbidragtill organisationens administrativa
kostnader.

Nedan låmnas redogörelse för några organisationers verksamheter
och bidragfbr ramåret 1990/ 91. I redogbrelsen har vifbrsökt att sårskilja
rambeloppen avseende utvecklingsprojekt samt administrationsbidrag
fbr respektive organisation. Vi kan dock inte utesluta att vissa fel kan ha
uppståttavseende detta liksom i Övriga beskrivningar av organisationerna
dåunderlagen avseende organisationerna ochverksamhetsbeskrivningar
varierat.

Betråffande administrationsbidrag och administrativakostnader har
fbuande noterats:

1. Administrationsbidraget varierar från 100 procent till olika andra
procentandelar avramorganisationernas administrationskostnader.

2. Beråkningsgrunden för bedömningav administrationsbidragvarie-

rar. Bidraget utgörs ibland av en viss procent av organisationens
totala administrativa kostnader och exkluderar ej kostnader nån-

fbrliga till annan verksamhet ån utvecklingsprojekt t ex HUM- och
KAT-finansierad verksamhet.

3. N ågon definition avvad som skall inrymmas ibegreppet administra-

tionskostnader finns fbrnårvarande inte.

Arbetan-örelsens Intemationella Centrum (AIC)

Rambeloppetfbr 1990/91 avseende utvecklingsprojektår 13,9 mkr varav
4 procent utgör administrationsbidrag (600 tkr). Totalt beviljades ett
rambelopp uppgående till 16,8 mkr inklusive 1,8 mkr avseende
administrationsbidrag fbr Humanitårt bistånd samt l,l mkr avseende u-
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landsinformation. Beloppen avser beviljad ram i juni. (Rambeloppets
definitiva iinansieringfaststålls dårefter då årsrapportfrån föregående år
har låmnats samt medel anvisats från anslagen för Humanitårt bistånd.)
AIC. år en paraplyorganisation och en sammanslutning av arbetarrörel-
sens organisationer. Arbetarrörelsens bistånd syftar till att stödja uppbyg-

gandet av folkligt forankrade organisationer i tredje vårlden. Arbetarrö-

relsens organisationer har var och en internationella kontakter. De
enskilda biståndsprojekten ingår ofta som en del i ett större sammanhang
och etablerat samarbete.

Huvudsakligen genomförs biståndsprojekten avAIC.s medlemsorgani-

sationer och endasti undantagsfall av AIC centralt. AIC arbetar med att
bistå och utbilda medlemsorganisationerna i planering, genomförande
och administration av biståndsprojekten.

AICS totala kanslikostnader budgeterades till 7 mkr 1990/91 varav ca
65 bedöms av AIC avse administration avseende biståndsverksamheten
och av detta avser 50% ramfinansierat bistånd och 50 finansierat av

humanitårtbistånd. Kostnaderna som fordelats år 65% avpersonal-, rese-

och driftskostnader. Planering och uppfonning av projekten med resor
och besoksutbyten inkluderas i de administrativa kostnaderna. Av
biståndsadministrationen står SIDA för 80%.

Afrikagruppemas Rekryterings Organisation (ARG)

Rambeloppet for 1990/91 utgjorde efter inlåmnande av årsrapport från
föregående år 23,4 mkr varav 28 procent utgör administrationsbidrag
(6,5 mkr) . Exklusive landadministration utgjorde administrationsbidraget
20 procent (4,2 mkr).

ARO har till syfte att stödja uppbyggnadsarbeteti stater som frigjort sig
från kolonialt och rasistiskt förtryck. Av rambeloppet avser ca 34%
projektbidrag och 34% volontårbidrag. Under 1988/ 89gjordes en studie
avAROs kansli. Studien resulterade i atti ansökan fbr 1990/ 91 redovisade
ARO en särskild postfor hela kanslibudgeten. Kanslikostnaderna isveri ge
for personal, kontor samt datorisering uppgick till 4,5 mkr varav 4,2 mkr
sokts som adminstrationsbidrag från SIDA. Resterande del tåcks av

projektbidrag utanför ramen; medlemsavgifter och Övriga egna medel.
ARO ansoker åven om bidrag till landadministration. Av kostnaderna för
landadministration 2,5 mkr finansieras 2,3 mkr genom SIDAS ram.

Diakonia

Rambeloppet fbr 1990/91 år 39,4 mkr varav ca 20% utgör administra-

tionsbidrag (8 mkr).
Avbudgeterade administrativa kostnader 15,5 mkr utgör SIDAS bidrag

13,6 mkr. Kostnaderna avser bl a personal-, rese-, lokal- och kontors-
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kostnader lokalt och centralt. Administrationsbidraget beråknas på SI-

DAS totala bidragtill organisationen (inklusive humanitårt- och katastrof-

bidrag) vilket beråknas bli omkring tre gånger så stort som ramanslaget.
Bakom Diakoniastårsamfunden inom SverigesFrikyrkoråd. Verksamheten
delar fråmst lokaler samt ekonomi- och personaladministrationsresurser
med Frikyrkorådets Övriga verksamhetsgrenar.

Karaktäristiskt fbr Diakonias arbetssått år att organisationen inte
genomför biståndsprojekten i egen regi utan stöder alltid en lokal
organisation/ grupp som har god förankring och forutsåttningar att
genomfbra sin projektidé.

Diakonia har sex regionala kontor i olika områden. Administrations-

bidraget avser både huvudkontoreti Stockholm och de regionala fåltkon-

toren. Diakonia beräknar sjålva att administrationen kostar 8,4% av

verksamheten.

LO/TCOS Biståndsnåmnd

Rambeloppet för 1990/91 år 68,6 mkr varav 5 procent utgör administra-

tionsbidrag (3,4 mkr).
Biståndsnåmnden arbetar i huvudsak genom de internationella fack-

liga organisationerna som LO, TCO och dess förbund tillhör. Nämnden
behandlar projektansokningar, låmnar bidrag till de internationella
organisationerna samt kråver återrapportering. Kansliets handlåggare
gbr åven uppföljningsresor till projekten. Ansvaret for den faktiska
projekthanteringen harinternationalerna och derasbiståndshandlåggare.
Kanslikostnaderna har budgeterats till 4,8 mkr varav egeninsatsen år 20
procent. SIDA finansierar 80 procent genom ram- och humadministra-

tionsbidrag. Organisationen har åven andra SIDA finansierade projekt
såsom HuM-projekt och Östeuropaprojekt. Kansliets uppfbuningsresor
till projekten ingår i kanslibudgeten.

Biståndsnåmnden ger projektplaneringsbidrag till de internationella
organisationerna genom schabloner med tak. Bidraget innebår att kost-

nader som på något sålt har samband med planering, administration,
redovisning m m har lyfts av från projektkostnaderna.

Till projektkostnaderna fors endast sådana kostnader som berord
organisation så småningom bör kunna svaraför sjålva. Projektplanerings-

stödet medför att internationalerna får tillgång till ett anslagfor projekt-

planering, centralprojektmedverkan, administration och kontroll innan
projektverksamheten fått någon omfattning. LO/TCOS projektlednings-

bidrag skall utgöra ett bidragför att höja mottagarkapaciteten. Bidraget
år beroende av stadieti utvecklingen. Påfåltorganisationerna stålls krav
på att en plan skall finnas fbr hur organisationen skall kunna bli obero-

ende av bistånd och hur de sjålva skall kunna finansiera den egna
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verksamheten. Biståndsnåmnden anger riktvården för projektplane-

ringsbidraget.
Fbr 1990/ 91utgjorde det maximalabidragetper organisation 1,1 mkr

som fördelas på skrivhjålp/ post/ tele, bidrag till en heltidsanstålld samt
resekostnader/ mbten/ seminarier/ studiematerial etc. Redovisningskrav
gåller för de kostnaderna som bidraget avser. Vanligtvis sker uppråkning
av det maximala bidraget med inflationen. Så har emellertid ej skett
1990/91 och 1991/92.

Utöver projektledningsbidrag har internationalerna möjlighet att få
bidragfbr externa resurspersoner. Bidraget avser personer som tillfälligt
medverkar av engångskaraktår i projekten och avser når resurspersoner
hånitas från något annat land i regionen eller från något i-land som
innebår att kostnaderna kan bli höga. Anlitande av lokala resurspersoner
från det land dår projektet skall genomföras inkluderas dåremot i
projektbudgeten eftersom dessa kostnader vanligtvis år låga. I de fall
internationalen såtter in någon av sina anstållda inom regionen som
externa resurspersoner kan bidrag endast utgå till dennes resor och
traktamenten i samband med projektbidraget.

Pingstmissionens U-landshjålp (PMU)

Rambeloppet för 1990/91 år 95 mkr varav 4 procent utgör administra-

tionsbidrag. Irambeloppet ingår förutom projektbidrag volontårbidrag.
PMUS administrationskostnader har budgeterats till 10,3 mkr. Genom

en beråkningsmetod som tillåmpats i flera år vid beräkning av
administrationsbidrag beråknas kostnaderna för administration av pro-

jekt och volontårer som:

0 lonekostnader för antal tjänster med SIDA bidrag

* traktamenten, rikskuponger, personalförsåkring
0 60% av driftskostnader, råntor och avskrivningar

' Kostnader för förberedelse, uppfoljning och kontroll av SIDA-

stödda insatser

Från ovanstående kostnader avgår administrationsbidrag för
volontårtjånster beräknade till 6000 kr per volontårtjånst.

100-procents bidrag för ovanstående kostnader söks från SIDAS
ramanslag.

PMUS verksamhet år mycket projektdefinierad. Fåltadministrationen
ingår i projekten på projektnivå medan PMUS uppfohningsresor budge-

teras som administrationskostnad.

180



I. Rådda Barnen (RB)

Rambeloppet fbr 1990/91 år 52 mkr varav 12 procent utgör administra-

tionsbidrag.
Administrationsbidraget beräknas som biståndsavdelningens

sårkostnader (ex. löner, utbildning, resor) och fördelade samkostnader
(ex. hyra, telefon, telex, porto, kontorsmaterial, inventarier, datakostnader,
personaladministration, ekonomiadministration och kansliledning)
multiplicerat medSIDAs 80-procentiga andel. Denna summa multiplice-

ras dårefter med 40 procent som skall motsvara den arbetsbelastning
avdelningen har fbr SIDA ramrelaterade projekt.

Uppfoljning, kontroll och planeringpå central nivå (kansliet) redovi-
sas t o m 1990 som kostnad biståndsavdelningen således som en admi-

nistrativ kostnad. Det enda kostnaderna för kanslipersonal som kan ingå
i projektkostnaderna år de projektrelaterade resorna. Administrations-

kostnadsbegreppet har under 1991 omdelinierats.
Rådda Barnen har lokala kontor. Lbnekostnader för lokalt anstålld

personal, fordonskostnader, telefon och porto samt bostad för svensk

personal m m, såkallade projektledningskostnader, fordelasvanligtvis till
40-60% utpåprojekt. Fördelningen baseras påen beråkningav uppskattad
tidsåtgång eller en viss procent av projektets kostnader. Resterande andel
skall avse förbundets kostnader för att vara representerade i landet samt
kostnader för attforbereda projekt, dessa kostnader finansieras av Rådda
Barnen.

Swedish Cooperative Center Utan Gränser (SCC)

Rambeloppetfor 1990/91 år 43 mkr varav administrationsbidraget utgör
12 procent.

SCC år den svenska kooperationens biståndsorganisation. Organisa-

tionen hjålper till attbygga upp institutioner och administrativ kapacitet.
Samarbetsorganisationerna erhåller projektbidragen. Projekten drivs i
samarbete med kooperativa organisationer i utlandet.

Ansvaretför projekten har samarbetsorganisationen. Sccbidrar med
personal och andra qånster. SCCS roll syftar till att projekten skall bli
sjålvståndiga med egen finansiering.

Kostnader ute på fåltet redovisas som projektkostnad medan kansli-
kostnader redovisas som administrativa kostnader. BCCS personal i utlan-

det belastar projekten. I projektkostnaderna ingår vissa administrativa
kostnader for samarbetsorganisationen.

Kansliets projekthandlåggare ingår således i kanslikostnaderna. Arbe-

tet avser bl a projektforberedelser, genomförande och uppföljning av

projekten. Handlåggarnas besök på projekten redovisas som projekt-
kostnad.
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For den totala kanslibudgeten exklusive kostnader hånfbrliga till
informationsverksamheten söker organisationen 100-procents admini-
strationsbidrag från SIDA, fördelat på Ram-, Hum-, Kat- och Landrams-

projekt. Administrationsbidrag avseende ramprojekt soks således separat
liksom för Övriga projekt. Utfördelning av de administrativa kostnaderna
sker bl a genom tidrapportering.

Handikapporganisationemas Internationella Biståndsstiftelse (SHIA)

Rambeloppet för 1990/91 år 20 mkr varav for utvecklingsprojekt 16,2
mkr, administration 3 mkr samtinformationsbidrag0,8 mkr. Administra-

tionsbidraget utgör således 15 procent.
Organisationen år en paraplyorganisation och har 13 medlemsorgani-

sationer i Sverige. Sekretariatet ansvarar bl a för projektens ekonomi,
rapportering, uppföuning och utvärdering. Organisationen ansoker om
särskilt bidrag för utvårderingen av projekt.

Organisationen ansökte om 4,2 mkr i administrationsbidragför 1990/
91. Kostnaderna avsåg bl a personal-utveckling, personalutbildning, lo-

kal- och inventariekostnader och kontorsadministration. Största delen
avsåg personallöner, sekretariatet.

Svenska Missionsrådet SMR

Rambeloppet for 1990/91 år 167 mkr varav administrationsbidraget
utgör 2 procent.

SMRår en paraplyorganisation. SMR hanterar rambidraget. Organisa-

tionen granskar ansokningar från medlemsorganisationerna, ger pro-

jektrådgivning, arbetar med utvärdering, uppfoljning och planering,
sammanståller ramansokan till SIDA mm. Kostnaderna tåcks till 100
procent av rambeloppet från SIDA.

Medlemsorganisationerna har projektansvar och ansvarar for genom-

fbrandet samt uppfohningen av projekten. Medlemsorganisationerna
har eget kansli och egen administration. Administrationsbidragkan utgå
projektvis med normalt högst 3% enligt vanliga grunder.

Svensk Volontårsamverkan (SVS)

Rambeloppetför 1990/91 år 21 mkr varav ca 26% utgör administrations-

bidrag. Organisationen skall genom riksdagsbeslut till 100 betalas av

SIDA. Volontårschablonen tillämpas inte for SIDAS anslag till SVS. SVSS
koordinatörer i samarbetslånderna bekostas av administrationsbidraget.
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Utbildning för Biståndsverksamhet (UBV)

Rambeloppetfor 1990/91 år 12 mkrvarav administrationsbidraget utgör
14 procent.

Verksamheten år fråmst volontårverksamhet. Administrationskostna-

derna i Sverige beråknas till ca 2 mkr varav ca 1 mkr sbks som extra
administrationsbidragfrån SIDA medan resterande del till Övervägande
del tåcks av volontårschablonerna. De administrativa kostnaderna avser
personalkostnader och driftskostnader (inkl lokalhyror, resor, m m).
UBVfår ur ramen åven anvånda 542 tkr för s k rekryteringskostnader.

UBV anger att totala administrationskostnaderna inklusive informa-

tionsverksamhet uppgår till 2,5 mkr varav 1,7 mkr sokts som
administrationsbidrag.

Intemationella Cooperativa Alliansen (ICA)

Rambeloppetfor 1990/91 år 10 mkr varav administrationsbidraget utgör
6 procent.

Kyrkomas Vårldsråd (WCC)

Rambeloppetfor 1990/91 år 19 mkr varav administrationsbidraget utger
8 procent. WCC år en internationell enskild organisation dår speciella
regler gåller. Administrationsbidrag utgår med 8 procent på det sbkta
totalbeloppet.

3.1 Hur påverkas ramorganisationemas administration av de snabbt
Ökade bidragen

Lbneanstållning av kanslipersonal genom statsbidrag förekommer hos
några organisationer. Vi har ej funnit någon förlust av de ideella inslagen
p g a detta. SMR anger bl a att sådan löneanstållning ej behöver inkråkta
på det ideella inslaget eftersom det åndå kråvs att ett antal medlemmar
tillhör organisationen. SCC nåmner bl a att biståndet vilar på och
befråmjar kooperativa principer. Från en av de Övriga intervjuade organi-

sationerna har bl a framförts att risken av förlust av de ideella inslagen år
beroende av organisationens grundinstållning. En awågning bör göras
ideologiskt och ekonomiskt annars kan sk "miniSIDOR" uppstå.

Från handlåggare på SEO-byrån har framförts att organisationernas
oberoende årvåsentligt så att organisationen ej står ochfaller medSIDA.
Organisationens egeninsats år dårmed viktig. Som framgår av tidigare
beskrivningar erhåller vissa organisationer upp till 100-procents bidrag
för administrativakostnader.Även projektverksamheten kan uteslutande
vara SiDA-finansierad.
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SIDA har genomfört kapacitetsstudier hos sju ram-organisationer fbr
attbl a bedöma ramorganisationens kapaciteti samband med den snabba
anslagsutvecklingen. Organisationsstruktur och administrativ kapacitet
har, enligt SEO-byrån, "nollstållts" och nivån på administrationsbidraget
har dårefter fastställts.

Vidintervjuer med organisationerna har framkommit att en eventuell
Övergång till att beråkna bidraget baseratpå t ex procent av omsåttning/
statsbidrag/e d enligt organisationernas uppfattning, skulle kunna inne-

båra en oråttvis fbrdelningberoende på organisationernas olikaverksam-

het.
Mot detta talar att ett procentuellt bidrag tillåmpas fbr nårvarande i

flera europeiska lånder. Bl a erhåller organisationer i Holland 7,5% av

rambeloppet i administrationsbidrag, enligt en EG utredning.
Även motivet att ha bidragsregler som utmårks av enkelhet och

objektivitet i tillämpningen och som inte kråver omfattande handlågg-

ningsresurser hos SIDA att administrera, talar fbr en schablonmetod.
Synpunkter har framförts att de organisatione som godkånts som ram-

organisationer skall ha frihet att ordna sin administration efter eget val
utan att SIDA varken skall finansiera sårskilt dyrbar administration, eller
tillgodoråkna sig sårskilt sparsam administration ifråga om lokaler,
lbnenivåer m m.

Vi anser attSIDA bör införa ettrelativt lågtbidragi procent av erhållet
rambelopp kombinerat med möjlighet att erhålla högre bidrag efter
individuell ansökan. Administrationsbidraget bör ses som ett bidrag till
organisationens administration och ej som ett belopp fbr att tåcka orga-

nisationens administration. I sammanfattningen och under punkt 3.2
låmnas förslag om ett sådant regelverk och om arten av insyn som behövs
då organisationer söker bidrag utöver schablonbeloppet.

3.2 Vilka kostnader skall ingå i administrationsbidraget?

Som tidigare har noterats varierar beråkningsgrunderna fbr administra-

tionsbidraget mellan organisationerna och någon enhetlig definition
finns ej Över vad som skall benåmnas administrationskostnader.

Det år angelåget att kunna fastställa vad som skall avses med adminis-

trationskostnader för att få en enhetlig tillåmpning mellan organisatio-

nerna.

Organisationens internadministration

Ett sått att definiera administrativa kostnader år att tillåmpa den sk INKA-

metoden (INternadministrationens KostnadsAndelar) som årframtagen
av Statskontoret.

INKA-metoden utgår ifrån att en organisations verksamhet kan delas
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in i huvudupp gifter respektive administrativ verksamhet. De verksamhe-

ter som direkt sysslar med en organisations huvuduppgifter benåmns
huvudverksamheter. Verksamheter som inte direkt rbr huvuduppgiften
men som år så nåra förknippade med dessa att de åndå bör råknas dit
utgör driftstod till huvudverksamheten. Det som återstår efter denna
indelningår den administrativaverksamheten, Pinternadministrationen.

Metoden bygger således påprincipen att man skiljer på aktiviteter som
år direkt knutna till forverkligandet av huvuduppgiften och de som år
indirekt riktade mot huvuduppgiften, s k stbdfunktioner.

Metoden måter administrationen oberoende av organisatorisk indel-

ning. Avgrånsningen mellan huvudverksamhet och administrativ verk-

samhet kan inte göras, på organisatorisk grund.
Nedan ges ett exempel på hur INKA-metoden kan appliceras på en

organisation:

1. Indelning i organisationens huvuduppgifter och stodfunktioner
(kostnadsbårare) genom att skilja på aktiviteter som år direkt
knutna till forverkligandet av huvuduppgiften och de som år indi-
rekt riktade mot huvuduppgiften s k stödfunktioner. Huvudupp-

gifterna kan t ex vara bistånd ochinformation och stödfhnktionerna
kan vara insamling och kontroll.

2. Framtagning avkostnadernafor respektive aktivitet/ kostnadsstålle.

3. Fördelning av kostnaderna per kostnadsstålle på kostnadsbårare.

Vissa kostnader kan direkt hånforas till en viss kostnadsbårare (t ex
biståndshandlåggareslbnersom hånfors tillbiståndsverksamheten) medan
fördelningen av andra kostnader kråver mer Övervåganden såsom en
fördelning efter en sammanvågning av t ex andel av personal, kontors-

utrymmen eller arbetsuppgifternas fördelning på olika verksamheter
(t ex personaladministration, planering, telefon, porto och lokaler).

I bilaga 1 ges ett exempel påfordelning av kostnader/ kostnadsstållen

påhuvuduppgifter och stodfunktioner. Kostnaderna enligtredovisningen
har fordelats på kostnadsstållen. Kostnaderna for respektive aktivitet på
varje kostnadsstålle har dårefter hånforts till olika kostnadsbårare.

Genom ovanstående tillåmpning av metoden får man således fram
både organisationens biståndsadministration och den interna adminis-

trationen. Vi anser att internadministrationen inte skall till någon del
tåckas avsiDA-bidragmedan delar avbiståndsadministrationens kostnader
skall vara bidragsgrundande.

Biståndets administration

För SIDAS del år den administrativa delen av SIDA finansierad bistånds-

verksamhet av intresse. I bilaga 1 har en tånkt organisations huvud-
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funktioner avseende internationellt bistånd delats upp på projektverk-

samhet, ramprojekt, humanitära projekt, katastrofprojekt samt Övriga
projekt.

Kostnaderna hånfbrliga till kostnadsstållet Biståndsprojekt utgör
projektkostnader medan biståndavdelningens kostnader och fördelade
kostnader avseende ekonomi, data, service, personal och ledning kan
anses utgöra administrativa kostnader för biståndsverksamheten liksom
kostnader för regionala fåltkontor.

Klassificering av kostnader:

Några kostnadskategorier som har visat sig betraktas olika hos olika
organisationer vad galler klassificeringen som administrations- respek-

tive projektkostnad behandlas nedan. Vi anger dår hur dessa kostnader
enligt vår uppfattning bör klassificeras. Denna förteckning år inte ut-
tommande. SIDA bbr efter samråd med organisationerna fastställa en
enhetlig klassificeringstablåfor framtida tillämpning efter att SIDA tagit
stållningtilldetsom framkommitavutredningen. Härigenom underlåttas
jåmforelse mellan organisationerna och skapas forutsåttningar för en
råttvis bidragstillåmpning.

Projekt-
kostnader

Bistånds-
adrninist.

Intem
administ.

a) Resekostnader

Projektrelaterade
resekostnader
Allmänna resor
och studiebesök

b) Uppfoljning,
ledning och
kontroll av
biståndsverksamhet

c) Revision av
rojektkostnader
evision av års-

redovisning och
fbrvaltning

d) Personalutbildning

Projektrelaterad
utbildning
Ovrig utbildning

e) Projektplanering

0 Lokala kostnader

Lokala projekt-
specifika kostnader
Ovtiga kostnader
för regionala filt-
kontor

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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3.3 Organisationsstbd fbr att mbjliggöra uppbyggnaden av helt nya
organisationert

De intervjuade organisationerna har generellt ansett att SiDA-bidragfor
att mojliggora uppbyggnaden av nya organisationer ej år låmplig. Orga-

nisationen bor ej kunna bildas enbart for SIDA-bistånd. Organisatio-

nerna bor dårfbr ha existerat några år for att få administrationsbidrag.
Samtidigt bor krav stållas på organisationen. Genom bidraget i sig får
organisationen en status som kan innebåra risker.

Vi delar ovanstående synpunkter.

3.4 rod-procentsbidrag för administrativakostnader eller viss egeninsats?

Om administrationsbidraget skall tåcka de administrativa kostnaderna
eller om viss egeninsats skall kråvas har de intervjuade organisationerna
delade uppfattningar om.

Vi anser att kravet på egeninsats år beroende av organisationens
verksamhet samt graden av sjålvståndighet. Den höga administrations-

bidragståckningen som vissa paraplyorganisationer erhåller bör t ex
såttas i relation till den administrativa kostnaden hos medlemsorgani-

sationerna for vilken administrationsbidrag ej erhålls. Enligt vår mening
skall bidragsreglerna utformas så att viss egeninsats alltid görs för admi-
nistrativa kostnader.

Som noterats tidigare anser några handlåggare på SIDA att organisa-

tionens oberoende år våsentligt så att organisationen ej står och faller
med SIDA. Detta bör motivera att en viss egeninsats bör efterstråvas.

Om ramorganisationerna skallkunna fungera som "miniSlDOR" eller
ej år ett policyavgbrande som bör tas upp av SIDA. En av de intenjuade
organisationerna har angivit att bidragsgivningen genom "miniSIDOR"
bor kunna ske sårskilt effektivt på' grund av den sårskilda kånnedom som
varje ramorganisation har.

4. Öuriga organisationer

Övriga organisationer erhåller administrationsbidrag enligt de riktlinjer
som nåmnts i inledningen. För utvecklingsprojekt erhålls således maxi-
malt 3 av projektkostnaden.

Bidrag utgår ej för lonekostnader.
Några handlåggare på SIDAår av den uppfattningen att de regler och

avtal som idag finns gynnar de organisationer som har ramavtal och
missgynnar de andra. De Övriga organisationerna inkluderar alla organi-
sationer som ej år tillråckligt stora för att ha ett ramavtal med SIDA.
Således inkluderar gruppen hela skalan från mycket små organisationer
till etablerade organisationer som hamnat på nivån nårmast under
ramorganisationerna. De små organisationernas verksamhetkan t exvara
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att sända pengar eller andra bidrag till ett projekt, dessa organisationer
klarar ofta administrationen med frivilliga krafter.

De etablerade organisationerna kan t ex ha kansli, anställd personal
och en betydande administration i samband med sina projekt och
eventuellt volontårer, åven om projektsummorna år små.

Administrationsbidraget bor följa liknande normer for Övriga organi-
sationer som fbr ramorganisationer. Vi föreslår i sammanfattningen ett
schablonbidragpå4% av mottagetprojektbidragutan särskild redovisning
av administrationskostnaderna.

Bilaga 1.

(%)

HUVUDUPPGll-'TER SrÖDrUN1mONER

INTERNATIONEUJ B1SrÅND
INERN-

RAM HUM KA'!' 1NFORMA- INSAM- ADM-

Proj. Proj. Pro] . om -r0 -1: 'non UNG KOSTN.

Bistindsprojekt 50 20 15 15 100

Ineormanonssekt. 100 30 20

Ineormationsavd. 50 80 20

Insamlingsekt. 100

Styrelse

Bistindsavd. 50 20 15 15 100

Regionala filtkontor 50 20 15 15 100

Dataavd. 5 2 2 1 10 15 40 35

Serviceavd. 5 5 5 5 20 20 25 35

Personalavd. 20 15 5 5 45 Is 15 25

Ledning 3 1 1 1 5 25 20 50

Ekonomiavd. 15 10 5 5 35 5 15 50

Bisdndets administration
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