
	  
ActionAid	  Sverige	  
	  

Roddargatan	  15	  
116	  20	  
Stockholm	  
Sverige	  

Tel:	  +46	  (0)8	  615	  55	  50	  
E-‐post:	  info@actionaid.se	  
www.actionaid.se	  
@actionaidsweden	  

 

ActionAid Sverige Roddargatan 15, 116 20 Stockholm, Tel: 08-615 55 50   
Organisationsnummer 802431-3044 

 
 
 
Yttrande 
2014-02-12 
 
Utrikesdepartementet 
103 33 Stockholm 
 
 
 
Remiss av regeringens biståndspolitiska plattform 
 
 
Sammanfattning 
Mot bakgrund av att Sverige har en lång tradition av ett generöst och ambitiöst bistånd, välkomnar 
ActionAid International Sweden (ActionAid) att regeringen visar en vilja att bevara och utveckla det 
svenska engagemanget. Bistånd är en del av global utveckling. För att arbeta för global utveckling 
krävs därför att regeringen konstant beaktar att nationella politiska beslut har globala 
återverkningar och att regeringen aktivt verkar för att många politikområden bidrar till arbetet för 
global utveckling inklusive arbetet för att bekämpa fattigdom.  
 
ActionAid välkomnar i stort den föreslagna inriktningen och de biståndspolitiska delmålen. Att 
regeringen tydliggör att kvinnor och flickor är en av det svenska biståndets centrala målgrupper är 
ett viktigt ställningstagande av de skäl regeringen för fram. Detta följs upp i de biståndspolitiska 
delmålen.  
 
ActionAid vill dock fästa uppmärksamheten på följande:  
  
5.2.2 
Det är bra att regeringen anser att biståndet ska främja entreprenörskap, och särskilt stödja 
kvinnor som är entreprenörer och egenföretagare.  
 
Det är även utmärkt att Sverige ska lyfta fram företagens ansvar för samhället och en hållbar 
utveckling och motverka skatteundandragande. Det är bra att skatteflykt och dess effekter för 
utvecklingsländers ekonomi uppmärksammas så tydligt. Det räcker dock inte med att motverka 
skatteundandragande i enlighet med internationella normer och principer, som sägs i plattformen. 
Inom ramen för global utveckling bör regeringen aktivt delta i utformandet av nya internationella 
normer och principer så att dessa utformas för att få bukt med skatteflykten och bidra till att 
utvecklingsländerna får rätt till sina skatteintäkter och därmed verktyg för att utrota fattigdom och 
skapa välfärd. Även detta har ett jämställdhetsperspektiv eftersom situationen för flickor och 
kvinnor ofta förbättras när den sociala servicen utökas. Sverige kan och bör ha en central roll när 
det handlar om att utforma dessa nya internationella normer och principer.  
 
5.3.3 
Det är välkommet att regeringen väljer att lyfta fram betydelsen av ”Hållbara städer”. För att 
städerna ska kunna ha en roll i ekonomisk utveckling och fattigdomsminskning måste dock 
kvinnors utsatta roll i städer lyftas fram. Integrerad stadsplanering och hållbar stadsutveckling ska 
givetvis handla om vatten- och miljöfrågor, som sägs i plattformen, men lika viktig aspekt är att 
kvinnor garanteras frihet att röra sig och engagera sig i ekonomiska, och andra, aktiviteter i 
städerna. Bara då kan städer bli en kraft för utveckling och fattigdomsminskning.  
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7.1.3 
Regeringen uppmärksammar att det civila samhället och dess organisationer utgör en stark 
förändringsaktör och att Sverige särskilt ska uppmärksamma civilsamhällesorganisationers 
potential att skapa möjligheter till organisering och kanaler. Till det här bör även tilläggas att detta 
bidrar till en långsiktig och hållbar utveckling när enskilda människor stärks och grupper av 
individer tillsammans får kraft och kan ta ansvar för sin egen utveckling.  
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Christine von Sydow 
Generalsekreterare, ActionAid International Sweden 
 


