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Islamic Relief synpunkter på regeringens Biståndspolitiska plattform - 
2013/14: 
 
 
Islamic Relief Sverige är tacksam för den föreslagna biståndspolitiska 
plattformen och möjligheten att komma med synpunkter i samband med denna.   
Plattformen är omfattande och täcker de flesta områden som är viktiga för 
vägledning, positionering och prioriteten i det svenska biståndsarbetet.  
 
Islamic Releif Sverige har följande synpunkter i samband med denna skrift: 
 
5.1 Delmål 1: Stärkt demokrati och jämställdhet, ökad respekt för mänskliga 
rättigheter och frihet från förtryck 
 
Det har påbörjats en hel del nya demokratiska processer som bl.a den arabiska 
våren men också bakslag i samband med dessa. Det bör finnas tydligare 
bistånds, påverkans- och politiska verktyg för att stödja de demokratiska 
processerna och tydligare ställningstagande i liknande framtida sådana fall. 
 
Denna plattform har fokuserat på just kvinnor och flickor i fattiga länder, detta 
resulterar i att medelinkomstländerna där förtryck existerar lyckas undkomma 
denna långsiktiga strategi att utrota förtryck och se till att respekt för mänskliga 
rättigheter blir en vardag för alla oavsett kön, religion m.m. 
 
5.2.4 Friare handel 
 
Sverige är självklart en av de aktörer som har bidragit mest i diskussionen om 
friare handel. I den delen anser vi dock att Sverige bör ha tydligare 
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ställningstagande mot rika länder och de handelshinder som drabbar de fattiga 
länderna. Samtidigt som marknaden i fattiga länder ofta översvämmas av 
utländska produkter och ruinerar lokalproduktionen. Vissa avtal och 
tillvägagångsätt med fattiga länder vad gäller fiske bör tas upp. Vi saknar även 
resonemang om handelsrelaterade frågor och hinder som har lett till konflikter 
och migration.  

5.3 Delmål 3: Förbättrad miljö, begränsad klimatpåverkan och stärkt 
motståndskraft mot miljöpåverkan, klimatförändringar och naturkatastrofer 
 
Vi är tacksamma att miljöpåverkan och klimatförändringar har fått stort utrymme 
och vill poängtera att effekterna är redan mycket synliga. Sahel är ett bra 
exempel men också andra område som behöver extra uppmärksamhet, 
investeringar och innovationer.  

  
 
 
5.5.2 Ökad mänsklig säkerhet i konflikt- och postkonfliktsituationer 
 
Det verkar saknas tydlig strategi på vilket sätt man skall hantera de långvariga 
och komplicerade konflikterna utifrån en bistånds-, påverkans- och 
politiskperspektiv. Vi anser att många av dagens konflikter behöver en ”multi 
approach” för att kunna hanteras. Beredskap för hantering av eventuella 
regionala konflikter bör också finnas.  
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