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Yttrande från Kemikalieinspektionen på regeringens skrivelse om 
biståndspolitisk plattform 
Er referens: UF2014/4543/USTYR 
 
Kemikalieinspektionen ser positivt på att en biståndspolitisk plattform har utarbetats. 
Genomförandet av politiken underlättas av att regeringens utgångspunkter för 
styrningen av biståndet samlas i ett dokument.  
 
Det är bra att plattformens relation till Sveriges politik för global utveckling (PGU) 
klargörs och att plattformen inriktas på biståndets bidrag till målet för PGU. Vidare 
är det bra att regeringens tre tematiska prioriteringar – demokrati och mänskliga 
rättigheter, miljö och klimat samt jämställdhet och kvinnors utveckling – ligger fast 
som en central utgångspunkt i svensk biståndspolitik. 
 
Beträffande de biståndspolitiska delmålen (kap 5) har Kemikalieinspektionen följande 
synpunkter: 
 
Miljöfrågorna är centrala för att uppnå bättre levnadsvillkor för människor som lever 
i fattigdom samt för att uppnå en hållbar utveckling. Att arbeta förebyggande är ofta 
mycket kostnadseffektivt i relation till att hantera uppkomna problem i efterhand. 
För att nå långsiktigt uthålliga lösningar behövs ändamålsenlig lagstiftning och 
förstärkt institutionell kapacitet i många länder. Mot bakgrund av det ser vi positivt 
på att förbättrad miljö lyfts fram som ett eget delmål och behovet av förstärkt 
institutionell kapacitet som ett särskilt viktigt resultat att nå.  
 
I PGU finns ett mål om att användningen av farliga ämnen i utvecklingsländer ska 
minska. Det är mycket välkommet att den biståndspolitiska plattformen också 
särskilt nämner att Sverige ska arbeta för att stärka länders förmåga att fasa ut och 
hantera giftiga ämnen och andra farliga kemikalier. Kemikalieinspektionen ser att det 
finns stora behov av att stärka låg- och medelinkomstländers institutionella kapacitet 
för förebyggande kemikaliekontroll och att svenskt bistånd har en viktig roll att spela. 
Vi instämmer i att stärkt kemikaliesäkerhet både leder till förbättringar för 
människors hälsa och att ekosystem värnas.  
 
En säker kemikaliehantering lyfts också fram under hållbara städer. 
Kemikalieinspektionen anser att det har en hög relevans, men vi vill parallellt med 
det också peka på behovet av god kemikaliekontroll på landsbyggden, inte minst 
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inom jordbruket. I strävan att öka jordbruksproduktionen är det mycket viktigt att 
göra rätt val av insatsvaror och metoder, för att undvika negativa effekter på 
människors hälsa och markens långsiktiga produktivitet. Behovet av en säker 
kemikaliehantering kan därför med fördel även nämnas i anslutning till ett långsiktigt 
hållbart jordbruk. 
 
Slutligen anser Kemikalieinspektionen att skrivningen om de svenska myndigheternas 
roll i biståndet i kapitel 7 bör stärkas. Svenska myndigheter uppfattas som föredömen 
inom demokratisk samhällsstyrning och kan bidra till utveckling av institutionell 
kapacitet i samarbetsländer, vilket ger förutsättningar för långsiktigt hållbara resultat.  

 
I detta ärende har generaldirektören Nina Cromnier beslutat. Enhetschefen Ingela 
Andersson har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också 
avdelningschefen Mona Blomdin Persson deltagit. 
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