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Svenska FN-förbundets yttrande till Remiss av regeringens biståndspolitiska 

plattform 

 

Sammanfattning 
Med detta yttrande vill Svenska FN-förbundet på ett övergripande plan ge sitt 

stöd till framtagandet av en biståndspolitisk plattform med syfte att tydliggöra 

styrningen av det svenska biståndet.  

 

Till de förslag som FN-förbundet särskilt vill tillstyrka hör: 

- Att rättighetsperspektivet som central utgångspunkt för Sveriges 

utvecklingspolitik understryks och tydliggörs. 

- Att civila samhällets roll som förändringsaktör och betydelse för 

fattigdomsbekämpning och ökad respekt för mänskliga rättigheter lyfts 

och framhålls.  

- Att vikten av att värna mänsklig säkerhet görs till ett särskilt delmål. 
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FN-förbundet anser att det är anmärkningsvärt att FN:s millenniemål och den 

kommande utvecklingsagendan post-2015 inte nämns i skrivelsen. Vi menar 

att millenniemålen haft stor och positiv betydelse för svenskt bistånd sedan 

de antogs 2000. Vi menar också att det är mycket sannolikt den breda 

process som nu pågår med att ta fram post-2015 agendan där inte bara 

stater utan även civila samhället och näringslivet är viktiga aktörer även den 

kommer att vara mycket viktig för både styrning och genomförande av det 

globala, och därmed också det svenska, utvecklingssamarbetet under en lång 

tid framöver. Att inte kopplingen till denna globala process där Sverige och 

svenska aktörer redan spelar en mycket viktig roll görs tydlig menar vi 
minskar plattformens relevans.  

 

Undersökningar som bör beaktas 
Svenska FN-förbundets skrift ”Säkerheten och biståndet” 

Svenska FN-förbundets skrift ”FN behöver ett starkare svenskt stöd” 

 

Kommentarer till särskilda avsnitt 

Avsnitt 5.5  
FN-förbundet ser positivt på att det i skriften tydliggörs att Sverige ställer sig 

bakom begreppet Mänsklig säkerhet som sätter människors säkerhet före 

staters säkerhet. Vi skulle dessutom vilja se en hänvisning till att Sverige 

även stödjer den framväxande folkrättsliga normen, Skyldigheten att skydda 

(Responsibility to Protect), som är helt avgörande för att mänsklig säkerhet 

ska bli praktisk verklighet.  

 

Vidare vill Svenska FN-förbundet att plattformen tydligt ska lyfta fram länken 

mellan säkerhet och utveckling och vikten av att Sverige har och agerar 

utifrån en helhetssyn på dessa områden. Idag råder förvisso i teorin 
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samförstånd om att länken mellan säkerhet och bistånd är både viktig och 

prioriterad (bl.a. i PGU) men de höga ambitionerna har inte omsatts i 

praktisk handling och det sker idag de facto lite samordning mellan dessa 

områden. 

 

Avsnitt 7.2.2 – 7.2.3  
FN-förbundet ser positivt på Regeringens bedömning att Sverige har goda 

förutsättningar att påverka det multilaterala systemets och biståndets riktning 

och att Sverige även fortsättningsvis ska vara en aktiv, krävande och 

konstruktiv partner till det multilaterala systemets organisationer. Vi menar att 
Sverige genom att vara en stor givare till de multilaterala systemen också 

har ett särskilt ansvar att verka dels för att reformera och stärka system och 

strukturer så att dessa blir mera effektiva och ändamålsenliga. Vi delar 

Regeringens syn att icke-öronmärkt, kärnstöd är att föredra för att främja 

långsiktighet och stabilitet. Dels har Sverige ett ansvar för att påverka 

biståndet innehåll genom ett systematiskt normativt arbete genom det 

multilaterala systemet. I synnerhet bör Sverige här inrikta sig på sk. 

motvindsfrågor (jämställdhet, SRHR) där behovet av förändring är stort och 

där de aktörer som driver dessa frågor är få.   

 

FN-förbundet menar att det finns utrymme att stärka det svenska 

genomslaget i de multilaterala systemen inte minst genom ökad koordinering 

mellan olika svenska aktörer och mera strategiska satsningar på att få in 

svenska personer på viktiga positioner. Dessutom menar vi att en tydlig 

markering av att Sverige menar allvar med sin kandidatur till FN:s 

säkerhetsråd skulle ge positiva effekter för Sveriges möjligheter att påverka 

det multilaterala arbetet generellt.  
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FN-förbundet menar att skrivningen på sidan 26 i den svenska strategin för 

multilateralt utvecklingssamarbete om att rutiner för samverkan mellan 

svenska aktörer för att effektivt kunna driva svenska ståndpunkter i det 

multilaterala systemet behöver utvecklas, fortfarande är mycket aktuell.    

 

Avsnitt 7.3  
FN-förbundet skulle vilja se att Sverige i tillägg till att aktivt påverka 

utarbetandet, genomförandet och uppföljningen av EU:s utvecklingssamarbete 

även skulle verka aktivt för att övriga EU medlemsstater ska öka sitt bidrag 

till det globala utvecklingsarbetet i enlighet med FN:s rekommendation om att 
avsätta minst 0,7% av BNI till detta. 

 

 

  

  

  


