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Biståndspolitisk plattform  

SKL:s sammanfattande synpunkter 

En fungerande lokal demokrati, i en kontext där den lokala självstyrelsen respekteras, 
är en grundläggande förutsättning för att fattiga och förtryckta människor ska kunna 
utöva inflytande, utkräva ansvar och förbättra sina levnadsvillkor utifrån deras lokala 
förutsättningar.  

Kommuner och regioner i regeringens samarbetsländer bör därför tydligare framhållas 
som samarbetspartners inom det svenska biståndet. De har ansvar för att leverera den 
samhällsservice som är nödvändig för att flera av de biståndspolitiska delmålen ska 
nås. 

 

Förbundets ställningstagande  

SKL välkomnar skrivelsens utgångspunkt att fungerande, oberoende och 
demokratiska institutioner spelar en central roll för effektiv fattigdomsbekämpning, på 
central såväl som på regional och lokal nivå.  

En fungerande lokal demokrati är grundläggande för att fattiga människor ska kunna 
utöva inflytande över frågor som rör deras vardag (5.1.1) och utkräva ansvar. En 
förutsättning för detta är lokalt självstyre. Bistånd till länder som har ratificerat 
Europakonvention om kommunal självstyrelse bör därför bidra till att stärka ländernas 
och kommunernas kapacitet att efterleva konventionen.  

Ett flertal av regeringens samarbetsländer har decentraliserade styrelseskick och 
levererandet av samhällsservice är i dessa länder en kommunal/regional kompetens. 
Frågor som rör hälsa (5.4), grundutbildning (5.2.1), social trygghet (5.2.7) och tillgång 
till rent vatten (5.4.3) ligger således på de lokala organens ansvar.  

För att förtydliga den lokala demokratins betydelse föreslår SKL följande tillägg.  

I avsnitt 5.1, punkt 2 

- Stärkta demokratiska processer och institutioner, på central och lokal nivå, 
samt ökad respekt för rättstatens principer 



 

 2014-02-10 Vårt dnr: 
 14/0466 
 

2 (2) 
 

    
  Ert dnr: 

UF2014/4543/USTYR 
 

 

 
I avsnitt 7.1.3 efter första stycket 

Vid sidan av staten har lokalt och regionalt demokratiska valda organ i 
samarbetsländerna en viktig roll i genomförandet av det svenska biståndet. 
Fungerande, demokratiskt valda organ på lokal nivå ger fattiga och förtryckta 
människor möjlighet att utöva inflytande och utkräva ansvar. Vidare har 
dessa organ ansvar för att förse människor med den grundläggande 
samhällsservice som är nödvändigt föra att uppnå regerings mål för biståndet.  
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