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Vetenskapsrådet har tagit del av regeringens förslag till 
biståndspolitisk plattform och noterar med tillfredställelse att 
forskning och betydelsen av forskning för biståndet nämns på ett 
flertal platser i dokumentet. Samtidigt vill vi framhålla att 
forskning inom ramen för innehållet av de olika delmålen såväl 
som biståndet i sig bör utvecklas och prioriteras för att det svenska 
biståndet ska kunna få så stort genomslag som möjligt. Inom t.ex. 
området hälsa finns ett flertal exempel på områden där kunskapen 
är god om vilka interventioner som bör göras, men där kunskapen 
kring hur implementering bäst kan genomföras saknas och kräver 
omfattande forskning. Resultatet av sådan forskning skulle kunna 
få stor betydelse för en mer effektiv resursanvändning av det 
svenska biståndet och för kvinnor och män, flickor och pojkar som 
lever i fattigdom. Reformer och olika insatser bör alltid baseras på 
kunskap och kunskap bygger i de allra flesta fall på forskning. En 
forskningsansats bör därför genomsyra biståndet och denna 
forskning bör vara på högsta internationella nivå. 
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Betydelsen av utbildning och kapacitetsuppbyggnad kunde 
ytterligare lyftas fram, speciellt forskarutbildning och betydelsen 
av att människor, speciellt kvinnor från resurssvaga miljöer får 
möjlighet till högre utbildning och speciellt forskarutbildning 
gärna inom ramen för olika typer av s.k. 'sandwich program' på 
såväl doktorand, som post-doc och forskarnivå. 
Forskningsutbildningen/forskningen sker då i samarbete mellan 
institutioner i det egna landet och universitet i andra länder, i detta 
fall Sverige. Detta möjliggör att de mest relevanta 
forskningsfrågorna kan bli belysta på ett högkvalitativt sätt. 

Vidare är långsiktigheten i forskningssamarbetet oerhört central 
och bör syfta till att institutioner i biståndsländer kan bygga upp en 
sådan forskningskapacitet att man kan handleda forskarstuderande 
och vara drivande i internationella samarbeten. Att bygga upp 
sådan kompetens hos enskilda forskare och en kritisk massa i form 
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av grupper av förskare vid akademiska institutioner inom ett flertal 
ämnesområden, d.v.s.fullskaliga akademiska institutioner kräver 
ettmyeket långsiktigt tänkande 20-30 år. Ett hållbart 
forskningssystem är utveeklat först när det finns mediett 
internationelltforsl^ingssammanhang. Det är därför inte fråga om 
en avvägning av stöd tillforsloiing oeh förskningskapaeitetilåg 
oehmedelinkomstländer eller stöd till den typ avforskning som nu 
är överfördfrån Sida till VR. Det är oekså angeläget att påpeka att 
relevansen av en viss typ forskning för fattigdomsbekämpning inte 
alltid är helt enkel att avgöraiett tidigt skede. 

uppbyggande av en självförsörjandeforskningilåg-oeh 
medelinkomstländer är en viktig del ien långsiktig uppbyggnad av 
hållbara samhällen oehfattigdomsbekämpning. Sådana 
självförsörjande förskningssystem måste byggas genom samarbete 
oeh kräver därför samtidigt stöd till förskarutbildning, 
försl^ingskapaeitet oeh förskning om oeh för dessa länder på 
institutions-oeh individuell nivå oeksåiSverige,d.v.s.den 
svenska s.k. resursbasen måste oekså stärkas. 

^neeitrka synpunkter anges nedan nied hänvisning ti^ 
respektive rubrik 

^ . . ^ ^ ^ g ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ffär nämns förskning oeh betydelsen av konsultationermed 
människor som själva upplever fattigdom oeh förtryok. Som 
påpekasistyeket är det angeläget att involvera målgruppen.Detta 
kan med fördel göras genom möjlighet till forskarutbildning av 
representanter från de människor som själva upplever fattigdom 
oeh förtryekiländema där biståndet verkar. Detta gör att relevanta 
oeh för människorna angelägna områden för forskningen på ett 
naturligt sätt kan inkluderas. Långsiktigheten oeh betydelsen av 
långsiktig kapaeitetsuppbyggnad kommer vidareiatt människor 
inte bara konsulteras utan verkligen blir en deliproeessen med att 
ta tram underlag till behov oeh prioriteringar genom 
kapaeitetsuppbyggnadiform inte bara avforskarutbildning utan 
oeksåibyggandet av förskningskapaeitetiform av akademiska 
institutioner. 

^ . / . ^ ^ ^ v ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ / g ^ ^ ^ ^ 
ffär anges att'De viktigaste grupperna för svenskt bistånd är 
kvinnor oeh fliekorifattiga länder samt ofria människor som på 
olika håll lever under förtryek'.Kvinnorna inom forskningifattiga 
länderärot tafå . Ett riktat stöd till förskarutbildning tor kvinnor 
kan vara en möjlighet. 
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^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Forskning kan röra frågor somiförsta hand rör ett delmål elleri 
samma projekt röra ffera delmål.Ffur forskningen planeras böri 
första hand vara en fråga förvetenskapssamhälletisamråd med 
dem det berör. Oet sista styeketi4.1.4angåendesynergieffekten 
mellan delmålen kan med fördel flyttas oeh ytterligare förstärkas 
som en inledande delikapitlet om delmålen. 

^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . O e t påpekas att flertalet fattiga länder har 
otillräekliga resurser för att tillgodose behovet av egenprodueerad 
forskning. Att bygga upp en egen högkvalitativ förskning kräver 
långsiktighet oeh omfattande internationellt samarbete. Oetta visar 
igen på möjligheten för det svenska histåndet att satsa på ett 
område där Sverige har omfattande oehimånga tall unik kunskap 
gällande kapaeitetsuppbyggnad oeh forskningssamarbete. Sverige 
kan oekså fungera som en katalysatorisamarheten mellan tlera 
länder.Viss uppbyggnad av fbrskningskapaeitet bör kanske skei 
ett regionalt samarbete snarare än ivar je enskilt land för att nå ett 
bättre resursutnyttjande. Oetta skulle oekså kunnamöjliggöra en 
stärl^ing av regionala samarbeten kring frågor som är av hög 
relevans såväl regionalt som för det enskilda landet. 

^ . / ^ B ^ ^ ^ ^ 

Ffärpåpekas att Sveriges bistånd ska främjahögre utbildning oeh 
yrkesutbildning. För att kunna hålla god nivå på fr.a. högre 
utbildning l^ävs välutbildade lärare oeh försl^ingsanknytning 
eftersträvas.Oetta kräver tillgång till forskarutbildade lärare,vilket 
Sverigeifbrm av bistånd till kapaeitetsutbyggnad kan medverka 
till 

^ . ^ . ^ T ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ g 
Flår sägs att'det svenska biståndet ska bidra till att lantbruketi 
fattiga länder blir mer produktivt'samt att'brist på odlingsbar 
mark bidrar till hunger, undernäring oeh matbrist'. Oetta är oekså 
områden där implementeringsforskning liksom utbildning oeh mer 
basal förskning kan bidra till långsiktigt hållbara lösningar. 

^.^.^^^^g^v^^g^^^^^^^v^ 
^ ^ g ^ ^ ^ ^ ^ ^ g 
Fextenidetta avsnitt är välformulerad oeh sammanfattar på ett bra 
sätt många aspekter av forskningspolitik, förskning oeh 
förskarutbildning. Ooek saknas långsiktigheten oeh en tydlig 
medvetenhet om attmyeket av det som ståristyeketärutopiskt 
ävenförmångaländerpåmedelinkomstnivå.lvfan talar om att 
'förskare från samarbetsländer får möjlighet att samarbeta 
internationellt inom högkvalitativforskning'.Samarbete kräver en 
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egen hög institutionskapaeitet som tar många år att bygga upp. 
l^ögkvalitativ förskning kräver kritisk massa. Forskare behöver 
tinnasiett vetenskapligt sammanhang förvetenskapliga 
diskussioner oeh l^tiskgransl^ing av den egna förskningen. 
Oessutoml^ävs tillgång till god intrastruktur.Oennaintrastr^ 
skiljer sig givetvis åt mellan olika typer av förskningmen utgörs 
alltid av god tillgång till biblioteksresurser, något somimånga 
länder oeh universitet är starkt begränsade. 
Oet bör göras ännu tydligare att Sverige harmöjlighet till en stor 
rollikapaeitetsuppbyggnaden av förskning t.ex.genom s.k. 
'sandv^ieh'program för doktorander, post-does oeh förskare. 
Vidare bör stipendieprogram byggas upp för alla dessa tre 
kategorierliksom även för personer som arbetarmed 
försl^ingsadministration oeh förstlingens intrastruktur, som 
möjliggör vistelseigodaförskningsmiljöer. 
Inom förskningen är möjligheten till rörlighet avgörande. 
Forskningssamarbetet med många länder skulle underlättas om 
visumproeesser förenklades för personer som inbjuds av ett 
universitet. Fånga handläggningstider oeh krångliga processer 
försvårar avsevärt för förskarsmderande och förskare trån låg-oeh 
medelinkomstländer att samarbetamedförskareiSverige på 
jämbördiga villkor. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ g ^ g ^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ g ^ 
Brist på god tillgång till välthngerande internet kan vara ett 
allvarligt hinder för utvecklande av förskning oeh försvårar 
samarhetetiintemationella projekt. 

^ . ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^^^^g^^^^^^^g^^^^^^^ 
Flandel och investeringar nämns här.Oekså för förskningen och 
förskningskapaeitetsuppbyggnad är det viktigt med rörlighet oeh 
att ta tillvara återvändande migranters kapaoitet. 

^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ g ^ ^ ^ g g ^ ^ ^ ^ 
Forskning borde nämnas även under hälsomålet, många 
ntmaningar inom hälsoområdet presenteras tydlig, medan andra 
såsom den åldrande hefölkningen oeh den därmed ökande 
förekomsten av ieke-smittsamma sjukdomar, mental hälsa liksom 
betydelsen av skador såvälisamhället som inom hälsovården inte 
nämns. Resistensutveckling mot såväl antibiotika liksom andra 
läkemedel nämns inte heller. Vlånga interventioner harvisats 
etföktivaikontrollerade studiermen har visat sig svåra att 
genomföraistörre skala, tmplementeringsförskning är ett område 
som skulle kunna lyttas upp. 



Vetenskapsrådet 

Beslut i ärendet har fattats av tf generaldirektör Sven Stafström i närvaro 
av förvaltningschef Göran Enander och tf chefsjurist Jonas Jeppson. 
Föredragande var Cecilia Stålsby Lundborg. 

Sven Stafström 
Tf Generaldirektör 

Cecilia Stålsby Lundborg 
Vetenskaplig rådgivare, 
Kommittén för utvecklingsforskning 
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