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Regeringens	  skrivelse	  2013/14:	  Biståndspolitisk	  Plattform	  
	  
Sammanfattning:	  
	  
Vårt	  remissvar	  berör	  i	  huvudsak	  barn	  eftersom	  det	  är	  det	  område	  som	  vi	  har	  kompetens	  
och	  erfarenhet	  från.	  	  Våra	  kommentarer	  kan	  ändå	  ses	  som	  generella	  och	  gällande	  för	  
flera	  områden	  inom	  biståndspolitiken.	  
	  
WCPF	  välkomnar:	  

-‐ Ett	  ökat	  fokus	  på	  resultat	  inom	  biståndet,	  där	  rapportering	  om	  resultat	  ska	  göras	  
i	  det	  långsiktiga	  perspektivet,	  samt	  att	  uppföljning	  i	  det	  kortare	  perspektivet	  ska	  
hållas	  koncis	  för	  ökad	  kraft	  på	  uppföljning	  lokalt.	  WCPF	  välkomnar	  även	  
regeringens	  strävan	  att	  minska	  rapporteringsbördan	  på	  biståndsförvaltning	  och	  
biståndets	  genomförare.	  

-‐ Ökad	  kreativitet	  inom	  biståndets	  metodologi	  med	  utgångspunkt	  i	  ökad	  
innovation,	  flexibilitet	  och	  mod,	  med	  särskild	  betoning	  på	  de	  insatser	  som	  syftar	  
till	  attityds-‐	  och	  kulturförändringar.	  

-‐ Ett	  ökat	  fokus	  på	  mänskliga	  rättigheter	  och	  demokrati	  inom	  biståndet,	  och	  dess	  
kopplingar	  till	  ökade	  förutsättningar	  för	  människor	  att	  lyfta	  sig	  ur	  fattigdom	  och	  
förtryck.	  

-‐ Ett	  ökat	  fokus	  på	  individen	  som	  subjekt	  och	  aktör,	  där	  individen	  själv	  definierar	  
fattigdom	  och	  behov,	  gör	  sin	  röst	  hörd	  och	  vikten	  av	  stärkt	  egenmakt.	  

-‐ Ett	  ökat	  fokus	  på	  jämställdhet	  och	  på	  kvinnors	  och	  flickors	  förutsättningar	  som	  
förändringsaktörer.	  

	  
WCPF	  motsätter	  sig:	  

-‐ Det	  förhållningssätt	  som	  genomsyrar	  skrivelsen	  där	  barn	  (flickor	  och	  pojkar)	  
främst	  framställs	  utifrån	  ett	  offerperspektiv.	  

-‐ Det	  genomgående	  bristande	  barnrättsperspektivet	  i	  skrivelsen.	  
	  
WCPF	  efterlyser:	  

-‐ Ett	  ökat	  holistiskt	  barnrättsperspektiv	  i	  den	  biståndspolitiska	  plattformens	  alla	  
delar.	  

-‐ Ett	  perspektiv	  där	  barn	  och	  ungdomar	  framställs	  som	  förändringsaktörer,	  
särskilt	  gällande	  avsnitt	  7.1.3.	  som	  behandlar	  det	  civila	  samhällets	  definitioner	  
och	  det	  civila	  samhället	  som	  pådrivande	  kraft	  i	  demokratiseringsprocesser	  och	  
det	  civila	  samhällets	  kopplingar	  till	  efterlevnaden	  av	  de	  mänskliga	  rättigheterna.	  



	  
	  
Argument:	  
	  
Skälen	  till	  ovanstående	  ställningstagande	  är	  i	  korthet	  följande:	  
	  
1.	  Avsaknad	  av	  ett	  tydligt	  empowerment	  perspektiv	  när	  det	  gäller	  barn	  och	  
ungdomar:	  WCPF	  välkomnar	  ett	  ökat	  fokus	  på	  individen	  och	  individens	  egenmakt,	  
men	  efterlyser	  detta	  perspektiv	  även	  i	  relation	  till	  barn	  och	  ungdomar	  som	  
kraftfulla	  förändringsaktörer.	  

	  
Barn	  under	  18	  år	  utgör	  50%	  av	  befolkningen	  i	  många	  av	  mottagarländerna	  som	  får	  
svenskt	  bistånd	  och	  bör	  spela	  en	  mer	  central	  roll	  i	  utvecklingspolitiken,	  inte	  endast	  som	  
mottagande	  målgrupp	  utifrån	  ett	  offerperspektiv,	  utan	  som	  en	  prioriterad	  målgrupp	  
med	  stor	  potential	  för	  både	  kortsiktig	  och	  långsiktig	  avkastning	  när	  det	  gäller	  utveckling	  
av	  demokrati,	  fredsbyggande	  och	  nationsbyggande.	  Denna	  förståelse	  börjar	  slå	  rot	  i	  
stora	  regionala	  politiska	  organisationer,	  till	  exempel	  i	  EU:	  s	  ”Agenda	  for	  Children’s	  
Rights”	  och	  CoE:s	  ”Building	  a	  Europé	  for	  and	  with	  Children”.	  	  
	  
World’s	  Children’s	  Prize	  Foundation	  driver	  innovativ	  verksamhet	  som	  erbjuder	  barn	  i	  
utsatta	  miljöer	  en	  unik	  plattform	  för	  att	  själva	  agera	  som	  förändringsaktörer	  i	  sina	  
lokalsamhällen.	  De	  barn	  som	  genomför	  WCP-‐programmet	  får	  ökad	  kunskap	  och	  
förståelse	  kring	  sina	  egna	  och	  andras	  rättigheter,	  genomför	  själva	  en	  demokratisk	  
process	  genom	  Global	  Vote,	  stärks	  i	  sin	  egenmakt,	  och	  får	  härmed	  förutsättningar	  att	  
själva	  driva	  sina	  liv	  och	  sina	  samhällen	  i	  en	  positiv	  riktning.	  Den	  löpande	  återkoppling	  vi	  
får	  från	  deltagande	  barn	  och	  från	  våra	  lokala	  samarbetsaktörer	  visar	  entydigt	  på	  den	  
kraft	  till	  förändring	  som	  ligger	  hos	  barn	  och	  ungdomar	  om	  de	  ges	  förutsättningar	  till	  att	  
själva	  påverka	  sin	  utveckling.	  
	  
Många	  av	  de	  ungdomar	  som	  har	  genomfört	  WCP-‐programmet	  är	  dessutom	  nu,	  efter	  att	  
som	  barnrättsambassadörer	  och	  aktiva	  i	  barnrättsklubbar	  bland	  annat	  ha	  utbildat	  och	  
påverkat	  lärare	  och	  föräldrar,	  aktiva	  medlemmar	  i	  civilsamhälleorganisationer	  eller	  CSN	  
(Civil	  Society	  Networks	  ).	  De	  kan	  redan	  göra	  en	  betydande	  skillnad	  lokalt	  och	  nationellt	  
för	  att	  föra	  upp	  barnets	  rättigheter	  på	  agendan	  och	  driva	  demokratiutvecklingen	  framåt.	  
	  
	  
2.	  Innovationsperspektivet	  bör	  inkludera	  en	  breddad	  definition	  av	  det	  civila	  
samhället.	  WCPF	  välkomnar	  ett	  ökat	  fokus	  på	  innovativa	  metoder	  och	  flexibilitet	  
inom	  biståndet.	  Vi	  efterlyser	  att	  även	  definitionen	  av	  det	  civila	  samhällets	  
organisationer	  bör	  utmanas	  och	  omprövas	  till	  att	  inkludera	  nya	  och	  innovativa	  
konstellationer	  av	  aktörer	  och	  modeller,	  så	  även	  barn	  och	  ungdomar.	  
	  
Det	  råder	  stor	  enighet	  i	  att	  ett	  starkt	  civilt	  samhälle	  är	  en	  viktig	  del	  av	  varje	  
demokratiskt	  system	  och	  är	  en	  tillgång	  i	  sig.	  Det	  representerar	  och	  främjar	  mångfald	  och	  
kan	  bidra	  till	  en	  effektivare	  politik,	  rättvis	  och	  hållbar	  utveckling	  och	  tillväxt	  för	  alla.	  Det	  
är	  också	  en	  viktig	  aktör	  för	  att	  främja	  fred	  och	  konfliktlösning.	  I	  en	  föränderlig	  värld	  
med	  stora	  politiska,	  ekonomiska	  och	  sociala	  utmaningar	  menar	  WCPF	  att	  regeringen	  i	  
ökad	  grad	  bör	  samarbeta	  med	  organisationer	  som	  står	  för	  okonventionella	  åsikter	  och	  
lösningar	  i	  biståndet.	  	  
 



3.	  Rättighetsperspektivet	  gällande	  barnets	  rättigheter.	  Rättighetsperspektivet	  i	  
svenskt	  bistånd	  bör	  implementeras	  med	  koppling	  till	  ett	  starkare	  fokus	  på	  
empowerment	  och	  barnets	  egenmakt.	  WCPF	  är	  övertygande	  om	  att	  när	  barn	  
behandlas	  med	  respekt	  och	  värdighet,	  och	  inte	  endast	  bemöts	  som	  offer	  som	  bör	  
beskyddas,	  utgör	  barn	  och	  ungdomar	  en	  kraft	  för	  förändring	  som	  vi	  måste	  
tillvarata	  på	  ett	  bättre	  sätt	  inom	  biståndet.	  

	  
Rättighetsperspektivet	  utgör	  en	  grundläggande	  utgångspunkt	  för	  den	  svenska	  
biståndspolitiken.	  I	  över	  25	  år	  har	  FN:s	  Barnkonvention	  varit	  ett	  vägledande	  dokument	  
och	  har	  lett	  till	  viktiga	  förändringar	  i	  nationell	  och	  internationell	  lagstiftning,	  
handlingsplaner	  för	  utsatta	  barn,	  osv.	  	  
	  
Barnkonventionens	  grundsyn	  visar	  på	  behovet	  av	  en	  holistisk	  och	  sektorsövergripande	  
syn	  på	  barnets	  rättigheter,	  och	  utifrån	  ett	  socialpolitiskt	  investeringsperspektiv	  handlar	  
konventionen	  om	  långt	  mycket	  mer	  än	  bara	  juridik.	  Barnperspektivet	  i	  konventionen	  
handlar	  i	  grunden	  om	  ”protect	  to	  enable",	  dvs.	  om	  empowerment,	  att	  alla	  barn	  har	  en	  
förändringskompetens	  och	  utgör	  en	  viktig	  resurs	  för	  samhället.	  Detta	  är	  ett	  perspektiv	  
som	  bör	  stärkas	  inom	  det	  svenska	  biståndet	  och	  WCPF	  efterlyser	  tydligare	  skrivningar	  
kring	  detta	  perspektiv	  i	  regeringens	  biståndspolitiska	  plattform	  2013/14.	  
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