
Fullständiga svar på frågorna om demokrati
De senaste femton åren har demokratin backat globalt. Medborgerliga fri- och rättigheter hotas och människors 
inflytande över politiska beslut begränsas. Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer är Sidas 
största område och motsvarar ca en fjärdedel av biståndet. 

Vilken nivå anser ditt parti att Sveriges demokratibistånd bör ligga på?

ÖKA
Regeringens avräkningar minskar i praktiken biståndet, inte minst inom de områden som 
nämns. Behoven är stora, inte minst utifrån demokratins och civilsamhällets krympande 
utrymme. Det är också viktigt att Sverige påverkar andra givare och multilaterala 
organisationer. Vi menar att Sverige ska verka aktivt för ett starkt stöd till civilsamhället i 
EU:s nästa långtidsbudget.

ÖKA
Sverige har enligt OECD ett av världens mest generösa och effektiva bistånd som spelar en 
viktig roll i att bygga demokratiska samhällen och förebygga konflikter. Vi ska fortsätta leda 
vägen. Biståndet ska vara hållbart, stärka demokrati och rättvis förvaltning i svaga stater och 
skapa förutsättningar för fattiga människor att leva bättre liv.  Miljöpartiet vill värna om såväl 
det långsiktiga utvecklingsbiståndet som det humanitära biståndet. Det ökade behovet av 
humanitärt stöd ska inte ställas mot det långsiktiga och förebyggande utvecklingsbiståndet 
utan båda behövs.

SAMMA SOM IDAG 
Vi står upp för att målet om att den årliga biståndsbudgeten ska uppgå till 1 procent 
av bruttonationalinkomsten, BNI. Att bestämma en summa för varje enskilt område är 
inte möjligt. Detta eftersom det måste finnas en viss flexibilitet år till år för att svara på 
uppståndna situationer och kriser i vår omvärld. 

ÖKA 
Demokrati och rättsstat är en av våra prioriterade områden som vi vill att biståndet 
fokuseras till. Det innebär att med en centerpartistisk biståndspolitik kommer området 
kommer få mer pengar framöver.

Enkäten skickades till partierna 30 mars.



ÖKA 
Demokratibistånd har många positiva följdeffekter. Välfungerande demokratier är 
fundamentala element i allt från fattigdomsbekämpning till kampen för alla människors 
mänskliga fri- och rättigheter. Därav bör demokratibiståndet prioriteras.

ÖKA 
Det bör öka som andel av det totala biståndet. Sverige behöver dock i större utsträckning 
än idag fokusera detta bistånd till specifika satsningar som till exempel fria medier och 
demokratikämpar. Det är viktigt att påpeka att kontrollen måste vara mycket god – inga 
svenska skattemedel ska försvinna i korruption eller hamna i fickorna på odemokratiska 
ledare. Vi måste ständigt utvärdera och se var biståndet gör mest nytta. 

ÖKA 
Demokrati och mänskliga rättigheter bör därför uppvärderas och göras till den nya 
överordnade principen för svensk utrikespolitik. Det är viktigt att den överordnade 
principen har stor förankring bland riksdagens partier, med målet att den ska bestå över 
tid.

MINSKA 
En miniminivå av mänskliga rättigheter och rättsstatliga principer är en förutsättning för 
att demokrati skall kunna etableras och bör utgöra grundkrav för svenskt bistånd utöver 
ren nödhjälp. I avsaknad av mänskliga rättigheter och rättsstat kan bistånd ges till vissa 
organisationer och partier som arbetar för att förbättra situationen, men villkoren för sådana 
organisationer har på senare år försämrats i många länder, exempelvis Ryssland och Kina.
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Mot bakgrund av de ökande hoten mot bl.a. människorätts- och miljöförsvarare är det 
mycket viktigt att Sverige dels själva bidrar med ett effektivt demokratibistånd, men också 
arbetar för att påverka andra givare och multilaterala organisationer att ge tydligt och 
långsiktigt stöd till civilsamhällets utsatta aktörer. Det är centralt att stödet ska utgå från 
organisationernas egna analyser, behov och agendor.

Det krympande utrymmet drabbar civilsamhället i sin helhet, men vissa rörelser är 
mer utsatta än andra. Där märks facklig organisering, feministiska rörelser, miljö- och 
markaktivister, ursprungsfolk, hbtq-organisationer, media och journalister, forskare och 
akademiker.

Sverige ska fortsätta att driva en feministisk utrikes och utvecklingspolitik som sätter fokus 
på kvinnors rättigheter, politiskt deltagande, ekonomisk egenmakt, inflytande i fredsarbete, 
frihet från våld samt rätten till reproduktiv hälsa. Respekten för kvinnors och flickors 
rättigheter och möjligheter behöver öka. Fler kvinnor ska vara med och fatta de viktiga 
besluten.

Fredliga och inkluderande samhällen är ett av de globala målen i Agenda 2030. För en 
varaktig fred krävs fredsavtal där mänskliga rättigheter respekteras och som ger människor 
hopp om framtiden. Sverige har haft en viktig roll i internationellt fredsarbete och ska 
fortsätta att delta aktivt och driva på, inte minst ska Sverige stå upp särskilt för frågor som 
rör kvinnor och minoriteter i fredsarbetet. Det humanitära biståndet bör därför i första hand 
fokusera på människors, framför allt kvinnors och barns, möjlighet och rätt till utbildning 
och arbete samt att skydda civilsamhällets deltagande i samhället. 

Sverige har under lång tid gett stöd till uppbyggnad och utveckling av civilsamhälle i form 
av rättighetsorganisationer, fackföreningar och demokratiska politiska partier. I allt fler 
länder blockeras det här arbetet genom lagstiftning som begränsar eller omöjliggör dessa 
organisationers arbete. Därför behöver delvis nya vägar skapas för att kunna stödja olika 
civilsamhällesorganisationer uppbyggnad och utveckling där aktiviteterna genomförs 
utanför det aktuella landet. Det är viktigt av att stärka samverkan mellan olika aktörer i 
civilsamhället i breda allianser för demokratisk utveckling.

Civilsamhällesorganisationer har fått det allt svårare att verka i många länder runt om i världen. Människorätts- och 
miljöförsvarare utsätts för hot och våld. Auktoritära regimer begränsar oberoende medier och många journalister 
arbetar med fara för sina liv. En stor del av det svenska demokratibiståndet går till att stärka civilsamhället, stötta 
oberoende media och yttrandefrihet och öka människors tillgång till rättsväsendet. 

Vilken typ av demokratibistånd anser ditt parti är mest effektivt för att verka för en positiv 
demokratiutveckling, ökad respekt för mänskliga rättigheter och ett ökat skydd för utsatta 
grupper (vilka former, till vilka mottagare osv)?
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Det svenska biståndet ska gå till att stärka civilsamhället, demokratiaktivister samt fri 
media. Minst lika viktigt är dock att den svenska staten avstår från att finansiera offentliga 
aktörer i stater som motarbetar mänskliga rättigheter och demokrati. Svenskt bistånd 
ska aldrig gå till att finansiera diktatorers statskassor. Vi vill därför se en ordning där 
biståndsmyndigheterna arbetar för principen ”mer för mer och mindre för mindre” där 
mottagarländer prioriteras efter framgångsrikt reformarbete vad gäller demokrati, rättsstat 
och antikorruption. 

Vi vill se att svenskt bistånd utgår ifrån en mer-för-mer-princip som stöttar de som kämpar 
för demokratiska värden, och detta innebär i sin tur ett mindre-för-mindre system för de 
stater som är på väg åt fel håll. Det är viktigt att demokratibiståndet hjälper till att skapa 
trygga institutioner för demokratiutveckling, och stärker civilsamhället.

I en genomgång som Sida har gjort visar det sig att stödet till valprocesser har varit 
underfinansierat av svenskt bistånd. Val är inte allt i en demokrati, men utan fria val så är det 
ingen demokrati. Fria val är en mänsklig rättighet och en hörnsten i demokratin, och måste 
få mer uppmärksamhet.

Vi vill öka det bilaterala demokratibiståndet och anser att mycket av det demokratibistånd 
som idag ges är bra. 

Värnandet av människans grundläggande fri- och rättigheter är kärnan i Centerpartiets 
politik. I en tid då inskränkningar av demokratin, mänskliga rättigheter och rättsstatens 
principer blivit allt vanligare vill vi använda det svenska utvecklingssamarbetet för att värna 
liberala värden. I en liberal, demokratisk rättsstat är ett livskraftigt civilsamhälle som kan ge 
människor möjlighet att engagera sig för att lösa problem tillsammans eller att gemensamt 
kräva sin rätt oerhört viktigt. 

Kvinnor och flickor drabbas ofta oproportionerligt av avsaknad av rättvisa. När kvinnors 
rättsliga skydd saknas eller inte är starkt nog att överkomma ojämlika sociala eller 
traditionella normer leder det till förtryck. Ett inte obetydligt problem är informella 
rättssystem och hederskultur som gör att främst kvinnor, men också män, inte har tillgång 
till formell rättsskipning. Kvinnor och flickor har heller inte samma tillgång till utbildning, 
makt och ägande.

Centerpartiet menar att utvecklingsbiståndet måste ta avstamp i denna vetskap och 
prioritera satsningar utifrån vad som verkligen bygger och befäster demokrati och rättsstat 
i ett land och globalt. Vi vill därför se större insatser som syftar till demokratisk utveckling 
och att stärka rättsstaten. Vi vill prioritera åtgärder som motverkar korruption och att stärka 
äganderätten för svagare grupper. 
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Kristdemokraterna driver sedan tidigare att Sverige inom ramen för en särskild 
biståndsstrategi ska införa en frihetsfond för att ge ett flexibelt och snabbt stöd till 
demokratikämpar och människorättsförsvarare, så att de kan verka, leva mer värdigt 
och få kontakt med omvärlden. Detta skulle vara ett värdefullt komplement till det stöd 
som Sverige ger till civilsamhällesorganisationer och partianknutna organisationer som 
bistår oppositionella grupper och människorättsaktivister i repressiva stater. Medel ur 
frihetsfonden ska kunna betalas ut till enskilda, sammanslutningar av personer och familjer.

En svensk frihetsfond kan med fördel kombineras med Magnitskij-sanktioner, i form av 
frysta inresetillstånd och banktillgångar, som riktas mot förövarna.

Bistånd behöver omfördelas från statliga aktörer till civilsamhället. Dessvärre har 
civilsamhällets andel av det svenska biståndet minskat i förhållande till andra sektorer 
under de senaste åren.  Istället har medel i högre grad gått till civilsamhället utanför CSO-
anslaget, exempelvis multi-bi-stöd till stora internationella organisationer som Röda Korset 
och Rädda Barnen. Detta bör inte ske på bekostnad av mindre aktörer i civilsamhället. 
Som exempel har Sida under 2021 börjat fasa ut sina humanitära partnerskap med flera 
trosbaserade organisationer. Effekterna av denna förändring behöver utvärderas och 
nödvändiga åtgärder vidtas. Budgetnivån för det så kallade CSO-anslaget bör också minst 
följa utvecklingen för övrigt bistånd.

Idéburna biståndsorganisationer är till stor del beroende av ideella krafter, och många av 
dessa har begränsade administrativa resurser. Detta gör att större aktörer premieras av 
Sida. Vår utgångspunkt är att biståndet behöver riktas till en bred palett av aktörer, stora 
som små, för att kunna göra mest nytta. Civilsamhällets organisationer bör få en större roll 
i kanaliseringen av bistånd. För att göra detta behöver civilsamhällets organisationer också 
få stöd att växa och utveckla fler kanaler, genom ett metodiskt arbete för att stärka upp nya 
strukturer i det bilaterala biståndet.

Först och främst bör krav ställas på potentiella biståndsländer som villkor för svenskt 
bistånd, framförallt beträffande mänskliga rättigheter. Här är Afghanistan ett exempel. 
Talibanerna har visat viss öppenhet för att tillmötesgå sådana krav, och det gäller nu att inte 
springa för fort fram. Vi måste ställa krav, förhandla och kontrollera om kraven uppfylls. Viss 
nödhjälp måste dock ges utan dröjsmål, landet har drabbats av svält. 
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