
Enskilda organisationer
Det svenska biståndet har sina rötter i folkrörelser, samfund och
organisationer. De första biståndsprojekten bedrevs av svenska
missionärer i Afrika på 1800-talet och det var folkrörelser som drev
fram att det statliga biståndet organiserades 1952. Genom den
solidaritet och det engagemang som finns i Sverige har regeringen
och Sida kunnat utveckla ett betydande utvecklingssamarbete genom
svenska enskilda organisationer.

Sida finansierar utvecklingsinsatser i
över 100 länder genom 13 så kallade
ramorganisationer, det vill säga över-
gripande organisationer som Sida
ingått fleråriga ramavtal om långsik-
tigt samarbete med. Dessa organisa-
tioner finansierar och samarbetar i
sin tur med hundratals svenska enskil-
da organisationer. Under 2004 förde-
lades över en miljard kronor till en-
skilda organisationers utvecklingsar-
bete i Syd och i Öst. De 13 ramorga-
nisationer som i dag har ramavtal
med Sida är Forum Syd, LO/TCOs
biståndsnämnd, Olof  Palmes Interna-
tionella Centrum, PMU Interlife,
SHIA, Svenska Missionsrådet, Afrika-
grupperna, Diakonia, Kooperation
Utan Gränser, Svenska Naturskydds-
föreningen, Rädda Barnen, Svenska
Kyrkan samt UBV.

Huvudsyftet med Sidas utveck-
lingssamarbete med svenska enskilda
organisationer är att främja en ut-
veckling av ett livskraftigt civilt sam-
hälle och stärka de lokala organisatio-
nerna i samarbetsländerna.

Den kontinent där de enskilda
organisationerna satsar mest resurser
är otvivelaktigt Afrika och det största

mottagarlandet är Sydafrika, följt av
Tanzania. Inom östsamarbetet är det
Ryssland som får det största stödet.

Organisations- och
kompetensutveckling
För det samarbete med enskilda orga-
nisationer som Sida stödjer gäller
samma biståndspolitiska mål som
riksdagen fastställt för den nya politi-
ken för global utveckling, PGU. Den
genomsyras framförallt av två per-
spektiv; rättighetsperspektivet och de fattigas

perspektiv. Politiken sätter fokus på alla
människors lika värde och gör tydligt
att fattiga människors behov, intressen
och förutsättningar ska styra utveck-
lingssamarbetet. De områden där
organisationerna satsar allra mest är
demokrati och mänskliga rättigheter
samt undervisning.

För att Sida och frivilligorganisa-
tionerna ska kunna nå sina mål både
i syd- och östsamarbetet  satsar Sida
på att öka både de svenska och de
lokala organisationernas organisa-
tions- och kompetensutveckling. Detta
ska  underlätta för de hundratals
svenska frivilligorganisationerna att
stärka sina lokala samarbetspartners

kapacitet och förmåga att själva kun-
na driva sina verksamheter vidare.

Organisationsutveckling innebär
att man arbetar för att samarbetsor-
ganisationerna ska få förutsättningar
att utveckla demokratiska och hållba-
ra strukturer. Det är viktigt att organi-
sationerna analyserar sina mål, pre-
stationer, resurser och utveckling,
finansiella beroenden och externa
relationer, och inte minst sitt demo-
kratiska innehåll.

En annan prioriterad fråga är
hiv/aids och dess konsekvenser. Sida
har de senaste åren uppmanat organi-
sationerna att öka andelen insatser
med fokus på hiv/aids, i synnerhet i
södra Afrika där epidemin slagit hår-
dast.

Det är också mycket viktigt att
organisationerna bygger upp nätverk
och skapar koalitioner av olika slag
för att kunna öka sitt inflytande och
sin slagstyrka. En del av de svenska
organisationerna skickar även ut vo-
lontärer och ungdomspraktikanter till
utvecklingsländerna.

För närvarande finns det drygt
350 svenska volontärer och ett 40-tal
ungdomspraktikanter. Volontären ska



Att halvera fattigdomen i världen till år 2015 är vår tids
största utmaning. Det kräver samarbete och uthållighet.
Samarbetsländerna ansvarar för sin utveckling.
Sida förmedlar resurser och utvecklar kunskap och
kompetens. Det gör världen rikare.
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besitta kunskaper som inte finns i
samarbetslandet och avsikten med
placeringen är att den ska resultera i
kunskaps- och kapacitetsutveckling
hos den mottagande organisationen.

Stödet handläggs av EO-enheten
Stödet till svenska enskilda organisa-
tioner handläggs av Sidas enhet för
samverkan med enskilda organisatio-
ner, EO-enheten. Ramorganisationer-
na får stöd direkt från Sida, medan
mindre organisationer hänvisas till
någon av de paraplyorganisationer
som finns bland de organisationer
som har ramavtal med Sida.

EO-enhetens roll i detta är att
tillvarata och bidra till att utveckla
kompetens, erfarenhet och utveckla
kontaktnät hos de svenska organisa-
tionerna för att hela tiden höja kvali-
teten på biståndet. Detta gör man
bland annat genom dialog, samord-
ning och informationsutbyte med de
enskilda organisationerna.

Som stöd för organisationerna
finns Sida Civil Society Center i Här-
nösand, som är Sidas institut för ka-

pacitets- och metodutveckling. Cen-
tret ger en mängd kurser och semin-
arier och syftet är att fungera som
plattform och arena för organisatio-
nernas dialog.

Vidare beviljas även stöd till orga-
nisationers informations- och kommu-
nikationsarbete i Sverige. Syftet är att
det ska bidra till att främja intresset
och engagemanget i Sverige för globa-
la utvecklingsfrågor, internationellt
utvecklingssamarbete och den nya
svenska politiken för global utveckling.

Vad krävs för att kunna söka
bidrag?
För att en enskild organisation ska
kunna få pengar beviljade från Sida
ställer Sida ett antal krav. Organisa-
tionen måste vara demokratiskt upp-
byggd, det vill säga det måste finnas
medlemmar. Det måste finnas en vald
styrelse och en revisor (undantag kan
medges för insamlingsstiftelser). Orga-
nisationen måste ha en ekonomisk
bas så att en egeninsats om 10 pro-
cent av projektets totala kostnad kan
betalas. Kravet på egeninsats visar att

Ytterligare information om Sidas utvecklingssamarbete genom svenska enskilda organisationer
finns på www.sida.se

Sidas pengar är ett bidrag till den
egna verksamheten, samtidigt som
den fungerar som ett mått på organi-
sationens engagemang och egna prio-
ritering. Därmed förväntas kostnads-
effektiviteten öka.

Vidare ska organisationen inneha
kunskap och kompetens om bistånds-
arbete och kunna visa att den varit
verksam under minst två år samt ha
samarbetat med en organisation i
mottagarlandet i minst ett år. Försla-
gen till aktivitet/projekt måste också
vara konkreta och överensstämma
med Sveriges nya politik för global
utveckling.

Sidas krav är formulerade i ”An-
visningar för bidrag till enskilda orga-
nisationers utvecklingssamarbete med
egeninsats”.

Utöver det stöd som går till svens-
ka enskilda organisationer från detta
anslag, beviljas även stöd från flera
andra anslag, bland annat från ansla-
get för humanitära insatser och från
anslaget för demokrati och mänskliga
rättigheter. Detta hanteras av respek-
tive ämnesavdelning på Sida.


