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NÄR VI HAR  PAPPER 

PÅ ATT VÅR FÖRENING 

ÄGER MARKEN, SÅ 

KAN VI SATSA PÅ 

 BIODLINGEN.
Tecla David, honungs producent, 

Moçambique

Varför hjälper Sverige 
andra länder?
Medmänsklighet och solidaritet: Sverige är ett rikt land och 
det har länge varit självklart att vi ska bidra med kunskap 
och pengar till utvecklingen i världen.

Men även av egoistiska skäl: Fattigdom leder ofta till 
 konflikter, sjukdomar och miljöförstöring vilket påverkar 
oss alla på jorden på olika sätt. När fattigdom och orättvisor 
 minskar blir världen fredligare och säkrare. Samtidigt får 
Sverige större möjligheter att handla med omvärlden och 
att exportera varor och tjänster till fler länder. 

Det övergripande målet för svenskt bistånd och utveck-
lingssamarbete är att ”bidra till att skapa förutsättningar 
för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor”. Det 
grundar sig på övertygelsen om att fattiga människor själva 
kan ta sig ur fattigdomen.

Vilka områden är viktigast? 

Det svenska biståndet och utvecklings-
samarbetet är inriktat på ett stort antal 
områden som alla på olika sätt bidrar 
till att minska fattigdomen och skapa 
en  rättvis och hållbar utveckling i 
världen. 

Ofta krävs det insatser på många 
områden parallellt, för att nå bästa 
resultat, som varar i längden. Vilka 
insatser som prioriteras beror på vilka 
förutsättningar och behov som fi nns i 
landet eller regionen.

Demokrati, jämställdhet och 

mänskliga rättigheter

Brist på makt och valmöjligheter hindrar 
människor att ta sig ur fattigdom. 
Satsningar på demokrati, jämställdhet 
och mänskliga rättigheter är viktiga för 
att minska diskriminering och skapa 
större möjligheter att påverka utveck-
lingen i samhället. Här stödjer Sverige 
bland annat utvecklingen av en ny 
demokratisk polisorganisation i Rwanda, 
stärkta rättigheter för kvinnor och 
urbefolkning i Guatemala, insatser för 
att minska könsstympning av fl ickor 

Samtliga bilder är hämtade från 

Sidas satsning “Människan i 

centrum” där personer träder 

fram och berättar om biståndets 

resultat. 

För fler resultat och filmer se 

www.sida.se.
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DET HANDLAR OM 

KUNSKAP. DET FINNS 

MÅNGA PÅ JOBBET 

SOM INTE VET NÅGOT 

OM HIV OCH AIDS.
Johannes Phetoe, verkstads-

arbetare, Sydafrika

och unga kvinnor i Kenya. Stöd till 
demokratiaktivism via sociala medier 
är ett annat exempel på insatser som 
bidrar att stärka demokrati och yttrande-
frihet.

Ekonomisk utveckling

Det är inte alltid självklart att fattiga 
människor får del av den ekonomiska 
tillväxten. Därför satsar Sverige på 
insatser som underlättar handel, min-
skar byråkrati, ger bra förutsättningar 
för lån och ökar trygghet för bönder, 
företagare och anställda. Det hjälper 
enskilda människor och bidrar till att 
näringslivet och jord- och skogsbruket 
i fattiga länder kan växa och utvecklas. 
På sikt leder det i sin tur till att landets 
skatteintäkter ökar och att mer pengar 
kan läggas på hälso- och sjukvård, 
infrastruktur och utbildning, vilket 
gynnar hela befolkningen.

Kunskap, hälsa och social utveckling

Analfabetism och sjukdomar gör fattiga 
människor ännu mer utsatta. Samtidigt 
fi nns det ett samband mellan minskad 
fattigdom och satsningar på hälsa och 
utbildning. Här ger Sverige stöd till 
utvecklingen av skola och utbildning, 
mödravård, barnhälsovård, sjukvård, 
förebyggande hälsovård, vatten och 
sanitet. Bekämpningen av hiv och aids 
är särskilt prioriterat. En annan profi l-
fråga är sexuell och reproduktiv hälsa. 
Sverige ger också stöd till fattiga länders 
hälsosystem för att göra sjukvården 
mer tillgänglig för den fattiga delen av 
befolkningen.

Hållbar utveckling

Miljöförstöring, klimatförändringar 
och förstörda ekosystem slår hårdast 
mot de allra fattigaste, som ofta är mest 
beroende av naturresurserna för sin 
försörjning. Skördar slår fel, bostäder 
spolas bort, hälsan hotas av förorenat 
vatten. Sverige arbetar på olika sätt för 
att fattiga länder själva ska kunna 
 hantera sina miljöutmaningar, bland 
annat genom stöd till ländernas egna 
miljömyndigheter. Lika viktigt är att 
bygga upp miljökunnandet på områden 
som industri, vatten, jordbruk och 
energi. Sverige är också ett av de länder 
som drivit på mest för att få upp miljö-
frågorna på den globala agendan.

Mänsklig säkerhet

Krig, väpnade konfl ikter och natur-
katastrofer fördjupar fattigdomen och 
gör det svårt för människor att få de 
mest grundläggande behoven tillgodo-
sedda. Därför arbetar Sverige med 
humanitärt arbete och insatser för fred 
och säkerhet. Det humanitära biståndet 
används för att rädda liv, lindra nöd 
och upprätthålla värdighet i katastrof-
situationer. Insatserna för fred och 
 säkerhet handlar bland annat om stöd 
till dialog mellan olika parter i konfl ik-
ter, insatser för att röja minor samt 
arbete för fred och försoning i konfl ikt-
härjade områden. De mänskliga rättig-
heterna och folkrätten är utgångs-
punkter för allt arbete med mänsklig 
säkerhet.

VEM ÄR FATTIG?

En människa som har mindre än 1,25 

 dollar, det vill säga 10 kronor, om 

 dagen att leva på är extremt fattig 

 enligt Världsbanken. Idag lever var 

femte människa i världen under dessa 

förhållanden. 

Men när fattiga människor själva 

beskriver sin situation är det tydligt 

att fattigdom inte bara handlar om 

brist på pengar. Det handlar också om 

att vara hungrig, att inte kunna gå i 

skolan, att inte ha tillgång till sjukvård 

och kollektivtrafik. 

Andra former av fattigdom är arbets-

löshet eller riskfyllda underbetalda 

 arbeten, våld och missbruk i familjen 

eller i samhället, brist på demokrati 

och små möjligheter att påverka 

utvecklingen i omvärlden.

Ytterst handlar fattigdom om makt-

löshet.
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Har världen blivit bättre?
För många människor är världen en bättre plats att leva på 
idag, jämfört med för 20, 30 eller 50 år sedan. Fattigdomen är 
på god väg att halveras från 1990 års nivå. 

Medellivslängden i världen har ökat från 52,5 år till nästan 
70 år under de senaste 50 åren, och den fortsätter att öka med 
2–2,5 år per årtionde. Ett exempel är Vietnam där medellivs-
längden har ökat med 26 år sedan 1970.

Fler barn än någonsin tidigare överlever sitt första år på 
jorden. Nio av tio barn får börja skolan idag, vilket är fler än 
någonsin tidigare. År 2007 klev 137 miljoner barn in i ett 
 klassrum för första gången, det är sju miljoner fler än 1999.

Den snabbaste ökningen av andelen 
barn i grundskola har skett i Afrika 
söder om Sahara, från 58 procent 
år 2000 till 76 procent år 2009. Läs-
kunnigheten har också ökat totalt sett, 
idag kan 80 procent av befolkningen 
i de  fattiga länderna läsa och skriva 
hjälpligt.

Tillgången till rent vatten har ökat 
och idag har åtta av tio människor i 
världen rent dricksvatten. 

Människors möjligheter att påverka 
utvecklingen har ökat i takt med att fl er 
länder har blivit demokratiska. Idag 
är tre femtedelar av världens länder 
demokratier, i mitten av 1970-talet var 
bara en tredjedel demokratier. På många 
håll har den lokala demokratin också 
utvecklats och öppnat upp för represen-
tation av tidigare marginaliserade 

grupper – kvinnor, fattiga, ursprungs-
befolkningar, fl yktingar och sexuella 
minoriteter. 

Vilken roll har biståndet i utvecklingen?

Det internationella biståndet och 
utvecklingssamarbetet, där många 
länder och aktörer är inblandade, 
bidrar till utvecklingen i världen. Men 
biståndet är ingen universallösning som 
löser alla problem enkelt och snabbt, 
det är heller ingen utvecklingsmotor 
som kan ta på sig uppgiften att driva 
utvecklingen framåt. 

Viljan att förändra måste komma 
från de fattiga själva och från besluts-
fattarna i de fattiga länderna. Att de tar 
eget ansvar för utvecklingen, och ”äger” 
utvecklingsarbetet, är helt avgörande 
för att det ska bli en långsiktigt hållbar 

SAKER OCH TING 

HAR FÖRÄNDRATS. 

JAG HAR BÖRJAT 

FÅ MIN LÖN I TID.
Arsenio Beda Ladu, 

lärare, Sudan

Samtliga bilder är hämtade från 

Sidas satsning “Människan i 

centrum” där personer träder 

fram och berättar om biståndets 

resultat. 

För fler resultat och filmer se 

www.sida.se.
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utveckling. Vad biståndet kan göra är 
att tillföra kunskap och pengar som 
kan ge bränsle till arbetet.

Varför utvecklas inte världen snabbare?

Trots att det har gjorts stora framsteg 
på många områden är skillnaderna 
mellan fattiga och rika i världen stora. 
Över en miljard människor lever 
 fortfarande i extrem fattigdom, med 
 mindre än en dollar om dagen. Varje 
år dör runt åtta miljoner barn innan 
de fyllt fem. Mödradödligheten är 
 fort farande hög, och hiv och aids och 
annan ohälsa fortsätter att skörda 
 miljontals offer.

Krig, konfl ikter, miljökatastrofer 
och globala ekonomiska kriser är 
 händelser som stoppar upp utvecklingen 
och gör att fattiga länder och hela 
regioner halkar efter resten av världen. 
Bi ståndet kan inte förhindra detta, 
däremot kan konsekvenserna för de 
mest fattiga och utsatta mildras genom 
olika insatser. Här är det viktigt att 
många länder samarbetar så att insat-
serna får största möjliga omfattning 
och effekt. 

Korruption är ett annat problem 
som hotar utvecklingen i fattiga länder 
och kampen mot korruption är en av 
Sidas mest prioriterade frågor. Här 
handlar det mycket om att satsa på 
 projekt och program som bidrar till 
en bättre fungerande offentlig sektor, 
att stärka det civila samhället och de 
politiska institutionerna. Stöd till fri 
media och till rättväsende är andra 
områden som motverkar korruption.

Inkomst och medellivslängd 

 från år 1963 till 2009

Hur utvecklas biståndet?

Den snabba utvecklingen i världen 
ställer höga krav på att biståndet 
och utvecklings samarbetet ständigt 
utvärderas och utvecklas. 

Alla insatser följs upp och statistik 
samlas in av de inblandande – av sam-
arbetslandet, av genomförande parter 
och av Sida. Uppföljningarna ligger 
sedan till grund för hur biståndet ska 
förbättras och användas i fortsättningen. 

FN gör årliga uppföljningar och 
utvärderingar på global nivå för att 
säkra effektiviteten i utvecklingssam-
arbetet. 

Flera oberoende instanser granskar 
och utvärderar det  svenska utvecklings-
samarbetet, bland annat de statliga 
myndigheterna Riks revisionen och 
Sadev (Insitutet för utvärdering av 
internationellt utvecklingssamarbete).
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GARANTERAD TRANSPARENS

För att öka öppenheten kring biståndet, 

och uppmuntra till debatt och utveck-

ling, har regeringen och Sida startat 

openaid.se. Det är en webbaserad 

 informationstjänst där allmänheten, 

biståndsaktörer och andra intres-

serade kan följa insatser från början 

till slut, från beslut till utbetalningar, 

genomförande och uppföljning.

DET FÖRSTA JAG GJORDE 

MED PENGARNA JAG 

FICK FRÅN ATT SÄLJA 

GETMJÖLK VAR ATT DRA 

IN VATTEN PÅ MIN GÅRD.
Lucy Wairimu, getbonde, Kenya
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Hur arbetar Sverige och 
Sida med biståndet?
Fattigdomen ser olika ut i olika länder, på landsbygd och i 
städer, i demokratier och diktaturer. Därför krävs det många 
olika metoder och många olika sorters samarbeten med 
andra länder och aktörer för att nå bästa resultat. 

Sverige arbetar med både kortsiktigt humanitärt bistånd 
och långsiktigt utvecklingssamarbete. Det kortsiktiga 
 biståndet används framförallt vid naturkatastrofer eller 
 konflikter. I utvecklingssamarbetet samarbetar Sverige med 
andra länders regeringar, myndigheter, organisationer och 
näringsliv. Utvecklingssamarbetet är det mest omfattande, 
även om den akuta nödhjälpen kanske är den som syns mest.

Vem bestämmer?

De fattiga ländernas regeringar har 
det yttersta ansvaret för att driva 
utvecklingen framåt i sina länder. De 
fl esta har egna strategier för ekonomisk 
och social utveckling och fattigdoms-
bekämpning. Strategierna är utgång-
spunkten för hur det svenska biståndet 
till landet ska utformas. 

Sveriges regering och riksdag avgör 
vilka länder Sverige ska ha ett närmare 
samarbete med, vilka områden som ska 
prioriteras och hur mycket pengar som 
ska användas. 

Utrikesdepartementet (UD) och 
Sida samarbetar och står för vägledande 
principer, och för ekonomiska och pro-
fessionella resurser. I samarbetsländerna 

fi nns både UD och Sida på de svenska 
ambassaderna och konsulaten. Sida 
hanterar hälften av det svenska bistån-
det, UD hanterar och fördelar resten.

Vilka samarbetar?

Kampen mot fattigdomen pågår på 
många olika plan. Stora internationella 
organisationer som FN, EU och Världs-
banken är viktiga i arbetet. De är så 
kallade multilaterala organ som består 
av många medlemmar. Hälften av allt 
svenskt bistånd går genom sådana mul-
tilaterala organisationer och det är UD 
som hanterar det.

När Sverige samarbetar direkt med 
ett annat land kallas stödet för bilater-
alt. Här kan samarbetspartnern vara 

VATTNET ÄR VIKTIGT FÖR 

OSS. VI ODLAR KÅL OCH 

TOMATER OCH SÄLJER 

FÖR ATT FÅ INKOMSTER 

TILL FAMILJEN.
Margarita Losse Dzogo, 

jordbrukare, Moçambique

Samtliga bilder är hämtade från 

Sidas satsning “Människan i 

centrum” där personer träder 

fram och berättar om biståndets 

resultat. 

För fler resultat och filmer se 

www.sida.se.
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landets regering, en internationell eller 
enskild organisation, ett privat företag 
eller en annan aktör. Hälften av det 
svenska biståndet är bilateralt och det 
är Sida som hanterar samarbetet. 

Sida samarbetar också med en rad 
svenska aktörer – enskilda organisa-
tioner, myndigheter och företag. De har 
alla en viktig roll och bidrar med kun-
skap och kompetens, engagemang och 
kontakter i Sverige och i samarbets-
länderna. Idag har 15 svenska organ-
siationer ramavtal med Sida. Här 
fi nns bland andra Afrikagrupperna, 
 Diakonia, Naturskyddsföreningen, 
Rädda Barnen, Svenska kyrkan och 
Världsnaturfonden.

Vad är aktörssamverkan?

Fler länder i världen klarar sig idag 
utan traditionellt bistånd och vill 
utveckla nya relationer. Genom aktörs-
samverkan (Partner Driven Coopera-
tion) utvecklas samarbetet mellan 
 svenska aktörer och aktörer i andra 
länder. Parterna kan vara myndigheter, 
branschorganisationer, enskilda 
organisa tioner, universitet, kommuner 
och landsting, företag, kulturinstitu-
tioner eller forskare i de båda länderna. 

Samarbetet bygger på ömsesidigt 
intresse och gemensamt ansvar. Parterna 
tar själva initiativet till samarbete och 
Sida bistår med kunskap, kontakter och 
tidsbegränsat ekonomiskt stöd. På sikt 
ska parterna själva fi nansiera sin sam-
verkan. 

Målet med aktörssamverkan är att 
skapa tre vinnare – en så kallad ”win-

win-win situation”. Vinnarna ska på 
sikt vara människor som idag lever 
under fattiga förhållanden, aktörerna 
i samarbetsländerna och parterna i 
Sverige. 

För näringslivet fi nns programmet 
Business for Development (B4D) med 
olika former av dialog och samverkan. 
Syftet med B4D är att mobilisera 
resurser och uppmuntra företag att 
utveckla sin kärnverksamhet så att 
den ännu mer bidrar till bättre 
förutsättningar för fattiga människor.

Exempel på aktörssamverkan: 

Miljösamarbetet i Indien ger jobb för 
svenska miljöföretag – Industriföretag 
i Hyderabad, Indien behöver kunskap 
och teknik för att rensa förorenat 
avlopps vatten. IVL Svenska miljö-
institutet bistår med kompetens och 
helhets lösningar som öppnar dörren 
för  svenska miljöteknikföretag på den 
indiska marknaden. 

Samarbete förbättrar vården av 
 sjuka barn i Vietnam och Sverige – 
 Universitetssjukhuset i Lund sam-
arbetar med ett barnsjukhus i norra 
Vietnam. Målet är att utveckla vården 
så att fl er barn i området kan överleva 
svåra cancersjukdomar. Samtidigt får 
de svenska läkarna och sjuksköterskor-
na unik kunskap om ett annat lands 
barnsjukvård och forskning.

ELEKTRICITET SÄTTER 

FART PÅ HJULEN PÅ 

MOÇAMBIQUES LANDS-

BYGD. DET ÄR MINDRE 

FATTIGT HÄR NU.
Inacio Yemusee Dyaha, 

svetsare och cykelreparatör, 

Moçambique

VEM BETALAR BISTÅNDET?

Alla som bor och betalar statlig skatt 

i Sverige är med och finansierar det 

svenska biståndet och utvecklings-

samarbetet. Sveriges totala bistånds-

budget var år 2011 cirka 36,4 miljarder 

kronor.
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Jag vill gå på universitet 
och bli läkare
För tio år sedan gick bara två procent av de afghanska 
 flickorna i skolan. Nu har totala antalet barn som går i 
skolan ökat från en till sex miljoner. Kubra Haydari, 13 år, 
är en av dem.

Kubra Haydari går i Rais Abdul Khaliq 
i Mazar-e-Sharif, en skola som de senaste 
åren har förbättrats på många sätt.

– Jag älskar att lära mig saker och 
jag vill bli läkare, säger hon. Jag vill 
läsa vid universitetet i Balkh och sedan 
jobba med att rädda liv.

När Kubra Haydari började i 
skolan var de 450 elever i en gammal 
byggnad. Men nu har skolan reparerats 
och byggts ut med nya klassrum och 
separata toaletter. Beslutsfattarna i 
stadsdelen har avsatt mark och pengar, 
och Sida har gett stöd genom Unicef.

– Nu är allting mycket bättre. Men 
vi behöver ännu mer plats och fl er 
klassrum, säger Kubra Haydari.

Skolan är populär och antalet elever 
ökar. Förutom förbättringar  betyder 
förändrade attityder i omgivningen 
också mycket.

– Jag tror att de fl esta afghaner vill 
ge sina döttrar möjlighet till utbildning, 
säger Birgitta Jansson, Sidas handläg-
gare i Mazar-e-Sharif. Tveksamheten 
är förknippad med osäkerhet om vad 
som händer i det ”offentliga rummet”. 

Här är det viktigt att vi fortsätter att 
bidra till att attityderna förbättras och 
att fl er kvinnliga lärare utbildas.

Satsningar på utbildning, jämställd-
het, demokrati och säkerhet är nödvän-
diga. Afghanistan är ett krigshärjat 
land med mångårigt förtryck av kvin-
nor och bara 14 procent av kvinnorna 
kan läsa och skriva. Sida samarbetar 
med bland andra Unicef, Svenska 
Afghanistan kommittén och Unesco. 

– Kvinnors möjligheter till utveck-
ling och deltagande är oerhört viktiga 
för att utvecklingen i Afghanistan ska 
gå i rätt riktning, säger Birgitta Jans-
son. Det gynnar hela landet. Kunniga 
mödrar uppfostrar sina barn medvetet, 
vilket i sin tur leder till en positiv 
utveckling för kommande generationer.

Kvinnor på ledande positioner, som 
parlamentariker, deltagare i provinsråd 
och domare, ökar successivt.

Kvinnor och män ska enligt den 
afghanska traditionen hållas åtskilda, 
fortsätter Birgitta Jansson. Nu banar 
kvinnorna vägen för att fl er får möjlig-
het att delta i det offentliga livet.

JAG VILL JOBBA MED 

ATT RÄDDA LIV.
Kubra Haydari, elev, Afghanistan

Allt har blivit bättre. 

Men fler skolor behövs, 

liksom fler kvinnliga lärare.

Samtliga bilder är hämtade från 

Sidas satsning “Människan i 

centrum” där personer träder 

fram och berättar om biståndets 

resultat. 

För fler resultat och filmer se 

www.sida.se.
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Valet där kvinnorna 
tog plats
Den 9 januari 2011 riktades världens ögon mot södra Sudan. 
Då skulle 3,2 miljoner människor delta i folkomröstningen om 
södra Sudans självständighet. En av dem var Zainab Osman, 
som röstade för första gången i sitt liv.

– Tidigare fi ck inga kvinnor rösta, 
berättar Zainab Osman. Nu kände jag 
att jag för första gången kunde delta 
och ge ett bidrag till mitt folk.

Zainab Osman jobbade hårt för att 
få kvinnor att registrera sig och rösta 
och gick själv en utbildning om val-
processen, som fi ck stöd av Sida. 

– Regeringen och de internationella 
frivilligorganisationerna kunde inte nå 
alla, berättar hon. Vi var många som 
organiserade oss och själva började att 
utbilda medborgarna. 

Folkomröstningen handlade om 
Sudan skulle delas i två länder eller 
inte. Sudan har i många år härjats 
av inbördeskrig och 2005, när norra 
och södra Sudan undertecknade freds-
överenskommelsen, kom man överens 
om att folket i syd skulle folkomrösta 
2011. 

Hela 99 procent av valdeltagarna 
röstade för självständighet och i juli 
2011 blev Sydsudan en egen stat. Nu 
har kvinnorna 31 procent av platserna 
i landets lagstiftande församling och 28 
procent i de tio deltatsparlamenten.

– Det är ett mycket bra resultat, 
säger Per Karlsson på Sida. Enligt 
grundlagen ska minst 25 procent av 
platserna gå till kvinnor, men före valet 
fanns det en oro för att målet inte skulle 
uppnås. Nu ska minimitröskeln för 
kvinnlig representation höjas.

UN Women stöttar nu med stöd av 
Sida ett forum etablerat av kvinnor från 
olika partier som ska titta på hur kvin-
nors rättigheter skyddas även efter valet. 

– Behoven är enorma, säger Per 
Karlsson. Fyra av tio kvinnor har 
utsatts för könsrelaterat våld och 
 många är utestängda från utbildning 
och företagande. Men det fi nns också 
en försiktig optimism. 

Sverige har ett långsiktigt utveck-
lingssamarbete med Sydsudan. Arbetet 
sker via Världsbanken och andra 
 aktörer som är specialiserade på olika 
områden. Sverige bidrar till exempel 
med datasystem och utbildningar som 
minskar korruptionen i statsförvalt-
ningen. Andra viktiga områden är 
infrastruktur, hälso- och sjukvård och 
utbildning.

JAG RÖSTADE FÖR 

FÖRSTA GÅNGEN I 

MITT LIV.
Zainab Osman, förstagångs-

väljare, Sydsudan

Zainad Osman 

engagerade sig för 

att få kvinnor att 

rösta och gick själv 

en utbildning om 

valprocessen.
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Varför får inte alla fattiga länder 
stöd av Sverige?

Landfokuseringen, som den svenska 
regeringen fattade beslut om 2007, 
betyder att Sverige satsar på mer 
 riktade insatser till 33 länder istället 
för 125 länder. Det ger bättre kvalitet 
och resultat. Samtidigt bestämde 
regeringen att Sida skulle koncentrera 
resurserna till några utvalda ämnes-
områden för att få bättre effekt i 
biståndet. Områdena är demokrati 
och mänskliga rättigheter, miljö och 
klimat, jämställdhet och kvinnors roll 
i utvecklingen. 

Samarbetet med de 33 länderna 
ser lite olika ut, beroende på utveck-
lingen i länderna och vilka behov av 
stöd som fi nns. Sveriges fokus ligger 
på fattigdomsbekämpning i fram-
förallt Afrika, men på senare år 
har också insatserna i länder som 
befi nner sig i konfl ikt, eller har haft 
konfl ikt, ökat. Dessutom pågår ett 
intensivt arbete med att hitta nya 
samarbetsformer i länder där det 
 traditionella biståndet håller på att 
fasas ut.

Långsiktigt utvecklingssamarbete

Sverige har ett fördjupat lång-
siktigt utvecklingssamarbete med 
tolv länder, och en stor del av 

Världens länder, både fattiga och rika, har kommit 
överens om vem som ska samarbeta med vem. 
Överenskommelsen kallas för Parisdeklarationen 
och för Sveriges del innebär det att vi satsar på det 
vi är bäst på i särskilt utvalda länder.

biståndet genom Sida går till dem. 
Samarbetet går ut på att stödja 
ländernas egna program för att 
minska fattigdomen, till exempel 
genom att utveckla demokratin, 
stärka de mänskliga rättigheterna 
och jämställdheten mellan kvin-
nor och män. Några av länderna 
får budgetstöd, ett fi nansiellt stöd 
som betalas ut direkt till sam-
arbetslandets nationella budget 
för att fi nansiera landets egna 
 program för fattigdomsbekämp-
ning. 
Afrika: Burkina Faso, Etiopien, 
Kenya, Mali, Moçambique, 
Rwanda, Tanzania, Uganda, 
Zambia
Asien: Bangladesh, Kambodja
Latinamerika: Bolivia

Utvecklingssamarbete

Sverige samarbetar med tolv 
länder där det är konfl ikt, eller 
nyligen har varit konfl ikt, och  en 
växande andel av Sidas bistånd 
går till dem. Samarbetet handlar 
om att stödja fred och säkerhet 
genom humanitärt bistånd, 
in satser för återuppbyggnad och 
fredsskapande arbete särskilt 

inriktat på barn och kvinnor.
Afrika: Burundi, DR Kongo, 
 Liberia, Somalia, Sudan
Asien: Afghanistan, Östtimor
Mellanöstern: Irak, Västbanken-
Gaza
Latinamerika: Colombia, 
 Guatemala

Reformsamarbete

Sverige har även reformsam arbete 
med tio länder i Östeuropa. Syftet 
med sam arbetet är att underlätta 
ländernas närmande till EU, 
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 stärka demokrati, bekämpa fattig-
dom och stödja nödvändiga 
reformer i Sveriges närområde.
Östeuropa: Albanien, Bosnien- 
Hercegovina, Georgien, Kosovo, 
Makedonien, Moldavien, Serbien, 
Turkiet, Ukraina, Vitryssland.

Selektivt samarbete

I sju länder ska biståndet fasas ut, 
men samarbetet kommer att 
fortsätta på vissa områden som 
miljö, demokrati och mänskliga 
rättigheter. Här spelar också 

aktörssamverkan (Partner Driven 
Cooperation) mellan svenska 
aktörer och aktörer i de sju 
länderna en viktig roll. 
Afrika: Botswana, Namibia, 
 Sydafrika
Asien: Indien, Indonesien, Kina, 
Vietnam

Andra former av samarbete

En mindre del av det bilaterala 
utvecklingssamarbetet går till 
länder med demokratiskt under-
skott. Här är insatserna fokuse-

rade på att utveckla demokrati 
och mänskliga rättigheter. 
 Zimbabwe och Burma är exempel 
på sådana länder.

De fick mest svenskt bistånd 2011:

1. Tanzania 
2. Afghanistan
3. Moçambique 
4. Sudan 
5. DR Kongo
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Går det att utrota 
fattigdomen?
Världen utvecklas och fattigdomen minskar. Enligt FN har 
antalet lågt utvecklade länder minskat från 44 till 26, från 
1990 fram till idag. Snabbast har det gått i södra Asien medan 
de största utmaningarna finns i södra Afrika.

Det finns en stark vilja bland världens länder att utrota 
 fattigdomen. Många fattiga länder har långsiktiga strategier 
för sin egen utveckling, och det finns också gemensamma 
överenskommelser om hur arbetet ska gå till.

Millenniemålen visar vägen

I september 2000 enades världens ledare 
på FN:s millennietoppmöte om Millen-
niemålen. Det är åtta mätbara mål för att 
minska fattigdomen. Flera viktiga etapp-
mål ska vara uppnådda till 2015, bland 
annat ska fattigdom och hunger halveras, 
och alla barn ska gå i grundskola. 

Målen mäts regelbundet och FN 
lämnar varje år en rapport. 

Parisdeklarationen gör det möjligt

Vid ett toppmöte i Paris 2005 kom 
givar- och mottagarländerna överens 
om hur man ska arbeta för att utveck-
lingssamarbetet ska bli mer effektivt. 
Överenskommelsen kallas Parisdekla-
rationen. Mötet i Paris följdes upp av 
ett toppmöte i Accra, Ghanas huvud-
stad, 2008. Här var uppgiften för 150 
regeringar och givarorganisationer att 

mäta vilka framsteg som gjorts sedan 
genomförandet av Parisdeklarationen. 
Ytterligare ett uppföljande möte ägde 
rum i Busan, Sydkorea 2011.

Sveriges politik för global utveckling

Som ett komplement till det interna-
tionella samarbetet har Sverige 
 form ulerat ”Sveriges politik för global 
utveckling”, PGU, som är en grundsten 
i den svenska utvecklingspolitiken.

PGU slår fast att biståndspolitiken 
ska utgå från fattiga människors verk-
lighet, erfarenhet och prioriteringar. 
Huvud ansvaret för att åstadkomma en 
rättvis och hållbar utveckling ligger hos 
varje lands regering och befolkning. 
Här är de fattiga ländernas egna 
folkrörelser, religiösa samfund, fack-
föreningar och näringsliv mycket 
 viktiga för utvecklingen.

NU KAN ALLA BARN I 

MIN BY LÄSA LÄXORNA 

VARJE KVÄLL.
Mulana Farahudin, 

byrådsordförande, Afghanistan

Innan vi byggde kraftverket 

fick alla som ville ha ljus på 

kvällen använda oljelampor.

VIKTIGA UTGÅNGSPUNKTER FÖR 
GLOBAL UTVECKLING

• Alla människor har rätt till ett 

 värdigt liv, utan fattigdom.

• Alla människor vill utvecklas och 

är inte bara mottagare eller vilje-

lösa offer.

MILLENNIEMÅLEN

1. Fattigdom och hunger ska halveras 

till 2015.

2. Alla barn ska gå i grundskola 2015.

3. Jämställdheten ska öka och 

 kvinnors ställning stärkas.

4. Barnadödligheten ska minska med 

två tredjedelar till 2015.

5. Mödradödligheten ska minska med 

tre fjärdedelar till 2015.

6. Spridningen av hiv och aids, 

 malaria och andra sjukdomar 

ska hejdas till 2015.

7. Miljömässig hållbar utveckling ska 

säkerställas till 2015.

8. Globalt samarbete ska skapas 

genom ökat bistånd, rättvisa 

handels regler och lättade skuld-

bördor i utvecklingsländerna.

Samtliga bilder är hämtade från 

Sidas satsning “Människan i 

centrum” där personer träder 

fram och berättar om biståndets 

resultat. 

För fler resultat och filmer se 

www.sida.se.
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PGU beskriver hur olika områden 
i Sverige, till exempel handel, miljö och 
energi, ska samverka för god utveckling 
i hela världen. Hela samhället ska 
engageras för att utveckla idéer, bilda 
opinion och bidra på ett konkret sätt. 
Det innebär att svenska myndigheter, 
kommuner, utbildningsväsende, 
 enskilda organisationer, folkrörelser 
och närings liv spelar viktiga roller. 

Hur mycket bidrar Sverige med?

Sveriges riksdag och regering har 
bestämt att det svenska biståndet ska 
vara en procent av den beräknade 
 bruttonationalinkomsten, BNI. 
År 2011 var det samlade biståndet 
36,4 miljarder. 

Men bistånd och utvecklings-
samarbete handlar inte bara om 
 pengar, det handlar också om att 
bidra med kunskap och kompetens. 
Center for Global Development 
(CGD) mäter återkommande hur 
världens rikaste länder bidrar till 
utveckling i utvecklingsländerna. 
Man mäter sju faktorer: bistånd, 
 handel, investeringar, migration, 
miljö, säkerhet och teknologi. Sedan 
2009 ligger Sverige i topp.

Demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet 28%

Humanitärt bistånd 19%

Hållbar samhällsbyggnad 8%

Marknadsutveckling 4%

Konflikt, fred och säkerhet 4%

Miljö 4%

Jordbruk & skogsbruk 5%

Övrigt 3%

Hälsa 7%

Utbildning 6%

Budgetstöd fattigdomsbekämpning 6%

Forskning 6%

Det svenska bilaterala utvecklings samarbetet 2011, 
här uppdelat på  huvudsektorer. Totalt: 16 285 Mkr.

Afrika söder om Sahara 7 060 Mkr, 43%

Latinamerika 974 Mkr, 6%

Europa och Centralasien 1 300 Mkr, 8%

Global 3 534 Mkr, 22%

Asien, Mellanöstern och Nordafrika 3 402 Mkr, 22%

Det svenska bilaterala utvecklings samarbetet* 2011, 
här uppdelat per  region. Totalt: 16 285  Mkr.

Moçambique: Mycket 

förändrades till det 

bättre när elen kom.

FN 2 906,5 Mkr

Utvecklingsbankerna 1 721,6 Mkr

Andra multilaterala organisationer 619,3 Mkr

Internationella enskilda organisationer 1 873,8 Mkr

EU-kommissionen och Europarådet 46,8 Mkr

Public private partnerships 59,5 Mkr

Stöd genom multilaterala organisationer som betalats 
via Sida 2011 i miljoner kr*. Totalt: 5 191 Mkr.

* Inkl. multibilateral.
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Vill du engagera dig?
Det finns många sätt som du kan engagera dig på, för en 
 bättre värld utan fattigdom och förtryck, både här hemma 
i Sverige och i världen.

Utbildning och praktik.

Vill du träffa människor från andra 
länder och skaffa kunskap i olika 
ämnen kan du åka på internationella 
läger och kurser, som ledare eller 
 deltagare.

Vill du gå en kurs eller utbildning 
med internationell inriktning så har 
universiteten, högskolorna och folk-
högskolorna ett stort utbud. På www.
folkhogskola.nu hittar du skolor som 
har kurser med internationell inrikt-
ning. Om du vill studera utomlands på 
universitet eller i Sverige med interna-
tionellt fokus är www.studera.nu en bra 
plats att börja leta på. 

Är du intresserad av en praktikplats 
på svenska och internationella myndig-
heter, institutioner och organisationer, 
kan du ansöka om det hos Föreningen 
för Utvecklingsfrågor, www.fuf.se.

Vill du gå en projektledarutbildning 
så har Globalverkstan i Göteborg en 
tvåårig utbildning med studenter från 
hela världen, se www.globalverkstan.net.

Tänker du söka ett Sidastipendium, 
till exempel resestipendium för praktik, 
volontärbidrag eller stipendier för 
 högskolestuderande som vill göra 
 fält studie, får du mer information på 

Internationella Programkontoret, 
www.programkontoret.se.

Arbeta med bistånd

Du som vill arbeta med utvecklings-
samarbete kan söka dig till ett antal 
 olika arbetsgivare, som till exempel 
Sida, utrikesförvaltningen, svenskt 
näringsliv, fackliga organisationer och 
enskilda föreningar eller organisationer. 
För att jobba inom Sida och utrikes-
förvaltningen krävs i regel avslutade 
akademiska studier och några års 
yrkeserfarenhet. Sida och UD rekryterar 
även personal till tjänster inom multi-
laterala organisationer som FN, Världs-
banken och EU. På www.sida.se hittar 
du mer information och länkar till 
företag och organisationer som Sida 
samarbetar med.

Jobba som volontär

Är du ung och vill jobba som volontär 
fi nns det många volontärtjänster där 
åldersgränsen inte är så hög, vanligtvis 
18 år, och där det inte krävs yrkes-
erfarenhet. Längden för volontärtjänster 
varierar, vanligast mellan en och sex 
månader. För många volontär tjänser 
får du betala allting själv, men för 

VÅRA BARN ÄR VÅR STÖRSTA 

TILLGÅNG, VI MÅSTE TA HAND 

OM DEM. DÄRFÖR ENGAGERAR 

JAG MIG I SKOLAN.
Hamida Khatum, mamma, Bangladesh

INTERNATIONELLA LÄGER 
OCH KURSER

Några exempel på organisationer 

som arrangerar kortare och längre 

läger och kurser är:

• Children’s International  Summer 

 Villages (CISV), www.cisv.se

• Internationella Arbetslag (IAL), 

www.ial.se

• Up with People, 

www.upwithpeople.org

• Willing Workers on Organic Farms, 

www.wwoof.org

• WYSE, www.wyse-ngo.org

Samtliga bilder är hämtade från 

Sidas satsning “Människan i 

centrum” där personer träder 

fram och berättar om biståndets 

resultat. 

För fler resultat och filmer se 

www.sida.se.
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en del betalar organisationen. På 
www.sida.se hittar du mer information 
om fl era organisationer som erbjuder 
volontärtjänster.

Gå med i en förening

Är du intresserad av omvärlden? Det 
fi nns över 400 organisationer i Sverige 
som arbetar med globala frågor. Många 
har ett särskilt fokus på ett land eller en 
region, medan andra fokuserar på en 
särskild fråga som till exempel rättvis 
handel eller mänskliga rättigheter. 
Många av orgnaisationerna har egna 
utbyten, volontärer och bistånds-
arbetare. På www.sida.se fi nns länkar 
till ett 70-tal organisationer.

Gör ett utbyte

Vill du uppleva vardagslivet, organsia-
tionslivet, miljön, kulturen och männi-
skorna i ett annat land? Gör ett kultur-
utbyte. Det är ett ömsesidigt utbyte 
som innebär att du reser till ett land 
och att en person från det landet besöker 
Sverige. Tillsammans studerar ni ett 
tema, som till exempel jämställdhet 
eller miljöfrågor. På www.sida.se fi nns 
länkar till fl era organsiationer som 
arrangerar utbyten eller ger bidrag till 
utbyten. 

Praktik och stipendier

Att resa kan vara dyrt och stipendier 
kan vara ett sätt att få råd att resa ut i 
världen och jobba som volontär eller 
fördjupa sig i utvecklingsfrågor på 
annat sätt. Ofta är det lättare att få ett 
stipendium om man är en grupp som 

ska göra något tillsammans. Ett annat 
sätt att upptäcka världen är att skaffa 
en praktikplats på en organisation, 
myndighet eller företag i ett annat land. 
På www.sida.se fi nns information om 
stipendier och praktikplatser och 
länkar till dem som förmedlar.

Vill du veta mer om organisationerna 

som Sida samarbetar med?

Sida stödjer 15 svenska organisationer 
inom det civila samhället genom så 
kallade ramavtal. Samarbetet är lång-
siktigt och ramavtalen pågår ofta 
under 8–10 år. Organisationerna 
arbetar för att bygga och stärka demo-
kratiska civila samhällen i utvecklings-
länder och för att minska fattigdomen. 
Under 2011 betalade Sida ut samman-
lagt 1,3 miljarder kronor till de 15 
organisationerna.

BOMULL ÄR DEN 

GRÖDA SOM KAN 

UTROTA FATTIG-

DOMEN I DET 

HÄR LANDET.
Joseph Mwangi Migwi, 

bomullsodlare, Kenya

ORGANISATIONER SOM SIDA 
HAR RAMAVTAL MED

På organisationernas egna hemsidor 

kan du läsa mer om hur de arbetar. 

• Forum Syd, www.forumsyd.org

• LO-TCO Biståndsnämnd, 

www.lotcobistand.org

• Olof Palmes Internationella Center,

www.palmecenter.se

• PMU Interlife, www.pmu.se

• SHIA, Svenska Handikapp-

organisationers Internationella 

Biståndsförening, www.shia.se

• SMR, Svenska missionsrådet, 

www.missioncouncil.se

• Afrikagrupperna, 

www.afrikagrupperna.se

• Diakonia, www.diakonia.se

• Kooperatin Utan Gränser, 

www.utangranser.se

• Naturskyddsföreningen, 

www.naturskyddsforeningen.se

• Rädda Barnen, www.rb.se

• Svenska kyrkan, 

www.svenskakyrkan.se

• Plan Sverige, www.plansverige.org

• RFSU, www.rfsu.se

• Världsnaturfonden, www.wwf.se

På www.sida.se hittar du information 

om stipendier och praktikplatser och 

länkar till dem som förmedlar.



Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen 

i världen. Det kräver samarbete och uthållighet. Genom utvecklingssamarbete stödjer 

Sverige länder i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika. Varje land ansvarar för sin 

utveckling. Sida förmedlar resurser och utvecklar kunskap och kompetens. 

Det gör världen rikare.

OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE

För många människor är världen en bättre plats att leva på idag, jämfört med 

20, 30 eller 50 år sen. Det internationella utvecklingssamarbetet bidrar till 

en positiv utveckling. Många människor jorden över lever dock fortfarande i 

 fattigdom. Den här broschyren beskriver hur Sverige arbetar för att nå det 

övergripande målet för svenskt utvecklingssamarbete och bistånd; att bidra 

till att fattiga människor kan förbättra sina levnadsvillkor.

 Vill du veta mer? På Sidas hemsida www.sida.se hittar du mer information 

om Sida, svenskt bistånd och utvecklingssamarbete och dess resultat.
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STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE

Adress: 105 25 Stockholm

Besök: Valhallavägen 199

Telefon: 08-698 50 00. Fax: 08-20 88 64.

E-post: sida@sida.se www.sida.se  
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