
Utvecklings- 
samarbetet enligt PGU
Med den nya politiken för global utveckling (PGU) har riksdagen satt 
grunden för utvecklingssamarbetet i Sverige där alla politikområden 
ska bidra till en rättvis och hållbar global utveckling. Det övergri-
pande gemensamma målet för utvecklingssamarbetet är att bidra 
till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina 
levnadsvillkor. 

Med målet finns också två perspektiv 
formulerade; rättighetsperspektiv och de 
fattigas perspektiv.  Målet och perspek-
tiven tydliggör biståndets specifika 
uppgift, att skapa förutsättningar, 
och att fattiga människors behov och 
förutsättningar ska vara grunden för 
utvecklingssamarbetet. Dessutom sät-
ter det värdefullt fokus på alla män-
niskors lika värde. Varje människas 
rätt till ett värdigt liv, fritt från fat-
tigdom är en viktig utgångspunkt för 
Sidas verksamhet.

Åtta huvuddrag som förstärker 
utvecklingssamarbetet
Riksdagen har också formulerat åtta 
huvuddrag som ska prägla såväl politi-
ken för global utveckling som biståndet. 
De åtta huvuddragen är avgörande för 
att uppnå målet om bättre förutsätt-
ningar för att fattiga människor ska 
kunna förbättra sina levnadsvillkor. 
Huvuddragen förstärker och överlap-
par varandra. De hänger tydligt ihop 
med och utgår från målet och de båda 
perspektiven. Tillsammans visar de på 
Sveriges och Sidas holistiska synsätt och 
lyfter fram fattigdomens många dimen-
sioner. 

Grundläggande värden

Demokrati och god samhällsstyrning
I arbetet mot fattigdom måste 

alla som vill kunna delta, höras och 
respekteras. Det är bara möjligt med 
ett demokratiskt styrelseskick. Demo-
kratin måste utgå från varje samhäl-
les egna förutsättningar, men grundas 
på värderingar om alla människors 
lika rätt och värde. Det kräver ett 
väl fungerande rättsväsende, fria val, 
fungerande politiska partier, obe-
roende medier och aktiva enskilda 
organisationer som får verka fritt. 

Man måste också kunna kräva 
ansvar av dem som har makt och att 
makten ska vara fördelad mellan t.ex. 
parlament, folkvalda och lokalt för-
troendevalda. 

Respekt för de mänskliga rättigheterna
De mänskliga rättigheterna utgår 
från allas lika värde och rättigheter 
oavsett ålder, kön, etnisk bakgrund, 
trosuppfattning, ursprung, sexuella 
läggning eller eventuella funktions-
hinder. De bygger på idén om in-
dividernas rättigheter och staternas 
skyldigheter. 

Respekten för mänskliga rättighe-
ter är grundläggande för ett lands ut-
veckling.  Mänskliga rättigheter gäller 
alla människor i hela världen och är 
en förutsättning för utveckling.

Jämställdhet mellan kvinnor och män
Jämställdhet handlar om att alla 
människor måste ses och behandlas 
som likvärdiga och med samma rätt-
tigheter. Könsdiskriminering är en av 
grundorsakerna till fattigdom och ett 
stort hinder för en rättvis och hållbar 
global utveckling. 

Kvinnor och flickor är ofta fat-
tigast och satsningar på deras utbild-
ning har visat sig ge väldigt mycket 
för hela samhället. Mansrollen och 
det manliga våldet måste också upp-
märksammas. 

Hållbar utveckling

Hållbar användning av naturresurser och 
omsorg om miljön
En av de största utmaningarna för att 
uppnå en hållbar global utveckling är 
att bryta sambandet mellan ekono-
misk tillväxt och negativ påverkan på 
miljö, naturresurser och människors 
hälsa. 

Överkonsumtion i både rika och 
fattiga länder sker ofta på bekostnad 
av fattiga människors resurser och be-
hov. Gifter sprids, biologisk mångfald 
utarmas och klimatet försämras.

Ekonomisk tillväxt
Ekonomisk tillväxt är avgörande för 
att utvecklingsländerna ska kunna 



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 kompe-
tens. Det gör världen rikare.
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ta sig ur fattigdomen. Tillväxten blir 
bättre med insatser för sunda och 
öppna statsfinanser, låg inflation, 
tillgång till krediter, hållbar skuldsätt-
ning samt öppenhet för handel och 
investeringar.

Men välstånd och utveckling kan 
inte bara mätas i ekonomiska termer. 
Det måste också fungera i längden 
och kombineras med satsningar på 
rättvis fördelning och social välfärd. 

Social utveckling och trygghet
Satsningar på social utveckling och 
trygghet stärker människor i deras 
kamp mot fattigdom. Friska, välut-
bildade och trygga människor har 
förutsättningar att ta vara på de 
möjligheter som finns för att försörja 
sig och förbättra sina livsvillkor. En 
positiv och jämlik hälsoutveckling 
är viktig för ekonomisk tillväxt och 
minskad fattigdom. Man bör inrikta 
sig särskilt på kvinnor, barn, äldre 
och funktionshindrade. 

Övriga huvuddrag

Konflikthantering och säkerhet
Väpnade konflikter är det allvarligas-
te hindret för utveckling i många fat-
tiga länder. I världen pågår mängder 
av konflikter som innebär en tillbaka-
gång i livsvillkoren för befolkningen 
och hindrar ekonomisk utveckling.  
Fattigdom till följd av krig, i kombina-
tion med tillgång till vapen, är dess-
utom en grogrund för terrorism och 
gör att nya konflikter blossar upp.

Globala gemensamma nyttigheter
Med globala gemensamma nyt-
tigheter menas gränsöverskridande 
frågor som måste skötas gemensamt. 
Det kan vara en god miljö, finansiell 
stabilitet, begränsning av smittsamma 
sjukdomar och frånvaro av internatio-
nell terrorism. Sådana frågor kräver 
arbete bortom nationella gränser och 
en ny typ av samarbete mellan län-
der, regioner och sakområden.


