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Ökad tillväxt
gör världen rikare
Bättre levnadsvillkor och tillväxt går hand i hand. Men enbart ekonomisk
tillväxt räcker inte för att utrota fattigdomen i världen. Det krävs insatser
på många områden samtidigt – på bland annat utbildning, hälsa,
jämställdhet, demokrati. Tillväxten måste också vara miljöanpassad
och fördelas rättvist mellan människorna.
risk för att bli lurad. Att ha tillgång till
juridisk hjälp när det behövs. Det
handlar om trygghet och bättre möjligheter att leva ett självständigt liv.
För de fattiga länderna handlar det
om att bygga upp fungerande ekonomiska system som ger resurser till skola
och utbildning, hälso- och sjukvård.
Som gör det möjligt att investera i
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För att öka tillväxten i de fattiga länderna krävs satsningar på utbildning,
vägar, telefoner, IT, banker, skattesystem
och exportmöjligheter. För enskilda
människor handlar det om att kunna
försörja sig. Att få ett jobb med en
anständig lön. Att utveckla jordbruket
eller starta ett företag och få det att
växa. Att låna och spara pengar utan

Vid sidan av dagiset, Lesedi an Thusanang Day Care, driver Merriam Malange också ett minilivs.
Båda verksamheterna har hon startat med hjälp av mikrolån.

infrastruktur och bättre villkor för
handel med omvärlden.
Världens länder har, genom FN,
som mål att halvera fattigdomen i
världen till 2015. Ökad tillväxt är en
viktig del i det arbetet.
Miljöanpassad tillväxt
I alla projekt som Sida går in i analyseras nyttan av insatsen, till exempel i
form av fler jobb, ökad produktion
och export. Nyttan ställs mot den
eventuella påverkan på miljön som
insatserna kan ha, både omedelbart
och på lång sikt.
Om det visar sig att miljöpåverkan
är för stor, försöker vi hitta en lösning
på problemet. Det kan handla om
utbildning till dem som är inblandade i
projektet, till exempel jordbrukare, företagare och anställda. Det kan handla
om att ge råd och stöd till landets
regering i arbetet med miljölagstiftning,
miljömärkning, miljöutbildning eller
uppbyggnad av miljöinstitutioner. Vi
arbetar även internationellt genom
FN med gemensamma insatser på
miljöområdet.
Fattigdomsinriktad tillväxt
Sidas roll är att stödja ländernas eget
arbete för att minska fattigdomen. Alla
tillväxtprojekt som Sida är inblandad i
är inriktade på att förbättra villkoren
för de allra fattigaste, och öka tillväxten
i de fattigaste länderna. Det kräver
insatser på många olika områden. Här
följer exempel på några områden och
insatser som Sida stödjer:
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Fungerande el, tele, IT och vägar
Satsningar på mobiltelefoner och solcellsdrivna telefonkiosker kan förända
landsortsbefolkningars tillvaro i
grunden. I Uganda har telefonerna
gett ett öppnare samhälle, där det är
enklare att handla och samarbeta. El
är en annan förutsättning för tillväxt.
I Zambias Eastern Province får befolkningen miljövänlig el genom solceller.
Det förbättrar lönsamheten för småföretagen när till exempel affärer och
restauranger kan ha öppet längre.
Sida stödjer insatser som förbättrar
infrastrukturen i många andra länder.
Nu odlar bönderna på Altiplanon i Bolivia frukt till glass, youghurt och juice i stället för kokablad till drogproduktion.

Mikrolån
Mikrofinansiering ger fattiga människor
tillgång till finansiella tjänster. I en
township utanför Pretoria i Sydafrika
startade Marriam Malange, med hjälp
av ett mikrolån, ett dagis för 72 barn.
Det ger föräldrarna möjlighet att
jobba på dagarna.
Under 1980-talet var Sida en av de
största bidragsgivarna till Grameen
Bank i Bangladesh. Nu är den mikrobanken en av världens största med
över 2 miljoner kunder. Idag arbetar
Sida med stöd till mikrofinans i bland
annat Bolivia, Zimbabve, Tanzania,
Nicaragua och Mocambigue.
Företagsutveckling
I Bolivia startade Felipe och Mabel
Vera Loza en glassfabrik och fick bönderna att odla passionsfrukt istället för
kokablad. Nu har svenskt stöd gjort att
företaget kan anpassa sin produktion till
de hårda internationella miljökraven. I
Bolivia samarbetar Sida med näringslivets egna organisationer, som har
bäst förutsättningar att identifiera
behov och lösningar på sina problem.
Sida arbetar också med näringslivsutveckling i många andra länder. Ett
program är ”Start and Improve Your
Business” som har genomförts i över
80 länder världen över.
Jordbruksutveckling
På bara ett år kan en småbrukare i
Uganda och Tanzania miljöcertifiera
sina odlingar och börja exportera till
Sverige och andra länder. Det ökar
inkomsterna ordentligt och ger trygga
långsiktiga avtal. Hittills har 34 000
bönder i de båda länderna fått hjälp att
certifiera sina odlingar av EPOPA –
SIDA3042sv

Export Promotion of Organic Products
from Africa. Sida stödjer också landsbygdsutveckling i många andra länder,
bland annat i Vietnam, Laos,
Kambodja, Nicaragua, Zambia och
Etiopien.
Starkare äganderätt
Den enorma privatisering som pågår
i Ryssland, och andra delar av det
tidigare Sovjetunionen, är den största
i världen någonsin. Det beräknas att
75 miljoner nya fastigheter kommer
att etableras. För att jordreformen ska
lyckas krävs moderna metoder för lantmäteri och fastighetsregistrering. Sedan
1991 pågår ett samarbete mellan lantmätare i Sverige och Ryssland. Sida
har också gett stöd till utvecklingen av
lantmäterier i många andra länder.
Välskötta fastighetsregister skapar
ordning och säkerhet som värderas
högt av utländska investerare, vilket
kan ge många nya arbetstillfällen.
Bättre förhandlingskapacitet
Man måste känna till reglerna för att
lyckas i en förhandling. Därför stödjer
Sida WTO-fonden som ska öka kunskapen hos utvecklingsländerna om
WTO:s regelverk. Det är en förutsättning för att de ska kunna skaffa sig
gynnsamma handelsvillkor. Speciella
insatser görs också för de minst utvecklade länderna i världen.
Rättvisa skattesystem
I Sydafrika spelar en myndighet huvudrollen i arbetet för social rättvisa. Det
är skattemyndigheten SARS, South
African Revenue Service, som förra
året bidrog till att skatteintäkterna

ökade med 6 procent mer än planerat.
Det ger mer pengar till investeringar i
utbildning, hälsovård och social trygghet som alla sydafrikaner har nytta av.
Sida stödjer utvecklingen av myndigheter och institutioner i många länder
i Afrika, Asien och Latinamerika.
Fungerande ekonomiska system
Finansiell stabilitet minimerar riskerna
och får människor och företag att våga
investera. Trygga ekonomiska system
gör att ingen behöver förlora sina
pengar. Sedan tre år pågår ett samarbete mellan Sveriges Riksbank och Sri
Lankas Centralbank som handlar om
penningpolitik och finansiell stabilitet.
Sida stödjer också utvecklingen av
centralbankerna i Vietnam och
Uganda.
Vill du läsa mer om Sidas tillväxtprojekt? Beställ broschyren ”Ökad
tillväxt gör världen rikare” eller
besök www.sida.se

Att halvera fattigdomen i världen till år 2015 är möjligt.
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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