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Abstract 

Sida’s perspective on the development assistance policy field. A study of the 

development cooperation between Sweden and Russia.

Authors: Linda Yakoob, Sali Bitar, Matilda Ånöstam

Sweden introduced a development assistance policy in 1952 and thirteen years later Sida, 

Swedish International Development Cooperation Agency started, in 1965. But in 1995, five 

separate development assistance authorities came together and established the new Sida as it 

is today. Sida is Sweden’s representative in the development assistance policy field and they 

work through projects that have to be presented through a Country Strategy Process (CSP). 

The aim of this paper is to point out Sida’s perspective on the conducted development 

assistance policy and what guide lines that are followed. The main purpose of the 

development assistance policy is to create better conditions for the distressed countries. 

Russia is a country that receives big sums of money from Sida, but the support given is about 

to be phased out and in 2010 it will be completely terminated. The cooperation with Russia 

will go through a transition to normal cross-border cooperation as a neighboring country. We 

have chosen to characterize Sida’s work with Russia and other countries through two 

perspectives on poverty; an orthodox perspective, which is a more ideologically conservative 

approach, and an alternative perspective, which is a more liberal approach.

Keywords: Development assistance policy, Sida, Russia, Sweden
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1. Inledning

Året var 1962 då Sverige utarbetade en samlad biståndspolitik fokuserad på utvecklingshjälp 

till andra länder. Målet var att skapa bättre förutsättningar för de fattiga länderna att höja och 

förbättra levnadsstandarden. Sida arbetar i form av projekt som måste redovisas i form av 

landsstrategier, därefter är det regeringen som skall fatta det slutgiltiga beslutet angående stöd 

till andra länder. Detta då bistånd enbart kan beviljas där en landsstrategi har utarbetats. Det 

huvudsakliga syftet med biståndspolitiken är att skapa förbättrade förutsättningar för de 

nödställda länderna. Bo Karlström har skrivit i boken ”Det omöjliga biståndet” att bistånd 

handlar om vilka ekonomiska och politiska biverkningar som biståndet kan ge upphov till. 

Han menar att det blir svårare för biståndsmottagarländer att utvecklas i och med att de 

utvecklar ett stort beroende gentemot biståndsgivarna. En annan kritik som har framförts finns 

i boken ”Swedish Development Aid in perspective”, där en av författarna, Sixten Heppling, i 

första kapitlet skriver om de första åren av svenskt bistånd. I sin text har han framfört kritik 

mot det svenska biståndet från folkopinionen under slutet av 40-talet fram till 60-talet. Denna 

kritik går till stora delar att applicera på dagens biståndsdebatt. 

Efter Sovjetunionens fall 1991 var Ryssland i behov av ett ekonomiskt och socialt stöd 

utifrån. Hur kommer det sig att ett europeiskt land som Ryssland har varit en 

biståndsmottagare? Under 2004 beräknades en femtedel av Rysslands befolkning leva under 

en skälig levnadsnivå, vilket är under levnadsstandarden i övriga Europa1. Samtidigt vill 

regeringen nu avveckla utvecklingssamarbetet till ett grannlandssamarbete, då de anser att den 

ekonomiska utvecklingen är på så pass god väg att det svenska ekonomiska biståndet inte 

längre behövs i samma utsträckning. 

Det vi har valt att fokusera på i denna uppsats är hur Sida arbetar. Sida är en representant för 

den svenska statliga biståndspolitiken och blir därmed en central aktör i biståndsprocessen.  

”Development can be conceived only within an ideological framework.”2 De två perspektiven 

på fattigdom som vi använder oss av kommer att utgöra det ideologiska ramverket för denna 

uppsats. Det ena perspektivet är det ortodoxa och det andra är det alternativa. Vi kommer att 

undersöka hur dessa perspektiv reflekteras i Sidas arbete och riktlinjer för Sveriges förda 

biståndspolitik. Det ortodoxa perspektivet reflekterar en mer konservativ ideologi och 

fokuserar mer på ekonomisk tillväxt och statistik som mått på utveckling, medan det 

alternativa perspektivet reflekterar en mer liberal ideologi som går in på djupet och ser hur de 

                                                
1 Länder i fickformat – 501 Ryssland 2005 – Ekonomi, s. 39.
2 Thomas 2001 s. 562. Hon citerar Roberts 1984.
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faktiska förhållandena på lokal nivå ser ut, för att kunna få en mer nyanserad bild av 

utvecklingen. 

Vi önskar läsaren en nöjsam läsning!

Linda Yakoob, Sali Bitar och Matilda Ånöstam
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2. Syfte och Problemformulering

Syftet med denna uppsats är att påvisa hur Sida ser på den biståndspolitik som förs och vilka 

riktlinjer som efterföljs i deras arbete. Vi utgår från Sidas syn på bistånd och på vilka grunder 

de fattar biståndspolitiska beslut. Vi har valt att begränsa oss till Sida som fall och använda 

Ryssland som exempel, då landet har varit en stor biståndsmottagare, som efter att ha 

genomgått en stor ekonomisk och politisk utveckling nu börjar avvecklas. På detta sätt får 

man med initierings- och avvecklingsaspekten.  

2.1 Frågeställning

Våra frågeställningar lyder:

- Varför har Ryssland varit en stor biståndsmottagare? 

- Varför börjar man avveckla biståndet till Ryssland?

- Vilket perspektiv på utveckling och syn på fattigdom avspeglar sig i Sidas och 

Sveriges förda biståndspolitik? 

3. Teori

Enligt Roberts kan utveckling endast förstås utifrån ett ideologiskt ramverk. Vi har valt att 

använda oss av två olika perspektiv på utveckling som ramverk för denna uppsats, där båda 

har en ideologisk utgångspunkt, vilket medför konsekvenser i Sidas förda biståndspolitik. 

Perspektiven är det ortodoxa och det alternativa, där det första är ideologiskt konservativt och 

fokuserar på ekonomisk tillväxt medan det alternativa perspektivet är präglat av en liberal 

riktning och ser till humanistiska, faktiska förhållanden som ett mått på utveckling. Det 

ortodoxa perspektivet har uppkommit hos regeringar.3 Det alternativa perspektivet har 

däremot utvecklats av FN-organisationer, NGO: s4, gräsrotsorganisationer och akademiker. 

Utifrån tabellen på nästa sida kan man läsa om de två perspektivens riktlinjer. 

                                                
3 Thomas 2001, s. 563.
4 NGO står för Non Governmental Organisations och inkluderar alla de organisationer som inte är statligt 
finansierade.
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Det ortodoxa perspektivet Det alternativa perspektivet

- Fattigdom; ekonomisk basis. 

- Syftet; gå från ett feodalsamhälle till ett 

modernt industrisamhälle.

- Idéerna; övergång till en fri 

marknadsekonomi. 

- Sättet att mäta tillväxt; BNP, GDP (Gross 

Domestic Product per capita), med flera.

- Biståndsfördelningen; Top-Down-
perspektiv.

- Fattigdom; materiella och ickemateriella 

behov.

- Syftet; skapa stabilitet och välstånd på 

alla nivåer i samhället.

- Idéerna; kulturell mångfald, tillgång till 

naturen, människans aktiviteter, 

demokratisk delaktighet och 

yttrandefrihet.

- Sättet att mäta tillväxt; faktiska 

humanitära förhållanden.

- Biståndsfördelningen; Bottom-Up-
perspektiv.5

3.1 Ortodoxa perspektivet  

Inom det ortodoxa perspektivet definieras fattigdom utifrån en ekonomisk basis, där det 

materiella behovet kommer i första hand. Det viktiga är att man har en ekonomisk grund för 

att höja sin levnadsstandard. Utvecklingsmålet är enligt det ortodoxa perspektivet att man 

övergår från det gamla feodala samhället till ett mer modernt industrisamhälle, där människor 

tjänar sitt uppehälle genom att sälja sin arbetskraft. Perspektivet bygger på en västerländsk 

modell, där idéerna innebär en övergång till en fri marknadsekonomi som sedan skall leda 

vidare till en ökad tillväxt och medföra en ekonomisk expansion, där även de fattigaste 

individerna är inräknade. Sättet att mäta den ekonomiska tillväxten på är genom BNP 

(Bruttonationalprodukt) och andra mått på ekonomisk tillväxt, såsom GDP (Gross Domestic 

Product per capita). Genom att övergå till ett industrisamhälle ökar arbetstillfällena och det 

leder till en ökad sysselsättning i samhället. Sysselsättningen är även den ett sätt att mäta 

utveckling på. Biståndsfördelningen går till så att biståndet under en inledande fas tilldelas 

makthavare i olika regeringar, som i sin tur fördelar dessa bidrag vidare till lägre nivåer och 

på det sättet sprider den ekonomiska tillväxten till lägre nivåer. Detta är det så kallade ”Top-

Down”-perspektivet. 

                                                
5 Thomas 2001, s. 563 Vi har utgått från Box 26.1 när vi har utvecklat teorin i denna uppsats.
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3.2 Alternativa perspektivet

Fattigdom definieras enligt det alternativa perspektivet utifrån hur pass väl materiella och 

icke-materiella behov tillgodoses och inte endast genom att se på hur stort ett lands BNP är. 

Syftet med detta perspektiv är att skapa stabilitet och socialt, politiskt, ekonomiskt och 

kulturellt välstånd på alla nivåer i samhället. Idéerna som det alternativa perspektivet bygger 

på är det inneboende värdet hos kulturell mångfald, tillgång till naturen (såsom vatten och 

skog), en demokratisk delaktighet i samhället och att även de marginaliserade grupperna får 

göra sina röster hörda i samhället. Sättet att mäta tillväxt på är att se till de faktiska 

humanitära förhållandena och hur uppfyllandet av grundläggande behov ser ut, samt en 

politisk förstärkning av de marginaliserades röster. Det alternativa perspektivets syn på 

biståndsfördelningen ser ut så att gräsrotsorganisationer på lokal nivå tilldelas biståndet för att 

främja en ekonomisk tillväxt som sprider sig uppåt till högre nivåer. Detta är det såkallade 

”Bottom-Up-perspektivet”. Man satsar även på småskaliga projekt. 
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4. Metod

4.1 Analytiskt ramverk

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ studie, där vi ska använda oss av textanalys som 

metod. Texterna vi analyserar är huvudsakligen dokument och rapporter från Sida och 

Utrikesdepartementet. 

Utifrån Sidas dokument kommer vi att göra en analys med hjälp av den valda teorin som 

bygger på det ortodoxa och det alternativa perspektivet. Dessa perspektiv har även fungerat 

som ideologisk ramverk för denna uppsats. Analysen kommer att göras genom att vi 

identifierar olika sätt som Sida uttrycker sig på gällande fattigdom och bistånd för att sedan 

applicera det mest passande perspektivet på det. Vi kommer att utgå från tabellen som finns 

under teoriavsnittet. Vi ska applicera perspektiven på olika uttryckssätt genom att studera på 

Alternativa 
perspektivet

Svensk 
bistånds-
tradition

Paris-
deklara-
tionen

FN:s 
Millennie-

mål

Ortodoxa 
perspektivet

Sidas biståndspolicy
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vilket sätt Sida uttrycker sig på i de utvalda dokumenten för vår analys. Detta blir tydligt i och 

med att vi utgår från att det ortodoxa perspektivet är ett mer holistiskt och ytligt perspektiv, 

som inte ser till djupet på samhällsutvecklingen. Det mått på utveckling som används här 

utgår från en ekonomisk basis. Det alternativa perspektivet bygger på en mer djupgående 

analys av fattigdom och ekonomisk tillväxt och Sida uttrycker sig tydligt på vissa punkter där 

de anser att det är viktigt att få en mer nyanserad bild av detta genom att gå på djupet och se 

till faktiska sociala förhållanden i samhället. 

Vårat tillvägagångssätt i denna uppsats är att vi inledde med att grundligt läsa litteraturen för 

att kunna skapa en empiri. Därefter studerade vi Sidas åsikter gällande ämnet för att sedan 

kunna applicera en passande teori på deras målsättningar och riktlinjer. Vi har valt att göra 

korta analyser löpande i texten, istället för att ha en enskild analysdel. Även vår 

operationalisering kommer att ske löpande i texten. Vi kommer att använda Ryssland som 

exempel genom hela uppsatsen när vi diskuterar Sidas riktlinjer och policys. 

4.2 Källor och källkritik

Det material vi har använt oss av anser vi vara pålitligt, då det kommer från säkra källor 

såsom statliga institutioner. Materialet återfinns på Sidas och regeringens hemsida och 

litteraturen vi har använt är vetenskapligt författade böcker på ämnet. 

Eftersom materialet som vi använt oss av publicerats av de inblandade organisationerna finns 

risken att de vinklat materialet till sin fördel, detta för att försvara och motivera sitt arbete och 

de stora utgifter som detta arbete innebär. Vi har försökt att avläsa Sidas policys och riktlinjer 

på ett så objektivt sätt som möjligt och framföra där så fallet är på ett tydligt sätt att Sida 

själva inte är objektiva. Det har ibland även varit svårt att se vilket perspektiv som stämmer 

mest överens med Sidas påståenden, då gränsen mellan de båda perspektiven kan vara diffus; 

vad menas egentligen med materiella tillgångar? Detta behöver inte vara alternativt kan man 

se när man studerar det djupare. Tolkningen av begrepp såsom ”materiella tillgångar” 

påverkar tolkningen av Sidas arbete. Det är essentiellt att ha en bestämd tolkning av de 

begrepp som används, då en varierande begreppstolkning ger varierande analysresultat. 

4.3 Avgränsning

Avgränsningen i uppsatsen sker genom att den huvudsakliga fokusen kommer att ligga på 

material från Sida som kommer att granskas utifrån de två tidigare nämnda perspektiven, det 

ortodoxa och det alternativa perspektivet. Vi kommer inte att diskutera biståndspolitiken i en 
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allmän form utan vi har valt att avgränsa oss till Ryssland som exempel på ett 

biståndsmottagarland. Vi har valt att avgränsa oss från 1991 till 2010 när vi fokuserar på 

Ryssland, detta då Sovjetunionens upplösning skedde 1991 och landet blev därmed aktuellt ur 

en biståndsaspekt. Vad gäller resterande tidsramar för uppsatsen så har vi valt en allmän 

överblick för att få en bakgrundsbild av svensk biståndshistoria att bygga vidare på. Den 

samlade svenska biståndspolitiken inleddes först i början av 60-talet och därför ligger vår 

tidsram på 60-talet fram till 2010, då utvecklingssamarbetet med Ryssland skall vara helt 

avslutat.

5. Biståndet genom tiderna 

Under de senaste tvåhundra åren har västvärldens materiella välfärd utvecklats. 

Kapitalöverföringar har varit en viktig utvecklingsprocess för de fattiga länderna. Sverige 

räknades som ett fattigt land då det hade ett stort behov av importkapital under slutet av 1800-

och början av 1900- talet. Under dessa år var det inte bistånd som var kapitalet, utan man hade 

ett riskkapital. Efter andra världskriget uppkom en ny form av kapitalöverföring, det 

offentliga biståndet som innebär att en grupp rika länder gav bistånd till ett antal fattiga länder 

som ansågs vara i behov av stöd. Efter andra världskrigets slut så gavs biståndet i form av 

gåvor. Men under 1980-talet förändrades bilden och långivaren började tjäna pengar på 

produktiva investeringar. 6

Sverige hade tidigare ett humanitärt synsätt på biståndspolitiken där fattigdomsbekämpningen 

var central och därmed förknippades bistånd med människornas dåliga samvete för u-

länderna. I och med avkoloniseringen efter andra världskriget skapades det andra perspektiv 

på världen. Dessa perspektiv började kritiskt uppfatta imperialisternas förtryck mot de 

drabbade länderna. Denna politiska omvärdering av 1800 - och 1900-talens historia blev en 

stark drivkraft bakom biståndets framväxt. 7  

5.1 Sverige 

Historien om biståndens framväxt tar oss långt tillbaks till 1800-talet då de kristna 

missionärerna lade de allra första grunderna för ett utvecklingssamarbete. Det främsta målet 

var att omvända människorna till kristendomen. Parallellt med detta började även 

missionärerna att utveckla samhället genom att bygga skolor och sjukhus för människornas 

välbefinnande.  

                                                
6 Karlström 1996, s. 16.
7 Ibid. s. 30.
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Diskussionen om utvecklingssamarbete uppkom inte förrän runt 1962 då den svenska 

riksdagen röstade ja till ett biståndsförslag som var lett av Olof Palme, där målet med detta 

förslag var att höja de fattiga ländernas levnadsstandard. År 1965 startade Sida, detta på order 

av riksdagen och regeringen. Deras allra största uppgift var att skapa förutsättningar för 

förändring och utveckling i de fattiga länderna. Sida som det ser ut idag, bildades först 1995,

då fem olika biståndsmyndigheter som uppkommit inom Sida slogs samman. År 1968 

beslutade riksdagen att det svenska biståndet skulle förbättras och ökas i etapper upp till 1 % 

av Sveriges BNP i mitten av 70-talet. I början av 70-talet lade FN sitt mål med att alla rika 

länder skulle avsätta minst 0,7 % av BNP till bistånd.8  Penningställningen ansågs alltså av de 

rika länderna som lösningen till en förbättrad levnadsstandard i de nödställda länderna, 

samtidigt som ett moraliskt kriterium inom de rika länderna.9 Under början av 70-talet 

utvecklades samarbetet mellan givarlandet och mottagarlandet då mottagarlandet fick ett 

större inflytande i vilka projekt eller samhällsområden man skulle placera satsningarna i. 

Under 70-talet övergick man från begreppet experthjälp som tidigare var ett nyckelord för det 

stödet som Sverige gav de nödställda länderna, till U-hjälp som blev det centrala begreppet 

för bistånd under 70-talet. Det handlade mycket om att utveckla och hjälpa till med 

exempelvis utbyggnaden av skolor och sjukhus. 

I anknytning till biståndsförslaget 1962 utvecklades fyra delmål för att höja människornas 

levnadsstandard i de fattiga länderna. Dessa delmål applicerades 1978 och de är: 

 resurstillväxt

 ekonomisk och social utjämning

 ekonomiskt och politiskt oberoende 

 demokratisk samhällsutveckling10

De fattiga länderna kände sig missgynnade i den internationella politiska och ekonomiska 

debatten där de hade en svag röst. Även i de internationella organisationerna hade de lite att 

säga till om, framför allt i Världsbanken och i den internationella valutafonden, IMF.11 Under 

1980-talet kom Sverige, liksom de flesta västliga givarländer att stödja Världsbankens och 

                                                
8 http://www.asdi.org/sida/jsp/sida.jsp?d=733&a=4984, 2007-05-18.
9 Karlström 1996, s. 34.
10 http://www.asdi.org/sida/jsp/sida.jsp?d=733&a=4984, 2007-05-18.
11 Karlström 1996, s. 39.
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Valutafondens handlingsplan för en mer stadgad och liberaliserad ekonomi i de nödställda 

länderna. I och med att informationstekniken och statistiken förbättrades under 80-talet så 

blev dessa offentliga för allmänheten, det vill säga både de rika och de fattiga länderna kunde 

ta del av de politiska och de ekonomiska klyftorna i världen för att senare kunna höja de rika 

ländernas biståndsvilja.12 Under 1980- talet blev även bistånd ett centralt och dominerande 

begrepp där mottagarländer och givarländer var centrala i begreppets utformning. Därmed 

lanserades 1988 ytterligare ett femte delmål:

 Framsynt hushållning med naturresurser och omsorg om miljön.13

Under 90-talet tillkom det ytterligare ett delmål, vilket är:

 Jämställdhet mellan kvinnor och män.14

5.2 Millenniemålen

Från och med år 2000 fram till 2015 har man som mål att halvera fattigdomen i världen. Alla 

länder enades år 2000 om åtta millenniemål som skulle bidra till detta och som skulle uppnås 

senast 2015. 

År 1990 är det år man jämför med för att mäta utvecklingen, och det var under 90-talet som 

antalet extremt fattiga människor i världen minskade med 130 miljoner människor.15

Biståndet till de fattiga länderna har bidragit till förbättrade förutsättningar och liv för dess 

invånare, vilket har medfört att andelen människor i världen som levde i extrem fattigdom 

sjönk från 28 procent 1990 till 22 procent 2006.16

De åtta millenniemålen är:

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. 

                                                
12 Karlström 1996, s. 39.
13 http://www.asdi.org/sida/jsp/sida.jsp?d=733&a=4984, 2007-05-18.
14 Perspektiv på fattigdom 2004, s. 13-14.
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5. Mödradödligheten ska minska med tre fjärdedelar till 2015.

6. Spridningen av hiv/aids, malaria och andra sjukdomar ska hejdas till 2015. 

7. En miljömässigt hållbar utveckling ska säkerställas till 2015. 

8. Globalt samarbete genom ökat bistånd, rättvisa handelsregler och lättade skuldbördor i 

utvecklingsländerna. 17

Sverige som är ett av de länder som har undertecknat detta kontrakt, arbetar effektivt med att 

förverkliga dessa mål genom institutioner, organisationer, företag, et cetera. Sverige har satt 

sin fokus på vissa områden som anses vara mer nödvändiga för att uppnå en maximal 

minskning av fattigdomen. Dessa områden är hållbar utveckling, där man lägger en stor vikt 

på miljön och dess utveckling. Fred, där krig och konflikter skall utrotas inte bara för 

människors lidandes skull utan även för de förlorade utbildningsmöjligheterna, all 

överbelastning på sjukhusen och de minskade möjligheterna till självförsörjning. Demokrati, 

är även det ett viktigt område som Sverige arbetar utifrån, där grunden ligger i människors 

lika värde samt vikten av att kunna påverka i ett demokratiskt samhälle. Respekt för 

mänskliga rättigheter, där trygghet och ett liv fritt från diskriminering är en central del för en 

ökad levnadsstandard. Utbildning, som leder till en ökning av människors inkomster samtidigt 

som det utvecklar deras delaktighet i samhället. Utbildning har varit en central faktor när det 

gäller en resultatrik fattigdomsbekämpning. Hälsa, som är en viktig del i 

utvecklingssamarbetet och för att det skall uppnås så behövs en fungerande sjukvård som är 

tillgänglig för alla. Det behövs även lärdom om hälsa, arbetsmiljö och kost. Tillväxt och 

rättvisfördelning, för att få ett mer demokratiskt samhälle så bör klyftor mellan rika och 

fattiga reduceras. En välfungerande arbetsmarknad och mindre former av banklån till de 

fattiga ger fler människor möjligheten att bidra till tillväxten. Samtidigt måste alla former av 

resurser fördelas lika och inte i någon form av Robin Hood system. Jämställdhet, som även 

här ligger till grunden för ett demokratiskt samhälle. Det skall finnas lika rättigheter mellan 

könen samtidigt som man skall låta kvinnan komma in på arbetsmarknaden för att hjälpa 

familjen i större utsträckning och för att kvinnan ska få en ökad självständighet. Tillgång till 

de internationella marknaderna och skuldlättnader, för att de fattiga länderna skall kunna ta 

sig ur den onda cirkeln så bör handelsrelationerna ske på rättvisa villkor, eftersom den största 

delen av statens inkomster går till avbetalningarna av de skulder som staten har. Det allra sista 

                                                                                                                                                        
15 http://www.millenniemalen.se/index.asp, 2007-05-20.
16 http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=1350&a=24820, 2007-05-20.
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området som Sverige fokuserar på är samstämmighet hos globala aktörer, som innebär att den 

givmilda biståndspolitik som Sverige för, är till ingen nytta om Sveriges handelstullar och 

jordbrukspolitik motverkar fattigdomsbekämpningen som biståndet skall leda till. Korruption 

och etnisk diskriminering är även de faktorer som motverkar utveckling.18

Dessa områden är i svensk utformning är en viktig del för bekämpningen av fattigdomen i de 

nödställda länderna och skall leda till ett utvecklat och tillväxande biståndsamarbete med en 

produktiv följd.  

5.3 Parisdeklarationen

Ett inledande möte i Paris, 2005, resulterade i ett undertecknande av den så kallade 

Parisdeklarationen. Meningen med denna är att utöka den positiva effekten av biståndet, 

effektivisera styret och förbättra samordningen.19 120 givarländer, samarbetsländer och 

internationella organisationer kom överens och undertecknade Parisdeklarationen. Detta 

beslut gick bland annat ut på att givarländer och mottagarländer ska bli bättre på att redogöra 

för resultat. Utvecklingsländerna måste även ta ett större ansvar och givarländerna måste 

anpassa sig mer. Parisdeklarationen är främst ett internationellt avtal för hur biståndet skall 

skötas på ett internationellt plan. Motivet med mötet i Paris var det behov man hade för att dra 

upp nya målsättningar för en effektivare biståndspolitik och även för att skapa resultat i de 

tidigare åtagandena om millenniemålen. Parisdeklarationen skall vara genomförd till 2010, 

vilket är en stor utmaning både för biståndsgivarna och för samarbetsländerna.20 I 

deklarationen finns det åtaganden som skall genomföras av både givarländerna och 

samarbetsländerna. Dessa är:  

 att stärka samarbetsländernas ägarskap och ansvar för biståndet,

 att anpassa biståndet till samarbetsländernas prioriteringar och administrativa system, 

 att samordna och förenkla givarprocedurer, 

 att bättre redovisa resultaten av fattigdomsminskningen och 

                                                                                                                                                        
17 http://www.asdi.org/sida/jsp/sida.jsp?d=1350&a=4853, 2007-05-21.
18 http://www.asdi.org/sida/jsp/sida.jsp?d=1350&a=4887, 2007-05-21.
19http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=1350&a=24820&searchWords=parisdeklarationen&searchWords=paris
deklarationen, 2007-05-20.
20 Ett effektivare utvecklingssamarbete 2006.
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 att ömsesidigt ansvara för återrapportering och uppföljning. 21

Dessa fem punkter är de som skall vidareutveckla biståndspolitiken. Vidare finns det 

indikatorer för att mäta och följa upp de framsteg som görs. De finns under teman som 

ägarskap, givaranpassning, harmonisering, bättre givarsamordning och ömsesidigt ansvar.22

Genom denna deklaration får samarbetsländerna ett större inflytande i 

fattigdomsbekämpningen genom att förbättra sina metoder och attityder och därmed anpassa 

biståndet till samarbetslandet. För Sverige, som var ett av de länder som skrev under denna 

deklaration, innebar det en fortsatt strävan att verka för en effektivisering av biståndet. 

Civilsamhället har en stor roll och påverkan att delta i sådana utvecklingsagendan och de är 

därför centrala i utvecklingsarbetet. Civilsamhället, som i vårat fall är organisationer såsom 

Sida, har även de en viktig roll i att tillgodose att besluten som finns i deklarationen verkligen 

efterföljs som planerat. 

6. Sidas olika typer av stöd

Sida och Sverige arbetar med olika typer av bistånd; programstöd, humanitärt stöd, 

projektstöd och budgetstöd. År 2005 såg Sidas biståndsfördelning ut som följande:

Projektstöd samt övrigt – 75 procent

Sektorprogramstöd – 6 procent 

Humanitärt bistånd – 14 procent 

Generellt budgetstöd – 5 procent 23

6.1 Presentation av de olika biståndsformerna

Programstöd – inkluderar budgetstöd och sektorprogramstöd. Programstödet innebär ett 

allmänt bidrag till samarbetslandets statsbudget eller till någon del av statsbudgeten, till 

exempel sjukvård. Biståndsgivare och mottagare samarbetar ”kring ett gemensamt program 

med en strategi”.24

Projektstöd – används av Sida för att genom olika insatser bekämpa fattigdom.25 Projektstöd 

inkluderar allt från snabba, akuta insatser i nödsituationer till utvecklingsprogram som 

                                                
21Ett effektivare utvecklingssamarbete 2006. 
22 Ibid.
23 http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=1357, 2007-05-15.
24 Ibid.
25 Ibid.
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sträcker sig över flera år. Den gemensamma ambitionen för olika former av projektstöd är att 

möjliggöra för fattiga människor att själva förbättra sin situation.26 Syftet är bland annat att 

öka fattiga länders ansvarstagande för sin egen utveckling.27

Humanitärt stöd – är kortsiktigt stöd för akuta situationer, såsom våldsamma konflikter eller 

naturkatastrofer. Utvecklingsbiståndet syftar däremot till att långsiktigt förbättra 

levnadsvillkor och skapa strukturer för detta.28 Humanitärt stöd har utgjort en del av det 

svenska biståndet alltsedan det inleddes på 1950-talet.29

Det internationella biståndet har kritiserats och denna kritik kan sammanfattas utifrån nio 

invändningar från den samtida debatten som försiggick på 50-talet, men som även kan 

förekomma i dagens debatt. Den första invändningen är att Sverige inte ska lägga sig i andra 

nationers angelägenheter. Den andra invändningen är att de svenska pengarna främst skall 

användas till svenska problem och inte i utlandet. Den tredje invändningen är ifall vi hjälper 

utvecklingsländer att uppnå industrialisering kan deras billiga arbetskraft och priset på 

råmaterial förstöra den svenska industrin och leda till massarbetslöshet. Den fjärde 

invändningen säger att de människor som bor i utvecklingsländer lever i symbios med naturen 

och detta ska inte de västerländska materiallistiska idéerna förstöra. Den femte invändningen 

är att biståndspengarna hamnar i fel händer på grund av korruptionen i utvecklingsländerna. 

Den sjätte invändningen innebär att biståndspengarna möjliggör för utvecklingsländerna att 

investera sina egna resurser i exempelvis vapenhandel. Den sjunde invändningen är att det 

politiska systemet bidrar till en orättvis distribuering av tillgångar och Sverige ska inte bidra 

till denna orättvisa. Den åttonde invändningen innebär att man inte ska stödja länder med ett 

repressivt politiskt system. Den nionde och sista invändningen är att det svenska biståndet är 

meningslöst då det leder till en befolkningsexplosion vilket gör att de tänkta målen inte 

uppnås. 30        

7. Vad är fattigdom enligt Sidas perspektiv och vilka insatser har man för att motverka 

det?

Idag finns det ungefär 1,2 miljarder fattiga människor i världen. De flesta återfinns i Asien, 

men även i Afrika är antalet stort bland annat på grund av HIV/AIDS-epidemierna. 

                                                
26 http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=1357&a=4476, 2007-05-16.
27 http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=1357&a=25107, 2007-05-20.
28 http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=1357, 2007-05-15.
29 http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=1357&a=24982, 2007-05-15.
30  Heppling 1986, s. 25.
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Skillnaderna mellan rika och fattiga har aldrig heller varit så stora som idag. Samtidigt går vi 

mot en positiv utveckling där antalet fattiga i världen successivt minskar och det är just det 

som Sida arbetar för; en minskning av världens fattiga och ett förbättrande av förhållandena 

för dessa människor. 31

Enligt Sida utgörs fattigdomens kärna ”… av brist på materiella tillgångar och makt, vilket 

berövar människor frihet att kunna bestämma över sina liv”.32 Fattigdom definieras även som 

svält och hunger, dålig hälsa, för tidig död, brist på kunskap, diskriminering och otrygghet, 

bristande respekt och låg social status.  Fattigdomen beror i stor mån på individers brist på 

möjligheter att skaffa en skälig inkomst. Enligt Sida är det effektivare ur flera synvinklar att 

identifiera fattigdom genom metoder som mäter inkomst och utgifter, där det går, det vill säga 

i marknadsekonomier. Sida definierar fattigdom ur ett alternativt perspektiv då deras syn på 

fattigdom definieras av bristen på materiella tillgångar, de anser att det är ”… nödvändigt att 

arbeta med flera olika dimensioner för att bekämpa nöd och maktlöshet För detta behövs en 

mångdimensionell fattigdomsanalys.”33 Denna analys är värdefull då den bidrar med 

möjligheten att välja ut ett specifikt område att fokusera på som man tror kan bidra till en 

förbättring, som till exempel hälsoinsatser, utbildningsinsatser för flickor, med mera. Denna 

fattigdomsanalys, lutar åt det alternativa perspektivet. Den bidrar med en alternativ och 

mångdimensionell synvinkel som inte bara fokuserar på ett område; utan ger en mer 

nyanserad bild av verkligheten.34 Men samtidigt anser de att man bör mäta fattigdom enligt 

ortodoxa mått; genom storleken på inkomster och utgifter.

I arbetet mot fattigdom följer Sida ett antal konventioner och regler. Sidas dialoger i 

samarbetet med olika länder bygger på internationella och regionala konventioner som 

legitimerar och påverkar Sidas arbete. Andra plattformer som Sidas arbete bygger på är FN: s 

millenniemål, som består av åtta mål, som innebär en halvering av antalet extremt fattiga till 

år 2015. OECD: s35 riktlinjer för fattigdom är en gemensam bas för fattigdomsbekämpning 

som antogs år 2002. Dessa fokuserar på stöd till holistisk utveckling och nationellt ägarskap. 

Med holistisk utveckling menas att man ser på utveckling som en enhet som man inte studerar 

några subenheter på. Detta är typiskt ortodoxt, då det perspektivet i större grad fokuserar på 

ekonomin som helhet. 

                                                
31 Perspektiv på fattigdom 2004, s. 7, 17.
32 Ibid. s. 7, 17.
33Ibid. s. 25.
34Ibid. 23-26.
35 Organisation for Economic Co-operation and Development, ett forum för idé och erfarenhetsutbyte och ett 
organ för analys inom alla områden som påverkar den ekonomiska utvecklingen.
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Sveriges egna riktlinjer utformades år 1962 då landets utvecklingssamarbete initierades. 

Sverige har sex delmål, vilka är ekonomisk tillväxt, social och ekonomisk jämlikhet, 

ekonomiskt och politiskt oberoende, demokratisk samhällsutveckling, bärkraftigt utnyttjande 

av naturresurserna och skydd för miljön och jämställdhet mellan kvinnor och män. Sedan 

2003 har Sverige lagt till ett nytt mål, att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga 

människor att förbättra sina levnadsvillkor. Det alternativa perspektivets idéer bygger på 

bland annat demokratisk utveckling och det framkommer i Sveriges delmål att man fokuserar 

på sådana områden. Därför lutar Sveriges delmål mer åt det alternativa perspektivet. Det 

holistiska synsättet avspeglas sedan 90-talet även i Sveriges arbete mot fattigdom, då man har 

som utgångspunkt ett antal regeringsdokument som bygger på detta. År 2003 reformerade 

Sverige sin politik för global utveckling till att fokusera på att bidra till en rättvis och hållbar 

utveckling. ”Politiken skall präglas av ett rättighetsperspektiv samt av de fattigas perspektiv 

på utveckling.”36 Det är just detta som det ortodoxa perspektivet har en brist av, medan det 

alternativa perspektivet har en större fokus på det, så att det skapas en mer nyanserad bild av 

de faktiska förhållandena.

Det finns dock ett antal positiva utslag av den globala fattigdomsbekämpningen. Enligt Sida 

har den förväntade livslängden ökat med 20 år de senaste 40 åren, analfabetismen har under 

30 år halverats, antalet extremt fattiga har enligt Världsbanken minskat från cirka 29 procent 

till cirka 23 procent.37 År 1947 hade 27 procent av världens länder tillsatt sina styranden 

genom allmänna val,38 enligt Sida. År 2002 låg den siffran på 70 procent.39 Sida har valt att 

mäta den positiva utvecklingen på ett ortodoxt sätt. Detta perspektiv har den västerländska 

normen som ideal, där demokratiska val väger tung. Detta försöker de applicera på de 

fattigaste länderna och sedan använda som mått på deras utveckling. Men enligt Sida ska man 

dock ha i åtanke att invånarna i dessa länder i praktiken inte har samma möjligheter att 

påverka i det politiska livet.40 Detta stämmer överens med det alternativa perspektivet, då en 

större fokus ligger på politisk delaktighet. Vidare präglas Sidas riktlinjer av ett alternativt 

perspektiv då de anser att de fattiga själva måste vara med och påverka sin situation och de 

processer som leder till politisk, social och ekonomisk förändring för att på så sätt få större del 

i vinsterna. Det som faktiskt leder till social och ekonomisk utveckling varierar beroende på 

situationen. Den gemensamma nämnaren är att alla gemensamma riktlinjer bygger på 

                                                
36 Perspektiv på fattigdom 2004, s. 13-14.
37 Absolut fattiga är, enligt Världsbanken, de som lever på mindre än 1USD/dag.
38 Inte sagt att allmänna val är demokratiska val dock.
39 Perspektiv på fattigdom 2004, s. 19-20.
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principen om icke-diskriminering, det vill säga att ”alla människor – oavsett kön, ålder, etnisk 

tillhörighet, funktionshinder eller andra förhållanden som påverkar individers och gruppers 

sociala och ekonomiska möjligheter, har samma mänskliga rättigheter. Ingen får uteslutas.”41

En bärkraftig global minskning av fattigdomen kräver hög ekonomisk 
tillväxt liksom att alla länder ges samma möjlighet att delta i 
världsekonomin på lika villkor. Emellertid har de flesta utvecklingsländer 
hittills haft föga nytta vare sig av den snabbt växande internationella 
handeln eller av ökningarna i investeringar och kapital.42

Det alternativa perspektivet fokuserar mer på humanitära förhållandena och får därför en mer 

reell bild än det ortodoxa synsättet ger med sin ekonomiska fokus. Ekonomiska åtgärder har 

bidragit till att många utvecklingsländer får bättre grundvalar att bygga vidare på, men enbart 

en ekonomisk liberalisering kan inte minska fattigdomen43.

8. Fattigdomen ur fyra olika perspektiv

Sida har valt att se på fattigdom ur fyra olika perspektiv; ett socialt och ekonomiskt 

perspektiv, ett politiskt, ett miljömässigt och ett fred- och konfliktperspektiv.  

8.1 Sociala och ekonomiska dimensioner

Enligt Sida räcker det inte med en positiv ekonomisk tillväxt för att minska fattigdom, utan 

man måste även ha fungerande institutionella grunder att utveckla samhället vidare på. Detta 

är grunden till det alternativa synsättet, att det inte räcker med enbart ekonomiskt tillväxt. De 

åtgärder man använder är makroekonomiska riktlinjer44, institutionella ramverk som 

motsvarar olika behov på olika nivåer i samhället, öppenhet och möjlighet att utkräva ansvar 

av de styrande och effektiva spärrar mot korruption. En annan viktig åtgärd är att förbättra 

möjligheten för de fattiga att avancera från den informella till den formella sektorn. Hur pass 

mycket tillväxten påverkar fattigdomen är mer knuten till att länder har en jämn fördelning av 

resurser, såsom jord, kapital, utbildning, och dylikt. Alltså behöver Sida fokusera mer på 

länder med en ojämlik resursfördelning för att öka tillväxten. Men det finns ett samband 

mellan ekonomisk tillväxt och minskad fattigdom och det utgörs av ökad sysselsättning och 

högre produktivitet. Därför är det för Sida extra viktigt att man skapar nya arbetsmöjligheter 

                                                                                                                                                        
40 Perspektiv på fattigdom 2004, s. 19-20
41 Ibid. s. 15.
42 Ibid. s. 17.
43 Perspektiv på fattigdom 2004, s. 17-18.
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för de fattiga i utvecklingsländerna så att sysselsättningen ska kunna öka. Det ortodoxa 

perspektivet ser sysselsättning som ett mått för utveckling. Sida ser detta samband och bygger 

sina riktlinjer på det.45

Något annat som är viktigt för fattigdomsminskningen är ett utvecklat skattesystem, då 

korruption och skattesmitning leder till en utbredning av fattigdom.46

Idag utgör jordbruket en avgörande del av många fattigas inkomstkälla. Man måste garantera 

fattiga människor en grundläggande tillgång till jord och andra naturresurser så att de ska 

kunna försörja sig. Andra centrala delar av utvecklingen är utbildning och hälsa. Dessa är 

även en del av de sociala och ekonomiska rättigheter som alla människor ska erhålla enligt 

internationella konventioner. Särskilt för flickor och unga kvinnor är utbildning viktigt, då det 

har visat sig att utbildade kvinnor är ett viktigt bidrag till fattigdomsbekämpningen.47

En annan del av de sociala och ekonomiska dimensionerna innebär att fattiga människor ska 

kunna få tillgång till marknader och information. Bristen på detta leder till att deras rättigheter 

förbises och de får även svårigheter att organisera sig och blir därmed kvar i den informella 

sektorn. Det leder till höga transaktionskostnader, låg produktivitet, stora risker och brist på 

trygghet. Ett problem som ofta drabbar kvinnor och barn är en lågavlönad, osäker arbetsplats i 

den informella sektorn.48 Här fokuserar Sida enligt det ortodoxa perspektivet på vikten av att 

få ut människor i arbetslivet. 

En effektiv fattigdomsbekämpning kräver mycket kunskap om samhällets sociala relationer 

och institutioner, men även kunskap om kulturella förhållanden, som till exempel hur 

individer själva uppfattar sina liv.49 Till skillnad från det ortodoxa perspektivet inkluderar det 

alternativa synsättet icke-ekonomiska aspekter såsom kulturella förhållanden i samhället. 

Fattigdomen leder till ett förtryck av kvinnorna i de fattiga länderna och detta är på grund av 

bristande sexuella och reproduktiva rättigheter. Kvinnoförtryck hindrar utvecklingen genom 

att hålla produktiviteten och tillväxten på en låg nivå i ett samhälle.50

                                                                                                                                                        
44 Makroekonomi är den avdelning av nationalekonomin som behandlar samhällets ekonomi som en helhet, till 
skillnad från de enskilda aktörernas ekonomi.
45 Perspektiv på fattigdom 2004, s. 29-30.
46 Ibid. s. 30.
47Ibid. s. 30-31.
48Ibid.
49 Ibid.
50 Ibid. s. 33.

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


21

HIV/AIDS är en spridande epidemi idag, särskilt i Afrika men även i Ryssland. Den är idag så 

utbredd att den utgör ett hot mot hela befolkningars försörjning och samhällsstrukturer. Då 

sjukdomen ofta drabbar människor som befinner sig i början av vuxenlivet leder det till en 

minskning av tillgång på arbetskraft och kunskaper, vilket påverkar hushållens inkomster 

negativt och det de nationella ekonomierna. Samtidigt har regeringarna i de fattiga länderna 

väldigt svårt att begränsa sjukdomen genom de ökade kraven från hälsovården.51

8.2 Politiska dimensioner

Det är allmänt känt att ett demokratiskt styre stärker människors friheter och rättigheter. Sida 

bygger sitt arbete på konventioner för mänskliga rättigheter och enligt Sida är det staters 

uppgift att se till att respekten för mänskliga rättigheter uppehålls. Sida anser att det finns tre 

principer i konventionerna som är av särskild vikt:

- Alla människor är födda fria och är lika i värde.

- Det ska gå att utkräva ansvar av styrande.

- Samhällsmedlemmar har rätt till representation i de processer där offentliga beslut 

fattas.52

Mänskliga rättigheter definieras som tanke- och yttrandefrihet, rätt till frihet, säkerhet och 

opartisk domstolsprövning och skydd mot grym, omänsklig och förnedrande behandling. För 

barn är det viktigt att de skyddas mot utnyttjande och våld. Sidas arbete fokuserar på 

demokrati, vilket synliggör staters skyldighet att vidta konkreta åtgärder. 

För att kunna ändra på ojämlika maktrelationer måste fattiga människor få 
möjlighet att påverka den offentliga debatten. Därför behövs tanke- och 
yttrandefrihet. […] Det fordras också fria och självständiga medier liksom 
mötesfrihet, så att fattiga kvinnor och män har möjlighet att organisera sig 
och genomföra kollektiva aktioner.53

Det alternativa perspektivet tar upp en politisk förstärkning av de marginaliserades röster. 

Människors möjlighet att påverka beslut som rör dem är även det ett sätt att mäta tillväxt på 

enligt detta perspektiv. 

                                                
51Perspektiv på fattigdom 2004,  s. 33-34.
52Ibid. s. 34-35.
53Ibid.  s. 35.
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8.3 Miljödimensioner

Jordbruket och miljön är av stor betydelse för fattiga människor, inte minst då deras inkomst 

och överlevnad kommer från det. De behöver tillgång till bra jordar, produktiva skogar, 

fungerande vattensystem, ren luft och vatten för att kunna få mat, bostäder och ved. Därför 

ligger det i deras intresse att Sida och andra arbetar långsiktig för ett skyddande av 

naturresurserna och miljön. Klimatförändringarna leder till en brist på naturresurser och det 

leder till svält. Fattiga människors försörjning är beroende av en biologisk mångfald och 

tillgång till olika sorters naturresurser. Miljökatastrofer som torka, jorderosion och 

översvämningar leder till att människor drivs på flykt från sina hem i jakten på mat. Detta 

leder till både fysiska och psykiska hälsoproblem, där barnen drabbas hårdast.  Sida arbetar 

med att bidra till en hållbar produktion och konsumtion av naturresurser, kontroll av 

föroreningar och upprätthållande av ekosystemen och deras funktioner.54

Man måste se på miljöfrågor även ur ett genusperspektiv. Män och kvinnor har olika 

erfarenhet av användningen av miljöresurser och deras erfarenheter kompletterar varandra. 

Men ofta utför kvinnor en stor del av försörjningsarbetet medan mannen är den formella 

ägaren.55

8.4 Fred- och konfliktlösning

Enligt Sida räcker det inte med fattigdom för att en väpnad konflikt skall uppstå. Fattigdomen 

måste finnas i samband med något annat, såsom etniska motsättningar, kränkta mänskliga 

rättigheter eller för stor ojämlikhet. Men å andra sidan leder en väpnad konflikt alltid till 

någon typ av fattigdom. Precis som i det alternativa perspektivet menar Sida här att den 

ekonomiska aspekten inte själv är hela orsaken. Genom det alternativa perspektivet vill man 

skapa välstånd och stabilitet i samhället och så länge det finns väpnade konflikter i ett 

samhälle kan ekonomiskt tillväxt uppnås. Den ekonomiska tillväxten påverkas negativt, 

barnadödligheten ökar, hälsa, utbildning och näringstillstånd försämras och investeringar 

uteblir.56 De väpnade konflikterna leder även till att det ofta är maktlösa unga män som blir 

soldater och civilbefolkningen som då är kvinnor och barn löper större risk att dödas, såras 

eller utnyttjas sexuellt. Sida arbetar i förebyggande syfte för att motverka väpnande 

konflikter, genom att identifiera faror för konflikter och förhindra att de utbryter.57

                                                
54 Perspektiv på fattigdom 2004, s. 37.
55Ibid. s. 37.
56Ibid. s. 37-38.
57 Ibid. 38.
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9. Sverige och Ryssland: David stöttar Goliat 

Sida och Sverige har haft ett samarbete med Ryssland sedan Sovjetunionens fall 1991. Det 

började som ett grannlandssamarbete,58 där huvudparten av insatserna består av 

kunskapsöverföring, det vill säga utbildning i Ryssland och Sverige, samt rådgivning.59

Ett av målen med samarbetet mellan Sverige och Ryssland är att bidra till Rysslands 

närmande till gemensamma europeiska värderingar och till EU: ”Ett demokratiskt och 

välmående Ryssland, som närmar sig de europeiska samarbetsstrukturerna och har starkare 

relationer till omvärlden, bidrar till ökad stabilitet i regionen.”60 Sida uttrycker sig 

motsägelsefullt här, då de vill att samarbetet ska närma sig en västerländsk samarbetsstruktur, 

såsom det ortodoxa perspektivet förespråkar en övergång till en västerländsk modell. 

Samtidigt fokuserar de på stabilitet i Ryssland, vilket är ett kännetecken för ett alternativt 

synsätt, då detta synsätt förespråkar stabilitet på alla nivåer i samhället.

Sveriges stöd till Ryssland handlar framför allt om miljö- och sociala frågor, men en stor del 

av samarbetet har även handlat om att demokratin ska utvecklas i landet. Det handlar även om 

stöd till att minska antalet gatubarn, barn på institutioner61 och att minska spridningen av 

hiv/aids som är oroväckande snabb i Ryssland.62 ”Sida bidrar även till särskilda 

jämställdhetsinsatser, inom statsförvaltningen, till arbete med jämställdhetslagstiftning och för 

att stärka mannens delaktighet i familjen.”63

”Inom rättsområdet pågår projekt i samarbete med Domstolsverket, Rikspolisstyrelsen och 

Kriminalvårdsstyrelsen. Man arbetar även för att stödja det civila samhället, organisationer 

som arbetar med mänskliga rättigheter och för att stärka oberoende medier.”64

På miljösidan är målet att stödja en hållbar utveckling när det gäller miljön i Östersjöområdet 

och nordvästra Ryssland.65 En stor del av stödet har därför gått till större projekt för att 

Östersjöområdet ska bli renare. Sida har bland annat stött 28 avloppsvattenprojekt kring 

                                                
58 http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=519&a=28093&searchWords=ryssland, 2007-05-15.
59 Sveriges program för stöd till europeisk integration i det nordliga Europa 1998.
60 Strategi för utvecklingssamarbetet med Ryssland 2005-2008, s. 4.
61 http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=519&a=28093&searchWords=ryssland, 2007-05-15.
62 Ibid 2007-05-15.
63 Ibid.2007-05-15.
64Ibid. 2007-05-15.
65 Ibid.
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Östersjön, inte minst ett stort reningsverk i S: t Petersburg.66 Där fanns det så sent som 1974 

ingen rening alls.

Övergången från sovjettidens planekonomi till en marknadsekonomi visade sig vara svårare 

än vad förespråkarna hade trott.67 Behovet av stöd ökade i och med den ryska ekonomiska 

krisen i början på 1990-talet som ledde till att statsfinanserna föll samman 1998. Detta ledde i 

sin tur till stora sociala problem och att miljöfrågorna hamnade i skymundan. Stödet till 

Ryssland rörde sig mer om ett grannlandssamarbete, med erfarenhetsutbyte länderna emellan 

gällande miljö och sociala frågor. Biståndsuppföljningar visar på positiva resultat av svenskt 

stöd till Ryssland.68

1999 vände den ekonomiska utvecklingen i Ryssland. Devalveringen av rubeln i samband 

med finanskraschen -98 minskade importen och gynnade den ryska exporten vilket hade en 

mycket positiv effekt på den ryska ekonomin. De höga oljepriserna har ökat de ryska 

exportinkomsterna radikalt. Olja och naturgas står fortfarande för en fjärdedel av rysk BNP.

Ägandet i Ryssland är fortfarande starkt koncentrerat till en liten grupp människor, 

oligarkerna. De kontrollerar huvuddelen av landets tillgångar på olja, naturgas och värdefulla 

mineraltillgångar samt Rysslands stora banker och finansinstitutioner. Klyftan mellan fattiga 

och rika är fortfarande stor, det finns ett fåtal som är otroligt rika och så finns det många som 

är mycket fattiga. 69

I och med Rysslands ekonomiska uppgång ska samarbetet nu minskas kraftigt. Redan den 

förra regeringen i Sverige hade som mål att det mesta av samarbetet med Ryssland skall vara 

avslutat till 2008, och efter regeringsskiftet har UD indikerat att Sida redan detta år kraftigt 

ska minska utvecklingssamarbetet. Fokus för det stöd som finns kvar ligger på områdena 

miljö och mänskliga rättigheter.70 Det är på grund av den ekonomiska uppgången som man 

har börjat avveckla och detta är rent ortodoxa principer då det perspektivet baserar en positiv 

utveckling på ekonomisk tillväxt.

                                                
66 http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=519&a=28093&searchWords=ryssland, 2007-05-15. 
67 Länder i fickformat – 501 Ryssland 2005 – Ekonomi, s. 38.
68 http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=519&a=28093&searchWords=ryssland, 2007-05-15. 
69 Länder i fickformat – 501 Ryssland 2005 – Ekonomi, s. 38-40.
70

http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=519&a=28093&searchWords=ryssland, 2007-05-15.
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10. Initiering

Huvudprincipen för allt humanitärt bistånd är att det styrs av de drabbade människornas 

behov. ”Stödet bygger på principerna om humanitet, att rädda liv och lindra lidande i akuta 

katastrofsituationer.” 71

För initiering av humanitärt bistånd ställs inga speciella krav på mottagarlandet. Däremot 

finns principer för hur stödet ska fördelas, dessa är opartiskhet och neutralitet. Humanitära 

insatser ska enbart grundas på behov, utan att särskilja mellan eller inom grupper av 

människor och inte heller gynna någon sida i en våldsam konflikt. Humanitärt bistånd ska 

dessutom vara oberoende och avskilt från politiska, ekonomiska, militära eller andra 

intressen. Målet är att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet. 

Humanitärt bistånd kan och ges ofta till länder som Sverige inte har något långsiktigt 

samarbete med och kanaliseras genom FN och Röda korset för att vid humanitära kriser 

snabbare och mer flexibelt kunna möta växlande behov. 72

Humanitärt stöd syftar till kortsiktig hjälp, medan de andra olika formerna av 

utvecklingsbistånd, som nämns på sida 15 syftar till att förbättra levnadsvillkoren för landets 

befolkning på längre sikt.

Budgetstöd leder ofta till en ökad satsning på hälsovård och utbildning. Mottagarlandet 

behöver inte vara någon ”perfekt demokrati”.73 Viktiga utgångspunkter för initiering av 

svenskt budgetstöd är dock en uttryckt önskan att arbeta för en positiv demokratisk utveckling 

och en ökande respekt för mänskliga rättigheter. Landet måste ha och föra en egen 

fattigdomsbekämpning och landet måste ha en stabil ekonomi och ha ett hållbart finansiellt 

system för en säker fördelning av pengarna. Minskar denna vilja kan beslutet om budgetstöd 

omprövas. Resultatuppföljning måste peka på framsteg för fortsatt framtida stöd.74

Projektstöd ges till länder med stort behov och relativ stabilitet. Det ska finnas individer och 

organisationer som kan ge röster åt de fattiga och även möjlighet för ett samarbete med 

regeringar och myndigheter då syftet med det svenska projektstödet är att komplettera 

samarbetslandets egen kamp för utveckling. 75

                                                
71 http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=1357&a=24982, 2007-05-15.
72 Ibid.    
73 http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=1357&a=25012, 2007-05-17.
74 http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=1357&a=25107, 2007-05-20.
75 http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=1357&a=4476, 2007-05-16.  
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Vad gäller samarbetet med Ryssland medför det en ömsesidig nytta för de båda parterna. 

Såhär formulerar Sida det: 

Norra Europa blir säkrare med ett öppet och demokratiskt Ryssland med 

fungerade marknadsekonomi och goda relationer till grannländerna. En 

ökning av de affärsmässiga, kulturella och mänskliga kontakterna är till 

nytta för både Sverige och Ryssland. Bättre miljö och minskade utsläpp är 

bra för alla länder kring Östersjön.76

Generellt präglas Sveriges stöd till Ryssland av det alternativa synsättet förutom när det gäller 

skälet för avvecklingen som är rent ekonomiska och därför faller det in i det ortodoxa 

perspektivet.

11. Avveckling

Det finns flera anledningar till att ett land inte längre mottar, eller i framtiden inte kommer att 

motta, olika typer av stöd och bistånd.

En anledning till avveckling av programstöd är att mottagarlandet inte längre lever upp till 

kriterierna som sattes för initiering av bistånd. Detta kan leda till att beslut om budgetstöd 

omprövas. Tillsammans med andra givare följer Sida upp att mottagarlandets statsbudget 

genomförs som planerat och att resultatet av landets politik för att minska fattigdomen och 

landets förmåga att hantera offentliga medel förbättras. Sådana resultatuppföljningar måste 

peka på framsteg för ett fortsatt framtida ekonomiskt stöd. ”En sista utväg om genomförandet 

av politiken är svag, eller om oegentligheter förekommer, är att Sverige avbryter 

budgetstödssamarbetet.” 77 Ett exempel på detta är Zimbabwe. I januari 2001 beslutade den 

svenska regeringen att drastiskt dra ner på utvecklingssamarbetet med Zimbabwe på grund av 

allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna, regeringens lagbrott och bristande respekt för 

demokratin. Samarbetet med regeringen avbröts helt och idag förmedlas allt bistånd genom 

enskilda organisationer och FN-organ.78

Den mest positiva anledningen till avveckling av bistånd är att mottagarlandet anses ha 

uppnått målet för stödet. Exempel på detta är de baltiska länderna. Estland, Lettland och 

Litauen gavs från mitten av 1990-talet ett sådant stöd på rättsområdet för att kunna antas för 

                                                
76 http://www.sida.se/shared/jsp/download.jsp?f=SIDA3360sv_Ryssland.pdf&a=3007, 2007-05-22.
77 http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=1357&a=25107, 2007-05-20.
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EU-medlemskap, med det underliggande syftet att säkra goda relationer grannländerna 

emellan för att i framtiden underlätta ett gemensamt agerande inom EU. Då de baltiska 

staterna 2003 uppfyllde kriterierna för ett medlemskap i EU, var även målet med Sidas stöd 

uppfyllt. Därefter skedde en avveckling av det bilaterala utvecklingssamarbetet mellan 

Sverige och respektive land i Baltikum och inga mer pengar kanaliseras genom Sida. 

Samarbetet mellan myndigheterna har sedan dess övergått till ett reguljärt 

granlandssamarbete.79

Vad gäller Ryssland avvecklas nu samarbetet på grund av den ekonomiska tillväxt som landet 

har upplevt sedan 1999. I takt med denna tillväxt har insatserna för ekonomisk omvandling 

minskat i omfattning.80 Sida definierar landets ekonomiska tillväxt som framgång, de har inte 

sett till de faktiska förhållandena och hur statens tillgångar används. Därför har de intagit ett 

ortodoxt förhållningssätt. Problemet med denna syn är att den inte tar hänsyn till Rysslands 

stora beroende av sin råvaruexport och därmed världsmarknadspriserna. Så länge oljepriset 

ligger kvar på en hög nivå ser det ljust ut för den ryska ekonomin, men vad händer vid 

exempelvis ett drastiskt prisfall? 

12. Sidas landsstrategier – exemplet Ryssland

Sidas landsstrategiprocesser är det viktigaste instrumentet inom svenskt 

utvecklingssamarbete. Dessa bygger på utvecklingsländernas egna engagemang och strategier 

på området. Dessa strategier blir sedan Sidas ramverk för landsstrategierna. Därför är det 

extra viktigt att dessa utgår från inriktningen att minska fattigdom. Målen med 

landsstrategierna är att fokusera på fattigdomsminskning, stödet ska anpassas till 

utvecklingsländernas egna initiativ, arbete och strategier, reflektera kunskap om vad andra 

organisationer bidrar med i landet och instrueras av den bästa informationen om fattigdom i 

landet, som exempelvis fattigdomsstudier, samhällstudier fokuserade på genusaspekter, och 

dylikt. Här nedan följer ett exempel på en landstrategi för utvecklingssamarbete med 

Ryssland.

                                                                                                                                                        
78 http://www.sida.se/shared/jsp/download.jsp?f=SIDA816sv_Zimbabwe.pdf&a=1985, 2007-05-28.
79 Lagus 2003, s. 5.
80 http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=1227&a=17693, 2007-05-15.
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12.1 Strategi för utvecklingssamarbetet med ryssland 2005-2008

En ny landstrategi utarbetades för perioden 2005-2008 där utvecklingssamarbetet med 

Ryssland skall betänkas. 

Utvecklingssamarbetet med Ryssland ska bidra till en ökad stabilitet i landet, där demokrati 

och ekonomi står i fokus. Det fortsatta samarbetet ska ha sin utgångspunkt i trygghet, 

säkerhet, miljö, utbildning, forskning, ekonomi och demokratins utveckling i Ryssland. Nya 

lösningar bör hela tiden efterfrågas för att uppnå en lösning på de samhällsproblem som finns 

i Ryssland. Samarbetet med Ryssland skall gynna landet och bidra till en rättvis och hållbar 

utveckling där fokus på en minskad fattigdom ska uppmanas. Relationen mellan Sverige och 

Ryssland bör övergå till att bli ett grannlandssamarbete där Sveriges resurser kan utnyttjas i 

en ekonomiskt begränsad form. Sverige ska skapa förbättrade förutsättningar för de fattiga 

människorna i Ryssland och där bör klass, status, sociala förhållanden, hälsoproblem et cetera 

vara centrala i utvecklingssamarbetets insatser. Samarbetet under 2005-2008 kommer främst 

att omfatta den nordvästra delen av Ryssland. Utvecklingssamarbetet kommer att minska och 

uppnå 160 miljoner år 2008, detta för att det ska ske en övergång från ett biståndsberoende till 

ett grannlandssamarbete som kommer att gynna både Sverige och Ryssland. Samarbetet har 

fått värdefulla resultat, där framgången är av stor betydelse för både rysk och svensk sida.

En radikal förbättring har skett sedan den ekonomiska krisen på 90-talet, ekonomin har haft 

en tillväxt under de senaste fem åren, yttrandefrihet, politisk frihet, och privat äganderätt har 

etablerats, vilket har gynnat landet på ett positivt sätt. Även presidentens mål är att 

fattigdomsminskningen ska halveras inom tre år. Den ekonomiska tillväxten har även lett till 

att USA och Storbritannien har börjat dra ner på sitt biståndsstöd till.

Efter flera värdefulla och goda resultat kan man begränsa samarbetsprojekten och övergå till 

ett mer reguljärt grannlandssamarbete på vissa områden såsom tull, polis, sjöräddning, 

miljöfrågor, narkotika och smittbekämpning. Ett vänortssamarbete kommer att ske även när 

Sidas finansiering upphör. 

Utvecklingen i Ryssland är av stor betydelse för Sverige, detta har medfört starkare band 

mellan Ryssland och övriga Europa, vilket underlättar Rysslands närmande till EU.81 Detta 

har skett bland annat genom stöd till de ekonomiska reformerna och miljösamarbetet kring 

Östersjön. Även sociala arbeten och tjänster såsom bekämpning av sjukdomar, internationella 

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


29

föredrag kring Östersjön, som är lockande för alla strandstater, är en del av närmandet av EU. 

Allt detta har stötts både finansiellt och tekniskt av Sverige. Utbildning och forskning bidrar 

till ett gemensamt kunskapssamhälle runt Östersjön. Det svenska stödet skall även bidra till 

ökad integration med europeiska samarbetsstrukturer. 

Utvecklingssamarbetet ska utgå från FN-konventionen om barns rättigheter samt utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv. Samarbetet kring handel och kulturbyte ska fortsätta och bidra till ett

reguljärt samarbete mellan Ryssland och Sverige. Koncentrationen bör inriktas på 

reformområdena. Akademiska institutioner i Ryssland bör stödjas med svensk 

undervisningsform. 

Även när aggregerad statistik förefaller visa på stabilitet kan den gömma 
stora förändringar på lägre nivåer. 1996-98 ökade till exempel den totala 
andelen fattiga i Ryssland med 2 procent. Vad som i själva verket 
inträffade var att 18 procent av befolkningen sjönk under det nationella 
fattigdomsstrecket medan 16 procent tog sig över det.82

Sida säger själva här att deras sätt att mäta utveckling med statistik kan vara missvisande. 

Därför kan en alternativ ansats vara lämplig. Svårigheten med att använda det alternativa 

synsättet är dock att det då blir en kvalitativ mätning, som är mycket diffus då det inte finns 

några etablerade mått och regler. Detta gör att den ortodoxa ansatsen blir en kvantitativ studie 

som har klara regler att följa, såsom avläsningen av BNP. Detta är lättare att genomföra än 

kvalitativa studier, men det kan vara mer missvisande.

13. Är Ryssland redo att stå på egna ben?

Den nya biståndsministern, Gunilla Carlsson, anser att den ryska ekonomin börjar förbättras 

och därför bör det sociala biståndet till Ryssland avvecklas inom loppet av två år. Samarbetet 

med Ryssland har varit viktigt där satsningarnas grund var att stödja en socialt varaktig 

ekonomisk förändring. I och med att Ryssland har haft en ekonomisk uppgång ska nu 

samarbetet kraftigt minskas. Från cirka 300 miljoner kronor förra året dras anslaget till 

Ryssland ned till cirka 240 miljoner för att därefter landa på cirka 80 miljoner kronor år 

2009.83

Ryssland kan nu enligt Sverige klara sig själva, då de känner att den ekonomiska grunden har 

stabiliserats och därför behövs inte det svenska biståndet till lika stor grad. Genom den 

                                                                                                                                                        
81 Strategi för utvecklingssamarbete med Ryssland 2005-2008, s. 6. 
82 Perspektiv på fattigdom 2004, s. 20.
83 http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=519&a=28093&searchWords=ryssland, 2007-05-15.
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ekonomiska tillväxten i Ryssland kommer därför utvecklingssamarbetet att minska successivt. 

Men kommer Ryssland att klara sig då man avvecklar det mesta av biståndet? Har den nya 

regeringen tänkt på utbildningen, arbetsbyten mellan länderna och kommer biståndet till 

barnhemmen att avskaffas? För det kommer det att göras i och med att biståndssamarbetet 

avtar. Den ryska framväxten ser mörk ut om biståndet skall trappas ner redan till 2008. Värdet 

av att stödja ryssarna är inte bara för deras egenintresse utan även för svensk lojalitet och 

trygghet. Det alternativet perspektivet förespråkar ett arbete på gräsrotsnivån där mänskliga 

kontakter är ett viktigt faktum. Varför avvecklingen skall skyndas på är en fråga som den nya 

regeringen bör undersöka noggrannare innan de nollställer hela samarbetet om två år.84  

Sidas Östeuropachef Elsa Håstad kommenterar utfasningen i DN: ”Jobbet är inte avslutat. Vi 

hade kunnat hålla på ett par år till. Efterfrågan är stor, vi har goda resultat och problemen är 

stora. Det är de allra mest sårbara och utsatta i Ryssland som vi lämnar.”85

Det återstår fortfarande demokratiska och sociala problem i Ryssland som behöver mycket 

uppmärksamhet och stöd. Pressfriheten är fortfarande under all kritik i Ryssland, med ett 

flertal journalistmord. Har det med deras kritik av regimen att göra? Senast rapporterades om 

mordet på Anna Politkovskaja, regimkritisk journalist på tidningen Novaja Gazeta, som 

rapporterade om situationen i Tjetjenien och skrev en bok om pennalismen inom den ryska 

armén. Pennalismen är utbredd inom det militära området och varje år begår hundratals 

värnpliktiga självmord.86 För att inte nämna alla de som varje år blir dödade eller gravt 

handikappade efter misshandel av sina överordnade.

Enligt Sida ska utvecklingssamarbetet präglas av ett jämställdhetsperspektiv. Inom 

jämställdhetsområdet finns många förbättringar att göras. Det finns ingen officiell statistik 

över våldet mot kvinnor, men enligt den ryska tidningen Novaja Gazeta blir mer än 14 000 

kvinnor misshandlade till döds varje år. Det finns ingen lag om våld i hemmet där det tydligt 

framgår vad som räknas som brott. Och ännu verkar det inte finnas någon politisk vilja att ta 

tag i problemet. Enligt Marina Regentova från organisationen "Stoppa våldet" utverkades ett 

lagförslag för att motverka våld i hemmet redan 1995, det har redigerats 48 gånger, men har 

fortfarande inte gått igenom. Föreningen ”Stoppa våldet” bildades för mer än tio år sedan och 

omfattar i dag 47 centra i olika regioner runt om i Ryssland. De arbetar för en ny 

socialpolitik som utesluter könsdiskriminering. 

                                                
84 Ibid. 2007-05-15.
85 Bodin 2007.
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Även situationen för många handikappade i Ryssland är under all kritik med rapporter om 

handikappade som inte stigit ur sängen på flera år och där de handikappade själva får hjälpas 

åt med att mata och byta blöjor på dom som inte kan själva.87  

                                                                                                                                                        
86 Länder i fickformat – 501 Ryssland 2005 - Sociala förhållanden, s. 48.
87 Bodin 2007.
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14. Sammanfattning 

Diskussionen om utvecklingssamarbete uppkom runt 1962 då den svenska riksdagen röstade 

ja till ett biståndsförslag som var lett av Olof Palme, där målet var att höja de fattiga ländernas 

levnadsstandard. År 1965 startade Sida. Deras största uppgift var att skapa förutsättningar för 

förändring och utveckling i de fattiga länderna. Dagens Sida formades först 1995, då fem 

olika biståndsmyndigheter inom Sida slogs samman. I anknytning till biståndsförslaget 1962 

utvecklades fyra delmål, som kom att utökas till att bli sex stycken. Dessa delmål kom till för 

att höja människornas levnadsstandard i de fattiga länderna. Delmålen applicerades först 

1978. 

Alla länder enades år 2000 om åtta millenniemål. Dessa har som mål att från och med år 2000 

fram till år 2015 halvera fattigdomen i världen. Sverige, som är ett av de länder som har 

undertecknat kontraktet om millenniemålen, arbetar effektivt med att förverkliga dessa genom 

institutioner, organisationer, företag, et cetera. 

Idag finns det ungefär 1,2 miljarder fattiga människor i världen. Samtidigt går vi mot en 

positiv utveckling där antalet fattiga i världen successivt minskar och det är detta som Sida 

arbetar för. Enligt Sida utgörs fattigdomens kärna ”… av brist på materiella tillgångar och 

makt, vilket berövar människor frihet att kunna bestämma över sina liv”. Sidas dialoger i 

samarbetet med olika länder bygger på internationella och regionala konventioner som 

påverkar och legitimerar Sidas arbete. Sida har valt att se på fattigdom ur fyra olika 

perspektiv; ett socialt och ekonomiskt perspektiv, ett politiskt, ett miljömässigt och ett fred-

och konfliktperspektiv.  

Sida har fyra huvudtyper av stöd, projektstöd samt övrigt stöd, sektorprogramstöd, humanitärt 

bistånd och generellt budgetstöd. Det humanitära stödet är kortsiktigt, medan de andra 

formerna syftar till långsiktiga förbättringar. 

Sidas stöd till Ryssland återfinns huvudsakligen inom miljö- och demokratifrågor. 

Utvecklingssamarbetet inleddes 1991 efter Sovjetunionens fall, men håller efter Rysslands 

ekonomiska uppgång nu på att avvecklas till ett grannlandssamarbete. Ett av målen för 

samarbetet är att knyta Ryssland närmare till gemensamma europeiska värderingar och EU 

och därigenom öka stabiliteten i regionen och förbättra situationen för befolkningen i 

Ryssland. Kriterierna för initiering och avveckling knyter an till ett lands behov av hjälp och 

förutsättningar för att genomföra dessa.
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15. Slutsatser

Diskursen om vem som huvudsakligen ska bestämma över hur biståndspengarna skall 

fördelas har förändrats. Tidigare var synen starkt patriarkalisk, den allmänna åsikten var att 

givarlandet i väst var den som bäst visste hur pengarna skulle användas. Mottagarlandet skulle 

vara en passiv biståndsmottagare. Denna syn har förändrats och mottagarlandets roll i 

processen har övergått till att bli mer aktiv. 

Den valda teorin för analysen av Sidas policys och riktlinjer, innebar att en applicering av det 

alternativa och ortodoxa perspektivet skulle göras. I vår analys av Sidas policys och riktlinjer 

har det ibland varit svårt att urskilja vilket av dessa perspektiv det är som gäller. Perspektiven 

är inte avskilda från varandra på ett tydligt sätt, utan gränserna dem emellan är ibland diffusa. 

Ett exempel på detta är det alternativa perspektivets definition av fattigdom. Här ligger fokus 

på materiella tillgångar, men vad menas egentligen med materiella tillgångar? Även Sida 

själva säger att deras sätt att mäta utveckling med statistik – vilket är ett ortodoxt sätt – kan 

vara missvisande. Men svårigheten med att använda sig av ett alternativt perspektiv är att 

mätningen då blir kvalitativ och dessa typer av studier har inga tydliga riktlinjer att följa. Ett 

exempel på motsägelsefulla påståenden från Sida är hur de definierar fattigdom som bristen 

på materiella tillgångar, då de anser att det är ”… nödvändigt att arbeta med flera olika 

dimensioner för att bekämpa nöd och maktlöshet.”88 Samtidigt anser de att man bör mäta 

fattigdom enligt ortodoxa mått; genom storleken på inkomster och utgifter.

Våra slutsatser är att Sida har insett behovet av att utveckla sina policys och riktlinjer i en mer 

liberal riktning, som det alternativa perspektivet förespråkar. Idag har de flera alternativa 

argument, som till exempel deras definition av fattigdom som baseras på bristen på materiella 

tillgångar. Detta är en process som tar tid att genomföra och därmed behöver de alternativa 

uttalandena utökas. De har för mycket inslag av det ortodoxa perspektivet på sina policys 

vilket innebär en fokus på den ekonomiska tillväxten och inte en insyn i de faktiska 

humanitära förhållandena som existerar i samhällen, som det alternativa perspektivet 

förespråkar.

För vidare forskning kan man studera Sidas biståndsfördelning till Ryssland från initieringen 

1991 till år 2006. Se bilaga 1. 

                                                
88 Perspektiv på fattigdom 2004, s. 25.
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Bilaga 1

Sidas bistånd till Ryssland 1991

RYSSLAND Högre utbildning 1991 18 000
RYSSLAND Yrkesutbildning 1991 800 000
RYSSLAND Övrigt inom undervisning 1991 44 000
RYSSLAND Övrigt - Hälsovård 1991 621 200
RYSSLAND Övriga sociala frågor 1991 84 000
RYSSLAND Landsbygdsutveckling 1991 33 100
RYSSLAND Fackföreningsrörelse 1991 1 940 000
RYSSLAND Multisektor 1991 114 000
RYSSLAND Katastrofförebyggande 1991 50 000

RYSSLAND Övrigt Katastrofbistånd 1991 4 015 020

Totalt: 7 719 22089

Sidas bistånd till Ryssland 1992

RYSSLAND Högre utbildning 1992 915 000
RYSSLAND Yrkesutbildning 1992 410 000
RYSSLAND Vuxenutbildning 1992 567 000
RYSSLAND Övrigt inom undervisning 1992 45 400
RYSSLAND Läkemedel 1992 1 037 190
RYSSLAND Övrigt - Hälsovård 1992 39 400 900
RYSSLAND Övriga sociala frågor 1992 350 000

RYSSLAND
Medborgarnas 
medvetenhet 1992 38 000

RYSSLAND Landsbygdsutveckling 1992 34 300
RYSSLAND Multisektor 1992 2 600 000
RYSSLAND Övrigt Katastrofbistånd 1992 14 815 900

Totalt: 60 213 69090

Beloppen i båda tabellerna är angivna i SEK, ental kronor.

Vi har med uppgifterna även för 1992 då Sovjetunionen slutgiltigt föll den 31 december 
1991. Detta för att se hur ett helt års bistånd såg ut och dessutom för att visa på hur 
snabbt den totala biståndssumman ökade, från ett år till ett annat.

                                                
89 Sidas historiska databas, med hjälp av Leif Nicholaisen EVU/ekonomi Sida.
90 Ibid.
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Svenskt utvecklingssamarbete med Ryssland 2006

Kostnader SEK

Hälsa 63 117 000

Utbildning 10 500 000

Forskning 0

Mänskliga rättigheter och demokratisk samhällsstyrning  99 950 000

Konflikt, fred och säkerhet 4 864 000

Humanitärt bistånd 35 805 000

Infrastruktur 28 381 000

Handel, näringsliv, finansiella system 14 619 000

Naturresurser och miljö 101 886 000

Budgetstöd för fattigdomsbekämpning 0

Övrigt 166 000

Totalt 359 288 000

Sidas årsredovisning 2006. 
91

                                                
91 http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=1227&a=17694, 2007-05-20.
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