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Biståndsminister Gunilla Carlsson (m) presenterade den 
27 augusti regeringens nya strategi för utvecklings-
samarbete. Den hade utarbetats av UD med bidrag från 
Sida och svenska ambassader i våra mottagarländer. 
Sida bidrog med att ta fram kriterier för länder som ska 
få fortsatt bistånd. Ett viktigt kriterium är graden av 
korruption, demokrati och mänskliga rättigheter. Ett an-
nat är att antalet konflikt- och post-konfliktländer inte 
ska vara fler än att Sverige klarar av att hantera genom 
närvaro på plats samt samspel mellan bistånd och 
diplomati. Fred och säkerhet är viktiga aspekter på 
biståndet till dessa länder. Färre mottagare - Östtimor kvar 
Antalet samarbetsländer halveras från cirka 70 till 33. 
Östtimor, som ingår i den regionala samarbetsstrategin 
för Sydöstasien under åren 2005-2009, är ett av de 
länder som får fortsatt bistånd men fokus för strategin 
ligger på Afrika och Östeuropa. Samarbetsländerna är 
uppdelade i tre kategorier: mottagare av långsiktigt 
utvecklingssamarbete (12), stater i konflikt eller i en 
post-konflikt (12, inklusive Östtimor) och partners för 
reformsamarbete (nio). För alla länderna gäller att stöd 

ges till demokrati och mänskliga rättigheter. För den 
andra gruppen utbetalas medel till fattigdoms-
bekämpning samt ges stöd till fredsprocessen och åter-
uppbyggnadsarbetet via FN. 

Avsikten är att biståndet till Östtimor ska bidra till 
framväxten av ett demokratiskt samhälle med respekt 
för mänskliga rättigheter: utbildning och uppbyggnad av 
statsförvaltningen är prioriterade områden (före själv-
ständigheten 2002 gavs humanitärt bistånd). Ett av de 
sju länder som Sida ska avsluta biståndet till inom två-
fyra år är Indonesien (men selektivt samarbete kan 
förekomma även efteråt). 

Syftet med minskningen av antalet samarbetsländer 
är att höja kvaliteten och effektiviteten på biståndet 
medan anslagen blir oförändrade. Sida välkomnar den 
nya strategin som emellertid inte påverkar humanitärt 
bistånd, multilateralt bistånd via FN och EU, bistånd 
som betalas ut via enskilda organisationer samt 
forskningssamarbete. 

Gabriel Jonsson 

Fotnot: Underlaget till artikeln kommer från http://
www.sida.se och http://www. regeringen.se. 
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