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TEMA AFGHANER PÅ FLYKT – SAK AGERAR

SAK HAR, ENSAMT ELLER tillsammans med andra, agerat 
på flera sätt för att väcka opinion och för att förhindra att fat-
tiga i tredje världens utsatta länder ska behöva betala notan. 

Hur blir det? 
Den 25 november kom besked från regeringen att taket för 
hur mycket av biståndsbudgeten som får användas för att 
finansiera flyktingmottagandet blir 30 procent, istället för 
60 procent - en siffra som figurerat i debatten och oroat. I 
praktiken är det cirka 6 procents ökning från dagens läge, 
där de facto 22 procent av biståndet används till kostnader 
för flyktingmottagande. 

Svenska Afghanistankommittén har ett treårigt avtal 
om kärnstöd med Sida, som gäller 2015-2017. A-nytt har 
ställt frågan till både biståndsministern och Sida om detta 
riskerar att omförhandlas och hur, om alls, Afghanistan-
biståndet påverkas. 

– Vår ambition är att i möjligaste mån värna ingångna 
avtal, men det är för tidigt att säga om Afghanistanbistån-
det kommer att drabbas, meddelar Isabella Lövin genom 
sin pressekreterare Annika Flensburg. 

Det är för tidigt att säga hur biståndet konkret kom-
mer att se ut efter de ökade avräkningarna från bistånds-
budgeten. Sida som hanterar merparten av biståndsmed-
len inväntar regeringens regleringsbrev för att få klarhet. 
Enligt Magnus Carlquist, chef för Sidas Afghanistanen-
het, är det osannolikt att Svenska Afghanistankommitténs 
avtal med Sida kommer att röras. Men då Sida inte ännu 
fått några tydliga direktiv från regeringen går det inte att 
veta säkert. 

 – Sida önskar att regeringen gör politiska priorite-
ringar så det inte blir neddragningar enligt osthyvelprin-
cipen. Det beror då på vad den prioriteringen blir, om 
den blir geografisk, tematisk eller annan. Vi vet därför 
inte om det kommer att slå hårdare mot Asienanslaget 
än mot något annat. Vi kan komma i en situation där vi 
behöver titta på ingångna avtal kontra att ingå nya, säger 
Magnus Carlquist.

– Det vi tror är att konkurrensen om våra biståndsme-
del ökar och det gäller säkert också Afghanistan. Trycket 
kommer sannolikt att öka.

Utsatta ställs mot utsatta – 
vem ska betala notan?
På grund av den kraftigt ökade flyktingströmmen under hösten har 
regeringen vid ett flertal tillfällen signalerat att de ökade kostnaderna till 
stor del kan komma att finansieras genom att ta pengar från bistånds-
budgeten. Dessa så kallade ”biståndsavräkningar” har orsakat mycket 
debatt och väckt stark oro bland organisationer som arbetar med bi-
stånd. TEXT: GUDRUN RENBERG

Här är några av de aktioner 
SAK genomfört:

• Skrivit brev till allianspartierna, tillsammans 
med PMU, Diakonia och Rädda Barnen. 

• Initierat och samordnat ramorganisationer-
nas uppvaktning av utrikesutskottet den 19 
november. Med på mötet var Bo Forsberg 
(Diakonia) och Elisabeth Dahlin (Rädda Bar-
nen).  

• Skrivit brev till s-politiker tillsammans med 
Palmecentret, Kvinna till Kvinna och Rädda 
Barnen. 

• Deltagit i uppropet #biståndräddarliv på 
Facebook och Twitter.

• Mejlat alla lokalkommittéers ordförande i 
Svenska Afghanistankommittén om möjlig-
heten att skicka epost med uppmaningar till 
Magdalena Andersson. 


