Stockholm, 2021-03-17

Betänkande SOU 2020:46: En gemensam angelägenhet
(diarienummer Fi2020/03418)
Sammanfattning
Union to Union instämmer inte med Jämlikhetskommissionens förslag i kap. 29 om
att minska det internationella biståndet med 30 procent. Vi anser att den nuvarande
nivån för Sveriges internationella bistånd fyller en viktig funktion, samt att insatser
som syftar till ökad jämlikhet i Sverige inte bör ställas mot insatser som syftar till
detsamma i flera av världens låg- och medelinkomstländer.
Kapitel 29, avsnitt ”En temporär omdisposition av biståndsbudgeten”
Utredningsförslaget för fram följande: ”Justera temporärt målet för det internationella
biståndet till 0,7 procent av bruttonationalinkomsten, i enlighet med Sveriges
internationella åtagande.”
Förslaget innebär en betydande minskning av Sveriges internationella bistånd från
dagens volymsmål motsvarande 1 procent av bruttonationalinkomsten (BNI).
Enprocentsmålet är en princip för beslut om biståndsbudgetens nivå som en majoritet
i Sveriges riksdag har stått bakom i över femtio år, vilket har gett mycket goda
möjligheter till att vara en långsiktig partner i internationellt utvecklingssamarbete.
Det är också viktigt att beakta att biståndet till låginkomstländer minskar
internationellt sett, internationella investeringar minskar också och ländernas
skuldbörda ökar. Över 40 länder i världen har ingen möjlighet att själva finansiera
grundläggande behov som skola, hälsovård och social trygghet utan internationellt
stöd, ens om de gör allt som går för att öka egna resurser och omprioritera i sina
budgetar. Internationellt bistånd är nödvändigt för att fylla det gapet och skapa
förutsättningar, även för människor i sköra stater och i länder med konflikter, för att
ta sig ur fattigdom.
Om inte alla de resurserna som bidrar till utveckling i låginkomstländer tvärtom ökar
rejält så har vi ingen chans att uppnå de Globala målen för hållbar utveckling till 2030,
vilket skulle leda till en mer osäker och ohållbar värld för alla.
Utifrån ovan nämna skäl avstyrker Union to Union Jämlikhetskommissionens förslag
i kap. 29 om att minska det internationella biståndet till 0,7 procent av BNI.
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