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Sammanfattning
FOI välkomnar biståndsplattformens tydliga fokus på mänsklig säkerhet, som
ligger i linje med det nationella vidgade säkerhetsbegreppet där individens
rättigheter och säkerhet ges stor betydelse. Detta bidrar sannolikt till en bättre
samstämmighet mellan svenska myndigheter med uppdrag inom området, samt
mellan nationella och internationella insatser och förmågor.
Biståndet bör baseras på forskning och empiriska studier och forskningsresultat
och svenska experter bör nyttiggöras av biståndsaktörerna. Vidare bör samarbetet
mellan forskningsinstitutioner på norra och södra halvklotet utvecklas och
förstärkas med syfte att söka lösningar på gemensamma globala utmaningar.
Detta gäller särskilt områdena säkerhet, klimat och jämställdhet.
Den föreslagna biståndspolitiska plattformen saknar ett myndighetsövergripande
samverkansperspektiv. Svenska myndigheter inom alla politikområden bör basera
sin verksamhet på samma värderingar och ha samma målsättningar vid insatser i
biståndsländer. Plattformen bör understryka PGU:s intention att svenska
politikområden samordnas såväl vid internationellt utvecklingssamarbete som vid
freds- och säkerhetsfrämjande insatser. Arbetet bör utgå från perspektivet
mänsklig säkerhet och verka mot samma övergripande målsättningar och politik.
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Kommentarer
(följer rubriknivåerna i remissen)
3.1. En värld i förändring
Omvärldsbeskrivningarna bör kompletteras med en beskrivning om nutida
väpnade konflikter, vilka utgörs av inbördeskrig i svaga eller ofria stater, och
deras effekt på fattigdomsbekämpning, utveckling av demokratiska rättsstater,
fungerande samhällsinstitutioner, efterlevnad av mänskliga rättigheter och arbete
för mänsklig värdighet. En stor andel av svenskt bistånd går idag till instabila
länder eller länder i väpnad konflikt.
Förslaget om att biståndet måste ta sin utgångspunkt i en samlad analys av
fattigdomssituationen inklusive situationen för demokrati och mänskliga
rättigheter är välkommet. Ett tillägg bör göras om vikten av att metodutveckling,
studier och analyser baseras på forskning, och att resultaten tillåts influera
biståndet i praktiken, samt att biståndsförvaltningen förstärker sin samverkan med
svenska forskningsinstitutioner. Detta skulle öka samstämmigheten med
regeringens policy för säkerhet och utveckling i svenskt utvecklingssamarbete,
föreskriver att Sverige ska verka för svensk forskning och metodutveckling inom
säkerhet och utveckling.
3.3. Biståndpolitiska utgångspunkter


Utgångspunkt ”Regeringens biståndspolitik ska gå hand i hand med en
aktiv samstämmighetspolitik för utveckling.
Samstämmigheten mellan olika politikområden och utförarna är av stor vikt.
Plattformen bör tydliggöra samverkansaspekterna samt understryka vikten av att
svenska myndigheter bör ha en tydlig gemensam utgångspunkt vid arbetet för en
rättvis och hållbar utveckling. Av vikt här är förståelsen av säkerhetsbegreppet,
d.v.s. mänsklig säkerhet.
5.2.5 Tryggad livsmedelsförsörjning
Fokus bör inte endast ligga på ”lokal miljöförstöring” utan ha ett bredare
perspektiv, då miljöförstörelse kan få lokala, nationella, regionala och global
konsekvenser.
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Vidare rekommenderas att fokus på landsbygden vid livsmedelsförsörjning,
breddas till att även inkludera ett urbant perspektiv då mer än hälften av jordens
befolkning idag bor i städer. Urbanisering är en tydlig växande trend i hela
världen.
Delmål 3: Förbättrad miljö, begränsad klimatpåverkan…
FOI rekommenderar ökade synergier mellan olika politikområden och deras
utförare för att möjliggöra delmål 3. En tydligare koppling mellan forskning och
policyutveckling på detta område är nödvändig, samt att forskningsresultat skall
beaktas vid planering och genomförande. Samverkan mellan
forskningsinstitutioner i länder på norra och södra halvklotet bör förstärkas för att
öka kunskapen om de gemensamma globala utmaningarna och för ömsesidig
kapacitetsutveckling.
Delmål 5: Värna mänsklig säkerhet och frihet från våld
Plattformen bör klargöra vikten av att alla politikområden utgår från en gemensam
förståelse för mänsklig säkerhet och önskade resultat under delmål 5. Av vikt är
också att de svenska myndigheterna omfattar samma förståelse. Detta gäller
särskilt myndigheter som är verksamma i svaga stater eller i länder i väpnad
konflikt.
En tydlig skrivning om vikten av empirisk forskning för att värna mänsklig
säkerhet och frihet från våld bör inkluderas. Forskning och kunskapsutveckling är
avgörande för att förstå hur delmål 5 skall uppnås. Detta gäller alla de tre
prioriterade resultaten, d.v.s. minskad sårbarhet, ökad mänsklig säkerhet och
minskat könsrelaterat våld. Av särskild vikt är en fördjupa forskning utifrån ett
genusperspektiv och kvinnors/flickors skydd och deltagande.
6.1 Starkt fokus på resultat
Regeringens intention att ta tillvara kunskap från forskning om bistånd och
utvecklingens förutsättningar, m.m., är välkommet. Relationen mellan forskning,
policyutveckling och genomförande av biståndet bör förstärkas, och samverkan
mellan forskningsinstitutioner och forskare på det norra och södra halvklotet
prioriteras.
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Detta remissvar har beslutats av undertecknad Susanne Moberg, tjänsteförrättande
generaldirektör, efter föredragning av Helené Lackenbauer, forskningsledare.

För FOI,

Susanne Moberg
Tjf Generaldirektör
Helené Lackenbauer

