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För att förändra orättvisa strukturer som skapar 
fattig dom och förtryck världen över behövs en utrikes
politik med mänskliga rättigheter i fokus, i Sverige och 
i EU. Därför arbetar Diakonia med att påverka poli
tiker i Sverige så att de ska agera för att göra världen 
mer rättvis. Detta arbete är ett 
viktigt komplement till det arbe
te som vi gör runtom i världen 
tillsammans med våra över 350 
samarbetsorganisationer. I allt fler 
av de 25 länder vi arbetar i ser vi 
hur folklig mobili sering slås ned, 
hur politiska partier, tidningar, 
radio och TV hindras från att 
verka, samt hur aktivister och 
människorättsförsvarare fängslas 
eller mördas. Beslutsfattare i Sve
rige och EU har ett stort ansvar 
att utifrån internationella över
enskommelser ställa regeringar 
till svars för sina ageranden.

Syftet med Diakonias parti
ledarenkät inför valet 2018 är 
att belysa riksdagspartiernas 
ställningstagande i en rad frågor 
relaterade till fattigdomsbekämp
ning, jämställdhet och mänskliga 
rättigheter. Alla åtta tillfrågade 
partiledare svarade på enkäten1. 
Vi har valt frågor som vi bedömer 
är aktuella och möjliga att genom
föra. Enkäten visar riktningar i partiernas politik som 
vi tycker är viktiga att politikerna tar med sig in i valet, 
och politiken som följer efter september 2018.

Tyvärr konstaterar vi, i relation till många svar, att 
partierna antingen missuppfattar kärnan i frågorna 
eller undviker att svara på våra frågor. Många svar 
väcker fler frågor än de besvarar. Trots detta är vi 

1 Till skillnad från tidigare enkäter har vi i år valt att inkludera Sverigedemokraterna. Vi gör det av respekt för de demokratiska principerna om att ge alla möjlig-
het att säga sin mening. Diakonias människosyn grundar sig på tron om människors lika värde och rätten för var och en, oavsett religion eller etnisk tillhörighet, att 
leva under värdiga förhållanden i ett globalt gemensamt samhälle. Vi har gjort analysen att SD inte delar vår människosyn och att vi därför förbehåller oss rätten 
att välja de sammanhang där vi bjuder in partiet till dialog, arrangemang och samverkan. I denna partiledarenkät anser vi dock att bilden av det politiska landska-
pet blir ofullständigt om vi väljer att exkludera SD.

glada över att kunna konstatera att det finns ett stort 
politiskt stöd bland partierna för att låta mänskliga 
rättigheter och fattiga människors behov styra utrikes
politiken. I denna rapport har vi identifierat sex löften 
som återspeglar detta och vi konstaterar att Jonas Sjö

stedt, Isabella Lövin och Ebba Busch 
Thor svarar ja på alla våra frågor.

Styrkan med enkäter är att man 
får en överblick utifrån korta svar. 
Svagheten är att förenklande, undvi
kande och även populistiska svar på 
viktiga frågor kan stå oemotsagda. Vi 
ser det som vår uppgift att följa upp 
och utmana dessa svar under den 
kommande mandatperioden, men 
inte att bemöta allt i denna rapport. 
Det är inte bara under diktaturer 
och auktoritär maktutövning som 
mänskliga rättigheter kläms åt och 
demokratin utmanas. Populismen 
växer i Europa, nynazister demon
strerar på våra gator. Grundläggande 
mänskliga rättigheter ifrågasätts och 
urholkas även här i Sverige. Detta 
innebär också att vi bär med oss ett 
särskilt ansvar att synliggöra alla 
partiers grundläggande värderingar 
och att proaktivt utmana populistisk 
eller annan politik som markant 
särskiljer sig från Diakonias värde
grund. 

Trots att Sverige är ett litet land har svenska politiker 
stora möjligheter att bidra till en mer rättvis, jämlik 
och jämställd värld, och vi ser fram emot en fortsatt 
dialog med riksdagspartierna efter valet i september 
2018.

Georg Andrén, Diakonias generalsekreterare

"Släpp inte fokus på mänskliga  
rättigheter i utrikespolitiken"

”Trots att Sverige är ett 
litet land har svenska 
politiker stora möjlig
heter att bidra till en mer 
rättvis, jämlik och jäm
ställd värld.”
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Diakonias partiledarenkät visar att riksdagspartier
na delar uppfattningar i flera utrikespolitiska frågor. 
Partiledarenkäten visar också inför riksdagsvalet 2018 
att det finns bred majoritet för nyskapande utrikespo
litik2 inom några områden. Merparten vill behålla vik
tiga hörnpelare i de utrikespolitiska sakfrågor som vi 
bedömer har en stor konkret betydelse för människor 
som lever i fattigdom och förtryck. Det finns även flera 
överraskningar i enkäten och en del svar som vi upp
fattar som udda eller otydliga.

I denna enkät svarar Isabella Lövin, MP, Jonas 
Sjöstedt, V, och Ebba Busch Thor, KD, ja på alla våra 
frågor3. 

1. Bindande regler för företags  
respekt för mänskliga rättigheter 
får ökat stöd 

Trots antagandet av FN:s vägledande principer 
för företag och mänskliga rättigheter lider allt fler 
människor under ett förtryck som direkt kan kopplas 
till produktion av konsumtionsvaror, investeringar och 
exploatering av naturresurser. Det kan gälla rätten till 
land eller vatten, till arbetsförhållanden i leverantörs
led eller till konflikter kopplade till gruvindustrin. 

I allt fler länder diskuterar man om frivilliga initi
ativ är tillräckliga och om inte en konsekvensanalys 
kring mänsliga rättigheter istället borde vara obligato
risk, en så kallad due diligence. 

Diakonia har frågat partiledarna om de är bered
da att införa sådana bindande regler för att öka de 
svenska företagens respekt för mänskliga rättigheter. 
Hälften av partiledarna svarar ja vilket är fler positiva 
svar än förväntat. Socialdemokraternas Stefan Löfven, 
svarar nej med motiveringen att Socialdemokraterna 
hellre vill se en bättre tillämpning av de befintliga re
gelverken. Även Centerpartiets Annie Lööf svarar nej. 
Liberalerna ger ett starkt stöd till tydligare regler och 
Jan Björklund skriver att ”Stora företag måste också ta 
ett stort ansvar.” Moderaternas Ulf Kristersson svarar 
varken ja eller nej utan möjligen i sin kommentar, och 

2 Effekten av Sveriges ageranden mot omvärlden inom alla politikområden. 
3 Vi konstaterar dock att Kristdemokraterna i sin kommentar säger nej på fråga 10. "Kristdemokraterna står bakom klimatberedningens slutsats, som innebär 
att konsumtionsperspektivet är centralt men att det inte bör sättas upp ett mål baserat på konsumtionen"

menar att de bindande reglerna ”måste vara propor
tionerliga och användbara för före tag” och att de ”ska 
användas för de största risker na”. 

2. Fortsatt stöd för enprocentsmålet 
under hela mandatperioden 

Biståndet har bidragit till de stora framgångar vi sett 
i världen i fråga om att bekämpa fattigdom. Mödra
dödligheten, barnadödligheten och hungern har mins
kat de senaste årtiondena. Samtidigt finns det fortsatt 
stora behov av bistånd, inte minst i de allra fattigaste 
och mest konfliktdrabbade länderna. Demokratirörel
ser och kvinno och människorättsorganisationer får 
det allt svårare att arbeta. 

Diakonia har ställt frågan om partiledarna kommer 
att hålla fast vid ambitionen att avsätta motsvaran
de en procent av BNI i bistånd under hela mandat
perioden. 

Moderaterna och Sverigedemokraterna är de enda 
partier som inte tydligt står för enprocentsmålet. SD 
har visserligen svarat ja på frågan men säger i sin 
kommentar att de villkorar det till ett fortsatt positivt 

SAMMANFATTNING

Sex löften om framtida utrikespolitik

Var tredje kvinna i Zimbabwe våldtas. Till det kan läggas andra 
former av sexuellt våld och trakasserier. Via Diakonias samarbetsor-
ganistion Musasa fick Tsitsi Ndlovu skyddat boende. Hon började 
träna självförsvar och boxning och det visade sig att hon hade stor 
talang. Foto: Anna Bergkvist
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konjunkturläge under mandatperioden, och öppnar 
därmed upp för att minska biståndsbudgeten. Men 
genom att övriga partier svarar ja lovar en majoritet av 
riksdagens partier att stå fast vid enprocentsmålet. 

3. Brett stöd till civilsamhällets 
granskning av makthavare i världen 
och i Sverige

I många länder blir det allt svårare och farligare för det 
lokala civilsamhället, för oppositionspolitiker, journalis
ter och för andra försvarare av demokrati och mänskliga 
rättigheter att agera. Därmed minskar möjlig heterna att 
utkräva ansvar från stater och företag. 

Samtliga partiledare, utom Liberalernas, anser att 
Sverige även fortsättningsvis ska stötta civilsamhället i 
deras granskningar av ekonomiska och politiska makt
havare. Moderaternas Ulf Kristersson skriver i sin 
kommentar: ”Civilsamhället är avgörande, i allt från 
att granska makthavare till att stärka demokratin”.

4. Flera partier öppnar för skärpt  
tillämpning av de nya reglerna för  
vapen export

Riksdagen beslutade i april 2018 om skärpt regel
verk kring export av krigsmateriel till icke-demokratier 
för att öka betydelsen av mänskliga rättigheter när 
exporttillstånd beviljas. Diakonia har kritiserat det nya 
regelverket eftersom vi menar att många av de kryphål 
som skulle ha täppts till fortfarande finns kvar.

Vi ställde därför frågan till partiledarna: ”Om det 
visar sig att svensk krigsmateriel godkänns för export 
till diktaturer och regimer ansvariga för allvarliga brott 
mot mänskliga rättigheter, kommer då du och ditt par
ti att agera för att regelverket ska tolkas striktare?” 

Statsminister Stefan Löfven och Moderaternas Ulf 
Kristersson lämnar inget svar, medan Sverigedemo
kraternas Jimmie Åkesson svarar nej. Ulf Kristersson 
svarar dock i en kommentar återigen ”möjligen” och 
öppnar upp för att en översyn bör göras om "lagstift
ningen inte fungerar så som den var avsedd.” 

5. Alla partier stödjer principerna om 
effektivt bistånd

Efter decennier av samlad erfarenhet har det inter
nationella samfundet enats om principer och åtag
anden för att effektivisera biståndet. Det handlar om 
att biståndet ska utgå från lokalt och demokratiskt 
ägarskap, vara transparent och resultatfokuserat, samt 
kännetecknas av gemensamt ägande mellan stater och 
civilsamhällen. Det finns dock en risk att dessa princi
per åsidosätts när länder istället låter andra agendor 
styra biståndets insatser, som exempelvis nationella 
egenintressen och säkerhets och migrationspolitiska 
utmaningar.  

Samtliga partiledare svarar ja på frågan om prin
ciperna för effektivt bistånd ska vara vägledande för 
framtiden.

6. Sju av åtta partier vill se ett 
jämställdhets perspektiv i  
klimat arbetet

Klimatförändringarnas effekter samspelar med 
existerande maktstrukturer, så att människor upplever 
olika grader av sårbarhet beroende på bland annat 
social och ekonomisk status. Det innebär också att  
människor bidrar olika mycket till klimatpåverkan
de utsläpp och har olika förutsättningar att påverka 
beslut kring klimatpolitik och klimatåtgärder. Därför 
måste Parisavtalet implementeras med respekt för 
mänskliga rättigheter och på ett sätt som främjar jäm
ställdhet. 

Diakonia har frågat partiledarna om de anser att 
Sverige ska verka för ett starkt jämställdhetsperspek
tiv i all implementering av Parisavtalet. Att sju av åtta 
partiledare svarar ja på frågan innebär att vi bör kun
na förvänta oss en svensk klimatpolitik som i större 
utsträckning tar hänsyn till jämställdhetsaspekter. Vi 
bör också kunna förvänta oss att Sverige går i bräschen 
när planen för ökad jämställdhet inom de globala 
klimatförhandlingarna ska förverkligas. Detta bör få 
återverkningar på många områden eftersom Paris
avtalet både handlar om att minska utsläppen och öka 
anpassningsförmågan till klimatförändringarna, och 
om att ge tekniskt och finansiellt stöd till utvecklings
länder.

”Civilsamhället är avgörande, i 
allt från att granska makthavare 

till att stärka demokratin”

ULF KRISTERSSON, MODERATERNA



– 7 –

Oroande, glädjande och överraskande svar

OROANDE…

Det oroar oss att Liberalerna bryter den enighet som 
länge funnits runt riksdagens beslut om Politik för 
global utveckling, det vill säga att politiken ska vara 
samstämmig, främja de mänskliga rättigheterna och 
utgå från de fattiga människornas perspektiv.

Att Socialdemokraterna inte vill utlova förtydligade 
regler för svensk vapenexport om det skulle visa sig 
att exporten till icke-demokratier fortsätter menar vi 
står i konflikt med partiets tidigare löften. Socialdemo
kraterna har vid sina två senaste kongresser sagt att 
partiet vill få till stånd ett demokratikriterium kopplat 
till ett förbud mot export till diktaturer.4 Men i denna 
enkät svarar Stefan Löfven att det inte går att svara ja 
eller nej på frågan eftersom han menar att frågan är 
hypotetisk då lagstiftningen är på väg att skärpas.  
I tidigare intervjuer har Stefan Löfven dock sagt: ”Det 
ska inte vara okej att exportera vapen till länder som 
uppenbart är diktaturer”5. 

…GLÄDJANDE 

Det är glädjande att Centerpartiet, Kristdemokrater
na och Liberalerna nu också svarar ja på frågan om de 

4 ”

kommer att arbeta för gemensamma EUregler för så 
kallad offentlig land-för-land-rapportering för multi
nationella företag. De har tidigare inte uttalat sitt stöd 
för detta. Även Miljöpartiet och Vänsterpartiet svarar 
ja. Offentlig land-för-land-rapportering motverkar 
skatteflykt genom att öka allmänhetens insyn och möj
lighet att utkräva ansvar av beslutsfattare och företag. 

…OCH ÖVERRASKANDE SVAR

På frågan om partierna kommer att verka för bindan
de regler och lagstiftning för att öka svenska företags 
respekt för mänskliga rättigheter i sin verksamhet ut
trycker Moderaterna mindre motstånd mot reglering 
än vad Socialdemokraterna gör. Stefan Löven svarar 
nej och vill se en bättre tillämpning av de befintliga 
regelverken. Ulf Kristersson svarar varken ja eller nej 
utan ett ”möjligen”. Kristersson svarar att det går att 
nå resultat utan bindande regler och lagstiftning, men 
att mer behöver göras och att bindande regler måste 
vara proportionerliga och användbara för företagen. 
Liberalernas Jan Björklund går ännu längre och vill se 
ett större ansvarstagande från stora företag, och tydli
ga regler ”för att minska mänsklig exploatering”. 

4"Sverige behöver ett skarpt regelverk som förhindrar vapenexport till diktaturer och länder om grovt och omfattande kränker mänskliga rättigheter.” Ur  
Framtidskontraktet (2011 https://www.socialdemokraterna.se/globalassets/var-politik/partiprogram-och-riktlinjer/framtidskontraktet.pdf  
5 https://www.expressen.se/nyheter/lofven-vill-forbjuda-vapen-till-diktaturer/

Organisationen Musasa främjar jämställdhet i de mest patriarkala områdena i Zimbabwe genom freds-
klubbar. Genom media och utbildningskampanjer gör de människor medvetna om sina rättigheter och att 
det är möjligt att utkräva ansvar av makthavare.Foto: Anna Bergkvist

https://www.socialdemokraterna.se/globalassets/var-politik/partiprogram-och-riktlinjer/framtidskontraktet.pdf
https://www.expressen.se/nyheter/lofven-vill-forbjuda-vapen-till-diktaturer/
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VÅRA FRÅGOR TILL PARTILEDARNA:*

1. Stå fast vid PGU:s princip om ett rättighets perspektiv och fattiga 
människors perspektiv? 

2. Är dialog med MR- och kvinnorättsorganisationer en förutsättning för 
en rättvis och hållbar utveckling? 

3. Tolka det nya regelverket striktare om det visar sig att vapenexport 
godkänns till diktaturer? 

1

4. Ska Sverige ge internationellt finansiellt och politiskt stöd specifikt till 
kvinnorättsorganisationer?

5. Ska Sverige ge internationellt finansiellt och politiskt stöd specifikt till 
hbtq-organisationer?

2

6. Ska Sverige fortsätta att vara ledande internationellt och ge politiskt 
stöd för SRHR som både en rättighets- och jämställdhetsfråga?

7. Arbeta för bindande regler för svenska företags respekt för mänskliga 
rättigheter?

3

8. Ge stöd till civilsamhället i Sverige och i utvecklingsländer att granska 
företag och beslutsfattare?

4

9. Verka för ett starkt jämställdhetsperspektiv i implementeringen av  
Parisavtalets alla delar?

10. Sätta upp mål för minskade utsläpp av växthusgaser från svenskarnas 
konsumtion och vidta åtgärder för att nå målen?

5

11. Ha en strategi för att motverka global kapital- och skatteflykt utifrån 
ett rättighetsperspektiv?

12. Arbeta för gemensamma EU-regler om offentlig land-för-land- 
rapportering för multinationella företag?  

13. Ska Sveriges bistånd under hela nästa mandatperiod uppgå till minst 
en procent av BNI?

6 7

14. Säkerställa att svenskt bistånd utgår från principerna om utvecklings-
effektivitet även fortsättningsvis?

ANTAL JA: 14 14 14 13 12 10 10 8

1: Moderaterna väljer att inte svara ja eller nej. De svarar möjligen. 

2: Sverigedemokraterna lämnar i sin kommentar en tydlig reservation i frågan.

3: Moderaterna väljer att inte svara ja eller nej. De svarar möjligen. 

4: I kommentar säger Liberalerna ”Både ja och nej” trots att man svarar ja i rutan.

5: Kristdemokraterna säger i sin kommentar nej på frågan om Sverige ska sätta upp mål för minskade utsläpp av växthusgaser från  
svenskarnas konsumtion och vidta åtgärder för att nå dessa mål trots att de svarar ja i rutan. 

6: Sverigedemokraterna säger i kommentar att målet är 0,7 procent av BNI inte 1 procent av BNI.

7: Moderaterna väljer att inte svara ja eller nej. De svarar möjligen.

Tabell: Så svarade partiledarna

Listade efter antal ja. 

 = ja          = inget svar         = nej

* Här i kortad version. Se fullständiga frågor i bilagan på sidan 21.
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FRÅGA 1
Står ditt parti fast vid Politik för global  
utvecklings princip om att politiken ska utgå 
från och präglas av ett rättighetsperspektiv 
och fattiga människors perspektiv på utveck
ling?

Partiledarnas svar:
JA C             KD M MP S SD V

NEJ L

INGET SVAR

År 2003 antog den svenska riksdagen en nyskapande 
Politik för global utveckling, kallad PGU. Denna po
litik, som var först i sitt slag i världen, gick betydligt 
längre än vad den traditionella utvecklingspolitiken 
hade gjort. Fortsättningsvis skulle alla politikområ
den, konsekvent och samstämmigt, utgå från fattiga 
människors perspektiv och främja de mänskliga rättig
heterna. Det innebar till exempel att regeringen alltid 
skulle utgå från ett rättighetsperspektiv, och en analys 
av effekterna för de fattigaste människornas situation, 
när man till exempel skulle hantera frågor om vapen
export, kultur- eller jordbrukspolitik. Sedan 2003 har 
alla regeringar ställt sig bakom denna politik och det 
har funnits enighet över blockgränserna. 

Men Diakonias partiledarenkät bekräftar att enigheten 
för första gången är bruten genom att Liberalernas 
partiledare Jan Björklund svarar nej på frågan om att 
stå fast vid PGU. Han kommenterar: ”Det är självklart 
att handels, utrikes och biståndspolitiken ska utfor
mas på ett sätt som gynnar den globala utvecklingen, 
men detta behöver inte ske i den nuvarande formen 
PGU.” 

Det är uppseendeväckande att Liberalerna nu som 
enda parti säger att politiken inte ska utgå från ett 
rättighetsperspektiv och fattiga människors perspek
tiv på utvecklingen. Man kan ställa detta i kontrast 
till Liberalernas starka position i värdefrågor och att 
politiken ska utgå ifrån människors lika värde, liksom 
till partiets långa tradition av att lyfta demokrati och 
mänskliga rättigheter.

Bortsett från Liberalernas nya uppfattning visar en
käten en bred enighet mellan partierna om att stå fast 
vid PGU:s grundläggande målsättningar. Vi välkomnar 
detta tydliga besked. Samtidigt konstaterar vi att det 
genom åren har funnits tydliga svårigheter att hantera 
de målkonflikter som PGU synliggör, i såväl tidigare 
regeringar som i nuvarande. Det är viktigt att PGU:s 
målsättning om samstämmighet får styra alla politik
områden. Det finns annars en risk att den visionära 
politiken för global utveckling reduceras till ett alltför 
snävt fokus på bistånd och normarbete i FN.

Politik för global utveckling (PGU)

Nära byn Caldono i 
Colombia ligger en av de 
zoner där Farc-gerillan 
överlämnat sina vapen 
för att återintegreras 
i samhället. Diakonias 
samarbetsorganisation 
Comunitar arbetar där 
med att sprida kunskap 
om kvinnors rättigheter.
Foto: Diakonia
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FRÅGA 2
Är dialog med människorätts och kvinno
rättsorganisationer en förutsättning för att 
säkerställa att de åtgärder (politiska, diplo
matiska och främjande) som Sverige vidtar 
bidrar till en rättvis och hållbar utveckling 
med respekt för mänskliga rättig heter?

Partiledarnas svar:
JA C             KD L M MP S SD V

NEJ

INGET SVAR

Sveriges utrikespolitik och utvecklingssamarbete ska 
bidra till hållbar utveckling, demokrati och mänskliga 
rättigheter. Men detta blir allt svårare i många länder. 
Den svenska politiken motarbetas av repressiva åtgär

der med avsikt att krympa det demokratiska utrymmet 
och motarbeta jämlikhet och jämställdhet. Diktaturer 
lär av varandra och det blir svårare och farligare för 
det lokala civilsamhället, journalister och andra för
svarare av demokrati och mänskliga rättigheter att 
agera. 

Diakonia har frågat partiledarna hur de ser på dia
logen med människorätts och kvinnoorganisationer i 
perspektiv av ett krympande demokratiskt utrymme. 
Alla partiledare tycker att denna dialog ska upprätthål
las. Diakonia konstaterar att svaren överlag ska tolkas 
som att partierna ser positivt på dialogen med civil
samhället. I jämförelse med andra länder ligger Sveri
ge i framkant när det gäller denna typ av stöd. 

Vi föreslår att Sverige även ska verka för att andra 
bilaterala och multilaterala instanser uppmärksammar 
det krympande demokratiska utrymmet och ger stöd 
till människorätts och kvinnorättsorganisationer.

Krympande demokratiskt utrymme

Det internationella civilsamhällesnätverket CIVICUS klassar utrymmet för civilsamhället i alla FN:s medlemsstater 
i kategorier från stängt till öppet. Läs mer på CIVCUS webbplats. https://monitor.civicus.org/

Det demokratiska utrymmet är 
starkt ifrågasatt av makthavare. 

Medborgare kan organisera sig men 
civilsamhället och journalister utsätts 

för olika typer av repressalier.

Det finns inget demokratiskt 
utrymme vare sig i lagen eller 

i praktiken.

Staten tillåter medborgare att  
organisera sig och kräva sina  

rättigheter, även om kränkningar  
av dessa sker.

Civilsamhället är utsatt för  
kraftiga inskränkningar. Media 
återger statens åsikter och de 

oberoende röster som finns 
trakasseras.

Staten både möjliggör och 
skyddar det demokratiska  

utrymmet för alla  
medborgare.
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FRÅGA 3
Om det visar sig att svensk krigsmateriel god
känns för export till diktaturer och regimer 
ansvariga för allvarliga brott mot mänskliga 
rättig heter, kommer då du och ditt parti att 
agera för att regelverket ska tolkas striktare?

Partiledarnas svar:
JA C             KD L MP V

NEJ SD

INGET SVAR S M6

M6

År 2012 tillsattes en parlamentarisk utredning med 
uppdrag att ta fram förslag till en ny krigsmateriel
lagstiftning. Den främsta uppgiften var att undersöka 
hur Sverige skulle kunna skärpa exportkontrollen till 
ickedemokratiska regimer. Efter en kraftig försening 
antog riksdagen den så kallade KEXutredningens 
förslag 2017. Den nya lagstiftningen började gälla den 
15 april 2018. Men trots den nya lagstiftningen är det 
osäkert om krigsmaterielexporten till diktaturer och 
till regimer som bryter mot de mänskliga rättigheterna 
kommer att minska. Sett över längre tid har vapen
exporten från Sverige ökat och den fortsätter till en 
lång rad mycket kontroversiella och odemokratiska 
mottagarländer. Under 2016 beviljades till exempel 
exporttillstånd till bland annat Brunei, Förenade Ara
bemiraten, Indonesien, Oman, Pakistan, Qatar, Saudi
arabien och Thailand. Inget av dessa länder anses ha 
ett demokratiskt styre.

Diakonia anser att vapenexport till länder som för
trycker sin befolkning går tvärtemot PGU och den 
politik som regeringen driver på andra områden, till 
exempel den feministiska utrikespolitiken. Partiledar
na har därför fått svara på frågan om de är beredda till 
ytterligare skärpningar av lagstiftningen, om det skulle 
visa sig att den svenska exporten till diktaturer och 
regimer ansvariga för allvarliga brott mot mänskliga 
rättigheter fortsätter trots det nya regelverket. 

Fem partiledare svarar ja på frågan medan Social
demokraternas Stefan Löfven och Moderaternas 

6 Svarar ”möjligen”.
7 ”Sverige behöver ett skarpt regelverk som förhindrar vapenexport till diktaturer och länder som grovt och omfattande kränker mänskliga rättigheter.”  
Ur Framtidskontraktet (2011) https://www.socialdemokraterna.se/globalassets/var-politik/partiprogram-och-riktlinjer/framtidskontraktet.pdf
8 https://www.expressen.se/nyheter/lofven-vill-forbjuda-vapen-till-diktaturer/

Ulf Kristersson varken svarar ja eller nej. Sverige
demokraterna är det enda parti som svarar nej. 

I sin kommentar undviker Stefan Löfven att ta ställ
ning för eller emot en striktare tolkning om lagstift
ningen visar sig vara otillräcklig eftersom frågan är 
hypotetisk: ”Det går inte enkelt att svara ja eller nej 
på den här frågan. Lagstiftningen är på väg att skär
pas…” De kryphål vi menar fortfarande kvarstår anser 
statsministern ha täppts till genom att kriterierna om 
mänskliga rättigheter som hinder för exporttillstånd 
skärpts från ”grova och omfattande kränkningar” till 
”allvarliga och omfattande kränkningar”. 

Diakonia anser att Socialdemokraterna borde kunna 
svara rakt på frågan med tanke på de löften som parti
ets representanter gett i riksdagen och i media. På sina 
två senaste kongresser har partiet dessutom beslutat 
om att få till stånd ett demokratikriterium kopplat till 
ett förbud mot export till diktaturer.7 I media har Ste
fan Löfven svarat att: ”Det ska inte vara okej att expor
tera vapen till länder som uppenbart är diktaturer”.8  

Moderaternas partiledare svarar med ett ”möjligen” 
och öppnar i kommentaren upp för en översyn ”om 

Vapenexport

https://www.socialdemokraterna.se/globalassets/var-politik/partiprogram-och-riktlinjer/framtidskontr
https://www.expressen.se/nyheter/lofven-vill-forbjuda-vapen-till-diktaturer/
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Stöd till kvinnorätts och  
hbtqorganisationer

det i framtiden skulle visa sig att lagstiftningen inte 
fungerar så som den var avsedd”. Svaren från Center
partiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet 
och Vänsterpartiet pekar däremot tydligt på att dessa 
partier vill se skärpta regler om den nya lagstiftningen 
inte får avsedd effekt, vilket är positivt eftersom det 
var det löfte vi efterfrågade. Kristdemokraternas Ebba 
Busch Thor är tydlig: ”Medför inte denna lagstiftning 
att demokratikriteriet därmed blir ett centralt hinder 
så kommer lagen behöva göras om.”

FRÅGA 4
Ska Sverige ge internationellt stöd, både 
finansiellt och politiskt, specifikt till kvin
norättsorganisationer? 
 
Partiledarnas svar:
JA C             KD L M MP S SD V

NEJ

INGET SVAR

 
FRÅGA 5
Ska Sverige ge internationellt stöd, både 
finansiellt och politiskt, specifikt till hbtq 
organisationer?
 
Partiledarnas svar: 
JA C             KD L M MP S SD V

NEJ

INGET SVAR

Utrymmet för civilsamhällets organisationer krym
per på många platser i världen. Särskilt utsatta är 
de organisationer som arbetar med rättigheter för 

kvinnor och hbtqpersoner. I många länder utsätts 
de utöver den förföljelse som alla civilsamhällesorga
nisationer utstår, även för särskilt riktad social stig
matisering, sexuella övergrepp, hot och trakasserier. 
Samtidigt minskar den internationella finansieringen 
till denna typ av organisationer, bland annat på grund 
av den nu förda amerikanska biståndspolitiken, den så 
kallade Global Gag Rule, eller mun kavleregeln. 

Diakonia har därför frågat partiledarna om de är 
villiga att även fortsättningsvis stödja just kvinno och 
hbtq-organisationer både finansiellt och politiskt. 

Alla partiledare svarar ja på dessa frågor. Parti
ledarnas kommentarer skiljer sig däremot åt. Vissa 
partiledare svarar svepande och i allmänna ordalag på 
frågorna om stöd till kvinnorättsorganisationer och 
hbtqorganisationer. Centerpartiet och Kristdemo
kraterna ger relativt allmänt hållna svar som handlar 
om civilsamhällets organisationer i allmänhet, inte 
specifikt om kvinnorätts- och hbtq-organisationer. 
Moderaterna och Centerpartiet skriver om jämställd
het i allmänhet eller om stöd till kvinnorättsaktivister, 
alltså inte specifikt om de organisationer som frågorna 
handlade om.  

”Medför inte denna lagstiftning 
att demokratikriteriet därmed 
blir ett centralt hinder så kom
mer lagen behöva göras om.”

EBBA BUSCH THOR, KRISTDEMOKRATERNA
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Om svaren från partiledarna beror på okunskap, bris
tande engagemang i frågan eller att de medvetet väljer 
att undvika känsliga ämnen är öppet för tolkning, men 
resultatet blir att partierna undviker att förbinda sig 
att stödja just dessa organisationer. Sverigedemokra

terna svarar ja på frågan om stöd till hbtqorganisa
tioner, men reserverar sig sedan i kommentaren mot 
detta ja genom att skriva att partiet inte erkänner  
queerbegreppet. Socialdemokraterna har valt att inte 
alls kommentera dessa två frågor.

I Libanon är barnäktenskap och våld mot 
kvinnor stora problem. Fatime Ahmad  
Burgur giftes bort när hon var 14 år. 
Diakonias samarbets organisation Abaad 
arbetar för att ändra lagar, normer och 
attityder. Foto: Diakonia
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Sexuell och reproduktiv  
hälsa och rättigheter

FRÅGA 6
Ska Sverige fortsätta att vara ledande inter
nationellt och ge både politiskt och finansiellt 
stöd för SRHR som både en rättighets och 
jämställdhetsfråga? 

Partiledarnas svar: 
JA C             KD L M MP S SD V

NEJ

INGET SVAR

Sverige har länge gått i bräschen för internationella 
satsningar på sexuell och reproduktiv hälsa och rät
tigheter (SRHR). I detta ingår att varje människa ska 
kunna bestämma över sin egen kropp och sexualitet, 
och att detta är en förutsättning för att ha möjlighet att 
utöva sina mänskliga rättigheter. På vissa områden går 
utvecklingen åt rätt håll. Bland annat har mödradöd
ligheten minskat kraftigt de senaste 25 åren, mycket 
tack vare de internationella insatserna. Samtidigt sak
nar många kvinnor, flickor och hbtq-personer fortfa
rande grundläggande rättigheter. Och enligt statistiken 
dör 800 kvinnor i sviter av förlossning och graviditet 
varje dag. Varje år dör 47 000 kvinnor på grund av 
osäkra aborter. 

Under de senaste åren har de sexuella och re
produktiva rättigheterna blivit alltmer ifrågasatta. 
Bland annat har USA strypt sitt direkta bistånd till 

familjeplanering, allt bistånd till organisationer som 
tillhandahåller familjeplanering samt till FN:s befolk
ningsorgan UNFPA. För att detta stöd ska kunna upp
rätthållas krävs det därför att andra givare går in och 
täcker upp för bortfallet. 
 
Diakonia har frågat partiledarna om de även fort
sättningsvis är villiga att ställa sig bakom de svenska 
insatserna på SRHRområdet.

Alla partiledare svarar ja på denna fråga, men det 
finns vissa skillnader i kommentarerna. Kristdemo
kraternas partiledare Ebba Busch Thor skriver till 
exempel enbart om mödrahälsa och mödradödlighet, 
vilket otvivelaktigt är ett enormt viktigt område, men 
bara en komponent i det stora SRHRområdet. Svarets 
uteslutande fokus på komponenten mödradödlighet 
gör det svårt att bedöma hur partiet ställer sig till mer 
känsliga ämnen som är centrala inom SRHRområdet, 
som till exempel stöd till sexualundervisning och abor
ter. Sverige demokraterna svarar också ja, men ogiltig
förklarar i praktiken omedelbart detta svar när Jimmie 
Åkesson i kommentaren skriver att abort inte kan ses 
som en allmängiltig mänsklig rättighet.

Andra partiledare, till exempel Moderaternas, 
Center partiets och Vänsterpartiets, ger ett tydligt stöd 
till den förda politiken i sina kommentarer. Social
demokraterna, som svarar ja, har inte kommenterat 
frågan.

kvinnor dör per dag i sviterna efter 
förlossning/graviditet

kvinnor dör per år av osäkra aborter
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Företag och mänskliga rättigheter

FRÅGA 7
Kommer du och ditt parti att arbeta för  
bindande regler och lagstiftning, till exempel 
en så kallad human rights due diligence, för 
att öka svenska företags respekt för mänsk
liga rättigheter i sin verksamhet? 
 
Partiledarnas svar:
JA KD            L MP SD V

NEJ C S

INGET SVAR M

En globaliserad ekonomi, med handel och pro
duktion över hela världen, har ökat möjligheterna 
till utveckling och minskad fattigdom. Samtidigt har 
transnationella företag, och andra aktörer, fått ett ökat 
inflytande i utvecklingsländerna. Flera reformer har 
genomförts för att öka de privata aktörernas ansvar för 
mänskliga rättigheter, inte minst genom FN:s vägle
dande principer för företag och mänskliga rättigheter. 
Trots detta lider allt fler människor under ett förtryck 
som direkt kan kopplas till ekonomiska aktiviteter. Det 
kan gälla rätten till land eller vatten, arbetsförhållan
den i leverantörsled eller konflikter kopplade till utvin
ningen av naturresurser. 

Enligt FN:s vägledande principer för företag och 
mänskliga rättigheter är det statens ansvar att skydda 
och förhindra kränkningar av mänskliga rättigheter, 
även när de orsakas av företag. Det kan ske genom fri
villiga initiativ och lagsstiftning. Vi menar att sådana 
frivilliga riktlinjer inte räcker och att det behövs mer 
bindande regler för företag. Bland annat bör en riska
nalys om mänskliga rättigheter alltid ingå i före tags 
verksamhet – en så kallad human rights due diligence. 
 
Diakonia har frågat partiledarna om de är beredda 
att införa sådana bindande regler för att öka de svens
ka företagens respekt för mänskliga rättigheter. Fem 
partiledare svarade ja på denna fråga medan Center
partiet och Socialdemokraterna svarar nej. Trots det 
konstaterar vi att det finns ett brett stöd bland partile
darna för bindande regler för företag, inklusive obliga
toriska riskanalyser. 

Stefan Löfven, motiverar sitt nej till obligatoriska 
riskanalyser med att befintliga regelverk ska utnyttjas 
bättre, bland annat genom att slå vakt om de frivil
liga riktlinjerna. Annie Lööf, som också svarar nej, 
argumenterar för att svenska företag, genom sina 

investeringar och sin teknik, kan bidra till en hållbar 
utveckling och att det därför inte skulle behövas något 
obligatoriskt regelverk. ”Vi vill att biståndspolitiken, 
handelspolitiken och klimatpolitiken samarbetar så 
att vi får en hållbar utveckling i hela världen. På så sätt 
kan vi bekämpa den fattigdom som finns i världen mer 
effektivt”, skriver hon i sin kommentar. Moderaterna 
svarar däremot ”möjligen” och pekar både på vikten av 
att uppmuntra de frivilliga initiativ som finns och som 
når resultat, och att om bindande regler införs ska de 
vara proportionerliga och användbara för företag och 
användas för de största riskerna. 

Kristdemokraterna och Liberalerna svarar också ja 
men KD vill lägga frågan på EUnivå. Ebba Busch Thor 
skriver att Kristdemokraterna "...tycker att EU ska ar
beta för att detta ska bli standard inom global handel". 
Liberalernas partiledare Jan Björklund vill se tydliga 
regler: ”Det behövs tydligare regler för att minska 
mänsklig exploatering. Stora företag måste också ta ett 
stort ansvar.”

”Det behövs tydligare regler för 
att minska mänsklig exploate

ring. Stora företag måste också 
ta ett stort ansvar.”

JAN BJÖRKLUND, LIBERALERNA
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Civilsamhället, företagen och  
mänskliga rättigheter

FRÅGA 8
Ska Sverige stötta civilsamhället i  
Sverige och i utvecklingsländer så att det 
kan granska och utkräva ansvar av före tag 
och beslutsfattare när det gäller mänskliga 
rättigheter?

Partiledarnas svar:
JA C             KD L M MP S SD V

NEJ

INGET SVAR

Lokala människorättsorganisationer och enskilda 
människorättsförsvarare var tidiga med att kräva att 
företag, investerare och andra ekonomiska aktörer 
skulle ta ansvar för sin påverkan på mänskliga rättig
heter – inte bara stater. Men i många länder blir det 
allt svårare och farligare för det lokala civilsamhället, 
för journalister och för andra försvarare av demokrati 
och mänskliga rättigheter att agera. Därmed mins
kar möjligheterna att utkräva ansvar från stater och 
företag. I vissa fall är stat och företag nära allierade 
och i många fall är stater både bolagsägare och export-
främjare. 

Alla partiledarna utom Jan Björklund tycker att 
Sverige även fortsättningsvis ska stötta civilsamhället 
i sina granskningar av företag och beslutsfattare. Fle

ra av partiledarna ger också ett tydligt stöd till denna 
verksamhet. Så här skriver till exempel Moderaternas 
Ulf Kristersson i sin kommentar: ”Civilsamhället är 
avgörande, i allt från att granska makthavare till att 
stärka demokratin”. Miljöpartiets Isabella Lövin un
derstryker vikten av att ”fortsätta på den inslagna lin
jen med stöd till civilsamhället och där civilsamhället 
utgör en viktig aktör i såväl utformning som genom
förande av utvecklingssamarbetet.”

Liberalernas Jan Björklund svarar ja på frågan men 
i kommentaren reserverar han sig genom att svara ja 
och nej. Han poängterar att ”Biståndsmedel ska i allra 
högsta grad gå till dem som behöver det. Bistånd gör 
större nytta i utvecklingsländer än i Sverige.” Vi menar 
att om bistånd ska göra nytta, har civilsamhället i Sve
rige ett ansvar att tillsammans med civilsamhället i ut
vecklingsländer granska och utkräva ansvar för svens
ka politiska beslut, eftersom de påverkar vardagen och 
verkligheten på plats. För att kunna säkerställa att den 
svenska politiken utgår från de fattiga människornas 
perspektiv och deras rättigheter, i enlighet med PGU, 
behövs civilsamhällets erfarenhet och kunskap från 
arbetet mot fattigdom och förtryck i mottagarländer
na. Det kan gälla beslut kopplat till exempelvis klimat, 
vapenexport, hållbart företagande som antingen bidrar 
till, eller motverkar, jämställdhet, utrotande av fattig
dom och främjande av mänskliga rättigheter. 

Majoriteten av de boende runt sjön i Boeng Kak i 
Kambodja vräktes från sina hem och sin mark när 
området såldes till utländska investerare. 2016 fick 
Nget Khoun tillbaka rätten till delar av sin mark. 
Foto: Diakonia
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FRÅGA 9
Ska Sverige verka för ett starkt jämställdhets
perspektiv i implementeringen av Parisavta
lets alla delar?

Partiledarnas svar: 
JA C             KD L M MP S V

NEJ SD

INGET SVAR

FRÅGA 10
Ska Sverige sätta upp mål för minskade  
utsläpp av växthusgaser från svenskarnas 
konsumtion och vidta åtgärder för att nå 
dessa mål?  

Partiledarnas svar:
JA KD9        L  MP V

NEJ C S SD

INGET SVAR M

Kd9 

9 Kristdemokraternas kommentar pekar mot att de egentligen menar nej. Kristdemokraterna står bakom klimatberedningens slutsats, som innebär att konsum-
tionsperspektivet är centralt men att det inte bör sättas upp ett mål baserat på konsumtionen.
10 https://unfccc.int/sites/default/files/cp23_auv_gender.pdf

Jämställdhetsaspekter har hittills inte varit en vik
tig del av klimatpolitiken i Sverige. På global nivå upp
märksammas framför allt att kvinnor är mer sårbara 
för klimatförändringarnas effekter, men fortfarande 
förbises ofta de särskilda kunskaper som kvinnor har 
att bidra med i klimatarbetet. Utan ett jämställdhets
perspektiv riskerar klimatåtgärder att förstärka och 
befästa existerande maktförhållanden, snarare än att 
bidra till mer rättvisa. Om inte alla människor bereds 
samma möjligheter att delta i beslutsfattande och bi
dra med förslag är risken stor att vi fortsätter tänka 
”innanför boxen” istället för utanför den.

Parisavtalet från 2015, vars mål är att begränsa den 
globala uppvärmningen, ska genomföras med respekt 
för mänskliga rättigheter och på ett sätt som främjar 
jämställdhet. Vid klimattoppmötet i Bonn 2017 an
togs dessutom en jämställdhetsplan  ”Gender Action 
Plan”10 som ska bidra till bättre förutsättningar för 
ökad jämställdhet i det globala klimatarbetet. 

Utsläppen av växthusgaser från svenskarnas kon
sumtion genereras i allt större utsträckning utanför 
Sveriges gränser. Eftersom mål för utsläppsminsk

Klimaträttvisa

Det låglänta deltaområdet i södra Bangladesh drabbas 
hårt av klimatförändringarna och utsätts ofta för extrem-
väder och översvämningar. Det salta havsvattnet tränger 
ner i marken och gör den obrukbar.  
Foto: Martina Holmberg

https://unfccc.int/sites/default/files/cp23_auv_gender.pdf
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ningar och internationella klimatåtaganden idag sätts 
baserat på de utsläpp som genereras inom ett lands 
gränser innebär det att ansvaret för att minska dessa 
utsläpp läggs på de länder där varorna produceras. Ur 
ett rättviseperspektiv är det därför rimligt att sätta upp 
ett kompletterande mål som mäter de totala utsläppen 
från svenskarnas konsumtion, så kallade konsum
tionsbaserade utsläpp. 
 
Diakonia har frågat partiledarna om de vill arbeta för 
att ett jämställdhetsperspektiv ska genomsyra klimatar
betet under Parisavtalet. Alla partiledarna utom Sveri
gedemokraternas ställer sig bakom detta. Jimmie Åkes
son motiverar sitt svar med att det är viktigt att inte 
tappa fokus på att minska utsläppen. Vi menar att han 
därmed visar sig ha en begränsad syn på de utmaningar 
som klimatförändringarna innebär. Klimatförändring

arna påverkar alla delar av vårt samhällsbygge och 
kommer att samspela med existerande maktstrukturer.

Vi har också frågat partiledarna om Sverige ska sät
ta upp mål för att minska utsläppen av växthusgaser 
från svenskarnas konsumtion. De partiledare som  
säger sig vara för ett kompletterande mål är Liberaler
nas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets. 

Merparten av partiledarna är positiva till åtgärder 
för att minska konsumtionens klimatpåverkan, genom 
exempelvis märkning av produkter och annan konsu
mentinformation. De som är negativa till ett mål hän
visar till internationella överenskommelser och samar
beten, och individens möjlighet att påverka utsläppen. 
Vi menar att det inte finns någon konflikt mellan inter
nationella överenskommelser och ett nationellt kom
pletterande mål, utan att ett mål behövs för att driva 
på arbetet både nationellt och internationellt. 

FRÅGA 11
Ska Sverige ha en strategi som utgår från fat
tiga människors perspektiv och ett rättighets
perspektiv för att motverka global kapital 
och skatteflykt?  

Partiledarnas svar:
JA C             KD L MP S SD V

NEJ

INGET SVAR M

FRÅGA 12
Kommer du och ditt parti arbeta för att 
EU har gemensamma regler om offentlig 
landförlandrapportering för multinationel
la företag för att motverka skatteflykt och 
öka medborgarnas insyn?  

Partiledarnas svar:
JA C             KD L MP V

NEJ SD

INGET SVAR M S

Utvecklingsländer beräknas förlora omkring 
1000 miljarder dollar årligen i olovlig kapitalflykt. 
Merparten av detta belopp utgörs av illegal skatte
flykt. Därtill förlorar länderna hundratals miljarder 
dollar årligen genom företags och individers aggressiva 
skatte planering. 

Skatteflykten drabbar alla länder, men slår hårdast 
mot de människor som lever i fattigdom. Kvinnor och 
barn är stora förlorare när staten inte kan leverera ut
bildning eller hälsovård. Skatteflykten sätter därmed 
krokben för de mänskliga rättigheterna. 

Bristen på insyn möjliggör skatteflykt i global skala. 
Ökad öppenhet kan minska både skatteflykten, kor
ruption och annan kriminell ekonomisk verksamhet. 
Initiativ har tagits inom EU och OECD, men de saknar 
i hög grad ett rättighets och fattigdomsperspektiv. 

Partiledarna har fått frågan om Sverige ska ha en 
strategi som utgår från fattiga människors perspektiv 
och ett rättighetsperspektiv för att motverka global 
kapital- och skatteflykt. Det är glädjande att de flesta 
partiledarna svarar ja på frågan. 

Moderaterna överraskar genom att svara ”delvis”, 
trots att frågan är i linje med Politiken för global 
utveckling, PGU, där partiet svarade ja (se fråga 1).  

Global skatteflykt
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Moderaterna och Kristdemokraterna nämner båda 
OECD:s BEPSprojekt11 som ett ”steg i rätt riktning”. 
Diakonia och många andra organisationer inom civil
samhället har dock kritiserat BEPS för att det i flera 
fall saknar utvecklingsländers och fattiga människors 
perspektiv.

Det kan också uppfattas som motsägelsefullt av 
Liberalerna att svara nej på frågan om PGU när de 
svarar ja på denna fråga – ett jasvar är ett välkommet 
erkännande av PGU som relevant för skattepolitiken. 
Centerpartiet svarar också ja men poängterar vikten 
av frihandel och att följa lokala lagar. Diakonia anser 
att det finns en potentiell motsägelse i detta eftersom 
varken frihandel eller de lokala lagarna nödvändigtvis 
utgår från ett rättighets eller fattigdomsperspektiv. 

Partiledarna har även fått frågan om de kommer att 
arbeta för gemensamma regler inom EU för så kallad 
offentlig land-för-land-rapportering för multinationel
la företag. 

Diakonia anser att det är positivt att Centerpartiet, 
Kristdemokraterna och Liberalerna svarar ja på denna 
fråga. Inget av dessa partier har tidigare uttalat sig för 
 
 
 
 
 
  

11 BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) är OECD-ländernas gemensamma projekt som syftar till att motverka att skattebaser urholkas och vinster förflyttas 
mellan länder genom avancerad skatteplanering.

en offentlig land-för-land-rapportering. Miljöpartiet är 
liksom Vänsterpartiet sedan tidigare en förespråkare 
för ökad transparens på detta område. Miljöpartiet 
har drivit frågan i Europaparlamentet.Varken Mode
raterna eller Socialdemokraterna svarar på frågan. 
Båda partierna hänvisar i sina svar till det utbyte av 
information som sker mellan skattemyndigheter om 
företagens landförlandrapportering inom ramen för 
OECD–BEPS, som inte är offentlig.  
 
Diakonia anser dock att rapporteringen bör vara 
offentlig så att medborgare kan ta del av grundläg
gande information om företagens vinster och skatter 
i varje land företagen är verksamma. Särskilt i länder 
där skattelagstiftningen brister eller resurser saknas 
för att säkra att den följs. EUparlamentet har röstat 
för offentlig rapportering och även EU-kommissionen 
har lagt fram ett förslag för att göra rapporteringen 
offentlig. Sverigedemokraterna svarar nej men moti
verar svaret med en kritisk syn på EU snarare än med 
ett ställningstagande mot transparens. I svaret skriver 
Jimmie Åkesson att de inte är ”beredda att släppa frå
gan om företagstillsyn till EU”. 

Fem av åtta tillfrågade riksdagspartier svarar att 
de kommer att arbeta för gemensamma EU-regler 
för offentlig land-för-land-rapportering för multi-
nationella företag. Foto: Diakonia



– 20 –

FRÅGA 13
Anser du och ditt parti att Sveriges bistånd 
under hela nästa mandatperiod (2019 till 
2022) ska uppgå till minst en procent av BNI?  

Partiledarnas svar: 
JA C             KD L MP S SD12 V

NEJ

INGET SVAR M

12

FRÅGA 14
Kommer du och ditt parti säkerställa att 
svenskt bistånd ska fortsätta att utgå från de 
internationellt överenskomna principerna för 
utvecklingseffektivitet?  

Partiledarnas svar:
JA C             KD L M MP S SD V

NEJ

INGET SVAR

Bistånd ska underlätta för människor att ta sig ur 
fattigdom och förtryck. Stora framsteg har gjorts för 
att bekämpa fattigdom, mödradödlighet, barnadödlig
het och hunger de senaste årtiondena. 

Biståndet har spelat en avgörande roll för dessa 
framgångar. Samtidigt finns det stora fortsatta behov 
av bistånd, inte minst i de allra fattigaste och mest 
konfliktdrabbade länderna. Antalet flyktingar i världen 
har aldrig varit så högt som nu. Demokratirörelser och 
kvinno och människorättsorganisationer får det allt 
svårare att arbeta.

Både alliansregeringen och vår nuvarande reger
ing har stått fast vid att avsätta en procent av BNI i 
bistånd före avräkningar. Detta har inneburit upp
skattningsvis ytterligare nästan 100 miljarder svenska 
kronor i bistånd under de senaste tio åren jämfört med 
om FN:s miniminivå på 0,7 procent hade avsatts. En
procentsmålet har gjorts upp över existerande block
gränser för att säkerställa en långsiktig finansiering av 
biståndet över mandatperioder.

Diakonia har ställt frågan om partiledarna kommer 
att hålla fast vid denna ambition under den komman

12 I sitt svar förtydligar SD att målsättning en är en biståndsram som inte understiger 0,7 procent. "...så länge budgetutrymme finns. Förutsatt att konjunkturlä-
get fortsätter positivt under nästa mandatperiod bör biståndsramen ligga på 1%."

de mandatperioden. Moderaterna och Sverigedemo
kraterna är de enda partier som inte helt tydligt står 
för att avsätta en procent av BNI i bistånd. I sin kom
mentar säger Ulf Kristersson: ”Moderaterna stödjer 
enprocentsmålet och arbetar för att nå upp till det. Vi 
kommer driva på för ökningar för att återgå till en pro
cent av BNI samtidigt som för snabba utgiftsökningar 
riskerar att leda till sämre kvalitet och större risk för 
fel. Vikten av kvalitet och effektivitet i bistånd får inte 
underskattas.” 

Sverigedemokraterna svarar att biståndet ska uppgå 
till en procent under hela nästa mandatperiod. Men i 
sin kommentar säger Jimmie Åkesson att målsättning
en är en biståndsram som inte understiger 0,7 procent 
av BNI. Diakonia anser att trovärdigheten i partiets 
svar därmed bör ifrågasättas. 

Diakonia frågar också partiledarna om arbetet med 
att effektivisera det internationella biståndet. Efter 
decennier av samlad erfarenhet har det internatio
nella samfundet enats om principer och åtaganden i 
syfte att effektivisera biståndet och det internationella 
utvecklingssamarbetet. Enligt dessa principer bör fat
tigdomsbekämpningen utgå ifrån lokalt demokratiskt 
ägarskap och kännetecknas av öppenhet, den bör vara 
resultatfokuserad samt präglas av ett inkluderande 
partnerskap som innebär att regeringar ska involvera 
andra aktörer, däribland det civila samhället. 

Det är positivt att alla partier vill utgå från princi
perna för utvecklingseffektivitet även i fortsättningen. 
Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt understryker vikten av 
att ”befolkningen i de fattiga länderna tillåts att for
mulera sina egna mål och visioner och styra sin egen 

BiståndBistånd

”...befolkningen i de fattiga län
derna tillåts att formulera sina 

egna mål och visioner och styra 
sin egen utveckling” 

JONAS SJÖSTEDT, VÄNSTERPARTIET
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utveckling” och att utvecklingsbistånd inte ska för
knippas med ekonomiska villkor. 

Utöver ekonomiska villkor hotar nationella egen
intressen och säkerhets och migrationspolitiska ut
maningar att underminera biståndets effektivitet. Ett 
exempel på detta är Socialdemokraternas utspel i maj 
2018 där partiet uttryckte att man vill stoppa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 ”Att alla länder vi ger bistånd till, eller som Sverige ger viseringslättnader till, ska behöva ta emot egna medborgare som fått avslag på asylansökan”, skrev 
Socialdemokraterna i förslaget. https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/en-trygg-migrationspolitik-for-en-ny-tid/ 

bistånd till länder som inte vill ta emot medborgare 
som har fått avslag på sin asylansökan i Sverige.13 

Det är precis denna sorts politik som effektivitetsa
gendan försöker motverka, det vill säga när beslut 
om bistånd inte baseras på hur effektivt det bidrar till 
fattigdoms bekämpning utan villkoras enligt andra 
agendor. 

Cykeln är det snabbaste sättet att nå jämställdhet. Att cykla gör 
skolvägen tryggare och därmed säkras flickors skolgång och riskerna 
för barnäktenskap minskar. 
Foto: Niranjan Shrestha

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/en-trygg-migrationspolitik-for-en-ny-tid/ 
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Begränsningar och avgränsningar

Diakonia vill att de politiska partierna ska 
förtydliga var de står i en rad frågor som vi 
anser är viktiga när det gäller utformandet av 
en svensk utrikespolitik. Med hjälp av sva
ren kan vi ställa partierna och regeringen till 
svars. Kommer de att leva upp till sina löften 
under den kommande mandatperioden?

Vi har valt 14 frågor som vi bedömer vara viktiga och 
aktuella. Frågorna kan i vissa fall uppfattas som tek
niska men är utformade efter tanken att de är realistis
ka och kan omsättas i handling. 

Samtidigt finns det begränsningar med denna typ av 
enkäter. Även om svaren kan ses som ett löfte eller en 
viljeyttring, finns det en rad omständigheter som gör 
att partierna snabbt kan ändra uppfattning i en fråga. 
De kan exempelvis ha tvingats kompromissa eller velat 
tillmötesgå opinionen. 

I vissa fall väljer partiledarna att ge otydliga svar.  
Frågorna i enkäten skulle besvaras med ja eller nej  
 
 

för att tydligt visa var partierna står i respektive fråga. 
Men i några fall låter partiledarna bli att svara eller 
svarar ”delvis”, ”tveksamt” eller ”möjligen” på frågor
na. I dessa fall har vi redovisat det i tabellen och i vissa 
fall kommenterat svaren i texten.

I några fall ha partierna svarat ja eller nej på en fråga 
samtidigt som deras kommentar argumenterar för 
något annat. I de fall svaren är motsägelsefulla, eller 
inkonsekventa, har vi valt att kommentera detta direkt 
i texten.

Inför valet 2014 gjorde Diakonia en liknande enkät
undersökning. Då toppade tre partiledare enkäten 
genom att svara ja på alla Diakonias frågor: Centerpar
tiets Annie Lööf, Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt och 
Miljö partiets dåvarande språkrör Åsa Romson.  
 
Enkäten kan läsas här:  
https://www.diakonia.se/globalassets/documents/
diakonia/publications/reports/140623_rapportparti
ernasnyaloften.pdf. 
 

BILAGOR

https://www.diakonia.se/globalassets/documents/diakonia/publications/reports/140623_rapport-partiernas-nya-loften.pdf
https://www.diakonia.se/globalassets/documents/diakonia/publications/reports/140623_rapport-partiernas-nya-loften.pdf
https://www.diakonia.se/globalassets/documents/diakonia/publications/reports/140623_rapport-partiernas-nya-loften.pdf
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1. Står du och ditt parti fast vid Politik för global 
utvecklings princip om att politiken ska utgå från 
och präglas av ett rättighetsperspektiv och fattiga 
människors perspektiv på utveckling? 

2. Är dialog med människorätts och kvinnorättsor
ganisationer en förutsättning för att säkerställa 
att de åtgärder (politiska, diplomatiska och främ
jande) som Sverige vidtar bidrar till en rättvis 
och hållbar utveckling med respekt för mänskliga 
rättigheter? 

3. Om det visar sig att svensk krigsmateriel god
känns för export till diktaturer och regimer ansva
riga för allvarliga brott mot mänskliga rättigheter, 
kommer då du och ditt parti att agera för att regel
verket ska tolkas striktare? 

4. Ska Sverige ge internationellt stöd, både finansi
ellt och politiskt, specifikt till kvinnorättsorgani
sationer? 

5. Ska Sverige ge internationellt stöd, både finansi
ellt och politiskt, specifikt till hbtq-organisatio
ner? 

6. Ska Sverige fortsätta att vara ledande internatio
nellt och ge både politiskt och finansiellt stöd för 
SRHR som både en rättighets och jämställdhets
fråga? 

7. Kommer du och ditt parti att arbeta för bindande 
regler och lagstiftning, till exempel en så kallad 
human rights due diligence, för att öka svenska 
företags respekt för mänskliga rättigheter i sin 
verksamhet? 

8. Ska Sverige stötta civilsamhället i Sverige och i ut
vecklingsländer så att det kan granska och utkräva 
ansvar av företag och beslutsfattare när det gäller 
mänskliga rättigheter? 

9. Ska Sverige verka för ett starkt jämställdhetsper
spektiv i implementeringen av Parisavtalets alla 
delar? 

10. Ska Sverige sätta upp mål för minskade utsläpp 
av växthusgaser från svenskarnas konsumtion och 
vidta åtgärder för att nå dessa mål? 

11. Ska Sverige ha en strategi som utgår från fattiga 
människors perspektiv och ett rättighetsperspek
tiv för att motverka global kapital- och skatteflykt? 

12. Kommer du och ditt parti arbeta för att EU har ge
mensamma regler om offentlig land-för-land-rap
portering för multinationella företag för att mot
verka skatteflykt och öka medborgarnas insyn? 

13. Anser du och ditt parti att Sveriges bistånd under 
hela nästa mandatperiod (2019 till 2022) ska upp
gå till minst en procent av BNI? 

14. Kommer du och ditt parti säkerställa att svenskt 
bistånd ska fortsätta att utgå från de internatio
nellt överenskomna principerna för utvecklingsef
fektivitet? 

 

BILAGOR

Frågorna till partiledarna
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