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Jag får dagligen rapporter från våra samarbetsor
ganisationer och lokala kontor om coronapandemins 
katastrofala konsekvenser. Viruset har både lett till 
svårt mänskligt lidande, som förvärras av bristande 
hälsovårdssystem och stora ekonomiska och politiska 
konsekvenser. 
 FN uppskattar att cirka 2 miljarder människor 
som arbetar i den informella sektorn har förlorat sina 
inkomster till följd av coronakrisen. Pandemin riskerar 
att radera ut en stor del av de senaste årens framsteg 
vad gäller fattigdomsbekämpning. 
Till detta kommer att auktoritära 
ledare och förtryckande regimer 
utnyttjar pandemin för att ytterlig
are inskränka mänskliga rättigheter 
och civila samhällets demokratiska 
utrymme. På senare år har allt fler 
människorättsaktivister och miljö
försvarare dödats, de flesta fall rela
terade till företag och exploatering 
av olika former av råvaror. Vi ser 
generellt hur befintliga orättvisor 
förvärras i situationer av kris, inte 
minst i hur kvinnor och kampen för 
jämställdhet drabbats särskilt.
 Men trots det enorma mot
ståndet fortsätter människor att 
kämpa för rättvisa. Det handlar om 
textilarbetares rättigheter i Kam
bodja, om kampen mot barn och 
tvångsäktenskap i Bangladesh, om 
urfolkens skydd mot väpnade aktörer i Colombia. Om 
mångas outtröttliga kamp för införande av sociala och 
ekonomiska trygghetssystem för att rusta länderna för 
just den här typen av situation, samt otal andra exem
pel där det svenska biståndet idag ofta är avgörande.

Svenskt bistånd får gott betyg i olika utvärderingar 
och är idag alltmer strategiskt viktigt i många länder 
– inte minst när det gäller stöd till människorättsak
tivister och kvinnorättsförsvarare. Därför gläder det 
mig att en stor majoritet av riksdagens partier står fast 
vid principen att avsätta motsvarande en hundra del av 
Sveriges inkomster i bistånd, till människor som lever 
i fattigdom och förtryck. Sveriges renommé och starka 
internationella röst och stöd för demokrati, mänskliga 

rättigheter och jämställd het gör oss till en strategisk 
och mycket viktig spelare och förebild i ett läge där de 
befinner sig under attack i de flesta av världens länder. 
Detta engagemang måste fortsätta.
 
Därför är det olyckligt och märkligt att Sverige i an
dra frågor driver en politik som direkt motverkar kamp
en för mänskliga rättig heter och fattigdomsbekämp
ning. Det gäller till exempel frågan om skatteflykt som 
innebär att utvecklingsländer går miste om resurser 

som skulle kunna gå till välfärd och 
utveckling inom länderna. Världen 
har helt enkelt inte råd med skatte
flykt, särskilt inte i kölvattnet av 
de behov som pandemin med all 
önskvärd tydlighet både illustrerat 
och förvärrat. Regeringens position i 
skatteflyktsfrågan innebär i prak
tiken att Sverige allierar sig med 
skatteparadisen och blockerar fram
steg inom EU när det gäller att öka 
insynen i multinationella företags 
betalning av skatt.
 Detsamma gäller frågan om 
hållbart företagande. Allt fler av 
riksdagens partier menar idag att 
det behövs en ny lagstiftning om 
företagens ansvar att inte inverka 
negativt på mänskliga rättigheter. 
Även EUkommissionen anser att 
lagstiftning är den viktigaste åt

gärden. Men ännu har inte Sverige – till skillnad från 
flera andra EUländer – visat handlingskraft i frågan.
 Gapet mellan ord och handling är alltför stort. Situa
tionen för människor i världen är alltför allvarlig för 
att inta en avvaktande, passiv hållning i dessa frågor.  
Vi förväntar oss mer av våra folkvalda. Människorna i 
Kambodja, Zimbabwe, Guatemala, Palestina och många 
andra länder kan inte vänta.

Lena Ingelstam, Diakonias generalsekreterare

“Vi förväntar oss mer” 

"Gapet mellan ord och 
handling är alltför stort"
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Inför riksdagsvalet 2018 ställde Diakonia 14 frågor 
om fattigdomsbekämpning, jämställdhet och mänskli
ga rättigheter till partiledarna för riksdagens samtliga 
partier. Enkäten visade att riksdagspartierna delade 
uppfattningar i flera utrikespolitiska frågor och att det 
fanns en bred majoritet för nyskapande utrikespolitik 
på några områden. 
 Halvtid in i mandatperioden har vi valt att ställa 
om tre av dessa frågor i en mellanvalsenkät, för att 
undersöka om partierna har ändrat eller utveck
lat sina positioner. Frågorna har stor betydelse för 
människor som kämpar för demokrati, mänskliga 
rättigheter och jämställdhet. Med hjälp av enkäter 
som denna kan vi be partierna tydliggöra var de står 
i frågor som är viktiga för svensk utrikes och utveck

lingspolitik, och ställa partierna och regeringen till svars 
för de besked som ges. Partierna argumenterar ibland att 
det är svårt att svara ja, nej eller annat och att frågorna 
ibland är komplexa och juridiskt svåra. Sverigedemokra
terna har till exempel valt att inte kryssa i något av de tre 
alterna tiven. Vi är medvetna om att denna typ av enkäter 
kommer med begränsningar. Men som vi argumenterar 
och ger underlag för i den här rapporten ser vi det som 
ett större problem att partiers engagemang ibland ter sig 
alltför begränsat i viktiga frågor. 
 
Ur partiledarnas svar framträder flera positiva löften. 
Samtidigt backar några av partierna från löften som de 
gav i valenkäten 2018. Därtill är några av svaren svåra 
att tyda.

Tre frågor i halvtid
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INGET 
ALTERNATIV 
IKRYSSAT

FRÅGA 1 
Kommer ditt parti stödja EU-kommissionens förslag och aktivt arbeta för en HRDD-lagstiftning, 

i syfte att öka svenska företags respekt för mänskliga rättigheter i sin verksamhet? 

FRÅGA 2 
Kommer du och ditt parti arbeta för att Sverige ska stödja införandet av gemensamma 

EU-regler om offentlig land-för-land-rapportering för multinationella företag med syfte att 
öka transparensen och motverka skatteflykt?

FRÅGA 3 
Anser du och ditt parti att Sveriges bistånd under 2021 och 2022 ska uppgå till motsvarande 

en procent av BNI?
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IKRYSSAT
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Ökat stöd för ny lag om företag och 
mänskliga rättigheter 

I enkäten framträder ett ökat stöd för lagstiftning kring 
företags ansvar att respektera mänskliga rättig heter. 
Sedan 2018 har det också skett en viktig utveckling på 
området, då EUkommissionen i april 2020 aviserade 
att man vill ta fram ett regelverk på detta tema. I årets 
mellanvalsenkät svarar Centerpartiet, Miljöpartiet 
och Vänsterpartiet att de aktivt kommer att stödja 
en ny EUlagstiftning om företagande och mänskliga 
rättigheter, vilket är välkommet eftersom frågan blivit 
alltmer akut till följd av coronapandemin. Situationen 
för arbetare och människor som försvarar mark och 
vatten mot projekt inom gruv och energisektorn blir 
allt värre och det är tydligt att frivilliga riktlinjer om att 
respektera mänskliga rättigheter inte räcker. I par
tiledarenkäten 2018 gav varken Social demo kraterna 
eller Centerpartiet stöd till lagstiftning på området  att 
Centerpartiet nu lovar sitt stöd till nya EUregler är ett 
mycket glädjande besked. 
 Socialdemokraterna svarar annat i enkäten, och 
ger oss inget svar på om de stödjer förslaget om sådan 
lagstiftning eller inte. Detta kan jämföras med hur 
bland andra Tyskland och Finland aktivt driver på 
frågan i EU och redan har inlett processer för natio
nell lagstiftning. Vi uppfattar Socialdemokraternas 
svar som passivt och avvaktande. Socialdemokrater
nas besked kommer i en situation där allt fler stora 
företag, till exempel Coop, IKEA och Scania, liksom 
fackliga orga nisationer som LO, TCO och Unionen ger 
stöd till sådan lagstitfning.1 

Brett stöd för öppenhet kring 
multinationella företags skatter

Enkäten visar ett brett stöd för gemensamma EUregler 
om att multinationella företag öppet ska redovisa sina 
skatter och vinster för varje land som de är verksamma 
i. Fyra partier – Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet 
och Vänsterpartiet – lovar att arbeta för så kallad offent
lig landförlandrapportering för multinationella 
företag. Inför valet 2018 svarade Stefan Löfven (S) nej 

på frågan om stöd till sådana regler. I årets enkät 
har Löfvens svar ändrats till alternativet annat – 
Socialdemokraterna är med egna ord ”positiva till 
principerna men har ännu inte tagit slutgiltig ställ
ning till de aktuella förslagen”. Men i praktiken har 
regeringen drivit en linje som blockerar processen i 
EU, vilket vi diskuterar mer nedan under avsnittet 
om skatt och öppenhet.  
   Vänsterpartiet har aktivt drivit frågan om öppen 
rapportering, bland annat genom ett förslag i skatte
utskottet hösten 2020 om att ”regeringen ska åter  
komma till riksdagen med en strategi för att införa 
offentlig land för land rapportering”.2 När förslaget 
lades fram i utskottet fick det endast stöd av Miljö
partiet. Kristdemokraterna har i debatter gått ut till 
stöd för offentlig landförlandrapportering, och 
ifrågasatt regeringens ståndpunkt liksom tystnaden 
från de partier som i Diakonias partiledarenkät 2018 
lovade att arbeta för offentlig rapportering.3 Men när 
förslaget lades fram i skatteutskottet gav alltså Krist
demokraterna inte stöd till Vänsterpartiets initiativ.

Fortsatt starkt stöd för inter-
nationellt bistånd 

Sist men inte minst gläds vi över att mellanvals
enkäten visar ett fortsatt brett stöd för att Sverige ska 
avsätta 1 procent av BNI till internationellt bistånd. 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, 
Libe ralerna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet 
ger fortsatt sitt stöd till denna princip.

De partier som svarar ja på alla tre frågorna i en
käten är Centerpartiet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet. 
Centerpartiet har dock flera reservationer i sitt svar 
om offentlig landförlandrapportering och har till 
skillnad från Vänsterpartiet inte tagit några initiativ 
i frågan i riksdagen som vi känner till. När det gäller 
Miljöpartiet har vi svårt att bedöma om och hur de i 
regeringssamarbetet prioriterat att driva de aktuella 
frågorna. 
 Sverigedemokraterna svarade ja i vår partiledar
enkät 2018 på frågan om de stödjer ett bistånd på 

1 www.visahandlingskraft.nu 2 Riksdagens snabbprotokoll 2020/21:5. För ett annat exempel, se ”Offentlig 
land-för-land-rapportering”, skriftlig fråga 2019/20:462 av Tony Haddou (V)

3 Désirée Pethrus: Fattiga måste få del av intäkterna - säg ja till 
land-för-land-rapportering” den 9 januari 2020 i Dagen.

Sammanfattning
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1 procent av BNI, men deras budgetförslag föreslår 
idag en minskning av biståndet.4 Moderaterna står 
inte heller fast vid att avsätta av en hundradel av 
Sveriges samlade inkomster till bistånd.5 Detta verkar 
dock inte ha stöd bland moderata väljare. När tidning
en Sändaren och Diakonia i maj 2020 lät Kantar Sifo 
undersöka stödet för biståndet kunde vissa tendenser 
skönjas, då strax över hälften av de som identifierade 
sig som moderata väljare antingen ville behålla eller 
öka biståndet.

Liberalerna och Kristdemokraterna 
tar steg tillbaka i viktiga frågor 

Kristdemokraterna har tidigare varit en aktiv före
språkare av offentlig landförlandrapportering för 
multinationella företag. De har bland annat hänvisat 
till hur situationen i DR Kongo förvärrats genom att 
vinster från mineralindustrin lockat multinationella 
bolag till landet, samtidigt som utvinningen av kon
fliktmineralerna genererat pengar för vapenköp och 
rikedomar för krigsherrarna. I Diakonias valenkät 
2018 lovade Kristdemokraternas Ebba Busch att parti
et skulle arbeta för att Sverige ska stödja nya EUregler 
om offentlig rapportering, men i årets enkät är svaret 
varken ja eller nej utan annat. Det är oroväckande 
och förvånande. Kristdemokraternas representant i 
EUnämnden har tidigare kritiserat att den svenska 
regeringen motverkat framsteg i frågan inom EU, och 
bland annat uttryckt att ”Sveriges regering brukar vilja 
benämna sig själva som en humanitär stormakt. Med 
lång tradition av offentlighet och att stå upp för ökad 
transparens är det beklagligt att regeringen tillsam
mans med några av EU:s skatteparadisländer – såsom 
Malta och Irland – röstade emot ett förslag på EUnivå 
om landförlandrapportering.”6

 
I vår enkät framkommer även att Liberalerna under 
Nyamko Sabuni har andra prioriteringar än under 
hennes föregångare Jan Björklund. 2018 gav Liber
alerna stöd till förslaget att ta fram lagstiftning om 
företags ansvar att respektera mänskliga rättigheter. 
Denna linje har även kommunicerats i offentliga 
diskussioner och debatter, till exempel under Alme

dalsveckan 2019 där Liberalernas representant sade att: 
”I riksdagen har vi massor av olika lagar och regler för 
företag. Det är inte konstigt. Men att vi inte har krav på 
företag att respektera mänskliga rättigheter är snarast 
konstigt.”7 Nu väljer Liberalerna alternativet annat. 
Svaret är anmärkningsvärt då vändningen samman
faller med en ny process på EUnivå och att en lång rad 
stora svenska företag och fackliga organisationer allt 
starkare efterfrågar en sådan lagstiftning.8 Den enda 
aktör vi offentligt hört vara emot bindande krav på håll
barhet för företag är organisationen Svenskt Näringsliv.9

Samma gäller för Kristdemokraterna. I valenkäten 2018 
svarade Ebba Bush att partiet gav stöd till lagstiftning 
om företags respekt för mänskliga rättigheter och att 
Kristdemokraterna “...tycker att EU ska arbeta för att 
detta ska bli standard inom global handel”. Idag svarar 
partiet varken ja eller nej, utan annat. 

Svårtydda svar

Det har ibland varit svårt att tolka partiernas svar i 
vår mellanvalsenkät. Det gäller till exempel Social
demokraternas och Centerpartiets svar om lagstiftning 
kring företagande och mänskliga rättigheter samt 
multinationella företags redovisningar av skatter och 
vinster. Socialdemokraterna svarar att de är positiva till 
principerna i båda dessa frågor, men anser att förslagen 
”har sina svagheter och har därför än inte tagit slutgiltig 
ställning.” Partiet svarar varken ja eller nej utan väljer 
alternativet annat. Centerpartiet svarar ja på frågan om 
att införa offentlig rapportering av multinationella före
tags skatter och vinster, men kommenterar samtidigt att 
”detta i grunden är en skattefråga” som bör ”hanteras 
som en sådan inom EU, med de regler och beslutsproce
durer som gäller för skattefrågor”. I praktiken innebär 
den positionen att processen i EU blockeras. I skatte
frågor krävs enhällig het för att nya regler ska kunna 
antas inom EU, och förslaget om offentlig rapportering 
stoppas av bland andra Cypern, Irland, Luxembourg 
och Malta – länder vilka pekas ut som skatteparadis.

4 ”Sverigedemokraterna vill halvera biståndet” den 4 maj 2020 i 
Omvärlden.

5 Moderaternas budgetmotion för 2021. 

6 Désirée Pethrus: Fattiga måste få del av intäkterna - säg ja till 
land-för-land-rapportering” den 9 januari 2020 i Dagen. 

7 Citat av Joar Forsell (L) vid Diakonias seminarium under Almedalsveckan 
”Behövs lagstiftning för att företag ska respektera mänskliga rättigheter?” 
den 3 juli 2017.

8 Läs mer på www.visahandlingskraft.nu

9 ”Svenskt Näringsliv rasar mot regeringens hållbarhetslag” av Peter Alestig 
i Svenska Dagbladet 28 april 2015.
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Företags negativa påverkan på 
mänskliga rättigheter ökar 

Globalisering och ökad internationell handel innebär 
att många svenska och europeiska företag har verksam
het, leverantörer och investeringar i andra länder. Han
del och produktion kan bidra till ekonomisk ut veckling 
och arbetsmöjligheter i fler länder, men om det sker på 
ansvarslöst kan följden bli miljöförstöring, konflikter 
och negativ påverkan på mänskliga rättig heter. 
 När företag påverkar mänskliga rättigheter negativt 
handlar det ofta om de grundläggande rättigheterna 
för arbetslivet, som återfinns i Internationella arbets
organisationens (ILO:s) åtta kärnkonventioner. I flera 
av de länder där Diakonia verkar finns stora brister i 
efterlevnaden av dessa konventioner. De som kämpar 
för fackliga rättigheter är ofta mycket utsatta. Kvinnor 
är överrepresenterade bland de som utför lågavlönade 
jobb med oacceptabla arbetsvillkor, men de förnekas 
ofta rätten att delta i beslut som påverkar deras arbets
situation och inkomster.

Miljöförstöring på grund av hur företag agerar är 
också ett stort problem. Stora projekt som gruvnäring 
eller dammbyggen påverkar ofta människors tillgång 

till rent vatten och land, men det är i praktiken omöj
ligt för människor att utkräva ansvar från företagen 
trots att samhällen som drabbas negativt har rätt till 
kompensation. I konfliktdrabbade länder eller om
råden agerar företagen i värsta fall på sätt som förvär
rar eller förlänger konflikter.10

 
Samtidigt ökar hoten mot de människor som står upp 
för arbetsrätt, demokrati, jämställdhet och miljö. De 
som protesterar mot företagsaktiviteter är allra mest 
utsatta, och coronapandemin har förvärrat situationen 
ytterligare och blottat företags ansvarslöshet.11  Det 
finns förvisso många företag som investerar i hållbar
het med målet att respektera mänskliga rättigheter och 
miljö, och företagens ansvar är centralt i FN:s hållbar
hetsmål, Agenda 2030, och FN:s vägledande principer 
för företag och mänskliga rättigheter. Men allt detta 
bygger på frivillighet och coronakrisen har gjort det 
ännu tydligare än förut att frivillighet inte räcker.12

EU går före men var är Sverige?

10 Se t.ex. Corporate Responsibility in Conflict-Affected and High-Risk 
Areas (2013) av Diakonia, Handelshögskolan och Institutionen för globala 
studier vid Göteborgs universitet, samt Svenska kyrkans internationella 
arbete (idag ACT Svenska kyrkan). 

11 ”Human rights defenders and civic space – the business and human 
rights dimension” av Högkommissarien för mänskliga rättigheter.
“Garment factories are using COVID-19 to crackdown on trade unions” av 
Alysha Khambay, Business & Human Rights Resource Centre 10 augusti 
2020.

12 Se t.ex. Sveriges Radio “Inga hotell granskade trots omfattande kritik” 
den 16 oktober 2016 och Till den sista droppen – odlingen av sparris tömmer 
Ica på vatten (2018) av Diakonia.

Partiledarnas svar:

FRÅGA 1
Kommer ditt parti stödja EU-kommissionens 
förslag och aktivt arbeta för en HRDD-lag-
stiftning, i syfte att öka svenska företags 
respekt för mänskliga rättigheter i sin verk-
samhet? 

Arbetare på sparrisfälten i södra 
Peru vittnar om låga levnadslöner, 
uppsägningar utan anledning och 
trakasserier mot fackligt engage-
rade. Men ingen lag finns som kan 
ställa företag till svars när grund-
läggande rättigheter för arbetslivet 
inte respekteras. Foto: Swedwatch

JA    V MP C

NEJ

ANNAT    S L KD M

Inget alternativ ikryssat SD
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Det politiska läget i Sverige och EU 

År 2011 antog FN:s generalförsamling FN:s vägled
ande principer för företag och mänskliga rättigheter 
(UNGPs). Principerna anger att företag är ansvariga 
för att respektera mänskliga rättigheter, och att stater 
är ansvariga för att skydda mänskliga rättigheter – 
även från företags negativa påverkan. Det gäller både 
i det egna landet och i andra länder där företagen 
verkar. För att leva upp till riktlinjerna har Sverige 
bland annat upprättat en nationell handlingsplan för 
företagande och mänskliga rättigheter.13 

FN:s vägledande principer förespråkar att företag 
ska genomföra så kallad human rights due diligence 
(HRDD). HRDD är en metod för att systematiskt och 
kontinuerligt identifiera risker och säkerställa att det 
egna företaget inte påverkar mänskliga rättigheter 
negativt. Företag som genomför HRDD ska också 
kompensera om verksamheten drabbat människors 
rättigheter på ett allvarligt sätt. I Sverige har både 
Statskontoret och Agenda 2030delegationen rekom
menderat att Sverige bör utreda frågan om att göra 
HRDD obligatoriskt för svenska företag. I riksdagen 
har Vänsterpartiet och Serkan Köse samt Mattias 
Vepsä (båda S) enligt samma linje motionerat om att 
regeringen bör ta fram ett förslag på bindande riktlin
jer för företagens ansvar kring mänskliga rättigheter.14 

EUkommissionen har på senare tid studerat frågan om 
företagande, mänskliga rättigheter och miljö. Kommis
sionen har nått slutsatsen att ett bindande regelverk 
för företag skulle skapa störst positiv förändring när 
det gäller att stoppa människorättskränkningar och 
miljöproblem. Till följd av detta meddelade EU:s 
justitiekommissionär Didier Reynders våren 2020 att 
kommissionen ska påbörja en process för HRDDlag
stiftning på EUnivå. Reynders har också sagt att en 
sådan lagstiftning ska innehålla sanktionsmöjligheter 
och omfatta alla sektorer där företag är inblandade. Ett 
första förslag väntas komma under våren 2021. 

EU-processen har välkomnats brett. Diakonia har 
till sammans med över 100 europeiska organisationer 
och fackföreningar gått ut till stöd för initiativet och 
förslaget har även välkomnats av ett stort antal inves
terare och större företag.15 I september 2020 lanserade 
Diakonia och 13 andra organisationer kampanjen Visa 
handlingskraft. Kampanjen vill att Sverige stöttar EU 
initiativet i ord såväl som handling, och drivs tillsam
mans med flera företag och fackliga organisationer så 
som Ikea, Systembolaget, Scania, H&M, Electrolux, 
Coop, TCO, Unionen och Vision.
 Flera EUländer som Frankrike och Nederländerna 
har redan infört eller är på väg att införa lagstiftning. 
Utrikeshandelsminister Anna Hallberg svarade i en 
interpellationsdebatt i riksdagen i augusti 2020 att: 
”Sverige ser positivt på att kommissionen tar fram ett 
förslag. Vi har en nära dialog med EU:s medlemsstater 
där vi ser ett ökat engagemang. Det gäller särskilt Fin
land och Tyskland, vilka båda två har prioriterat frågan 
i sina EUordförandeskap.”16 Men ännu har Sverige inte 
satt igång någon process för lagstiftning.

13 Regeringens Handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter. 

14 FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter – utman-
ingar i statens arbete (2018:8) av Statskontoret.
Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning – världens möjlighet, SOU 
2019:13 (2019) 
Motion 2018/19:723 av Håkan Svenneling m.fl. (V). Motion 2020/21:2208 

15 ”26 companies, business associations, and initiatives make joint call for 
EU mandatory human rights & environmental due diligence” av Business & 
Human Rights Resource Centre.

16 Riksdagens protokoll 2019/20:146.

Exportodlingen av sparris har skapat akut vattenbrist i södra 
Peru. Svenska livsmedelsimportörer förväntas se till att verksam-
heten inte inverkar negativt på människor och miljö, men det 
ingen lag finns som ställer dem till svars om de inte respekterar 
mänskliga rättigheter. Foto: Esther Flores Sedman/Diakonia
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Vad säger partierna idag?

I Diakonias valenkät 2018 frågade vi om partierna var 
beredda att införa bindande regler för att öka svenska 
företags respekt för mänskliga rättigheter. Fem par
tier – Kristdemo kraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, 
Moderaterna och Vänsterpartiet – svarade ja medan 
Centerpartiet och Social demokraterna svarade nej. I 
vår mellanvalsenkät 2020 har vi justerat frågan utifrån 
utvecklingen i EU, och bett partiledarna att redovisa 
vad de tycker om EUkommissionens förslag om ny 
HRDDlagstiftning. Svaren visar på vissa förändringar 
i partiernas positioner jämfört med 2018. 
 
Socialdemokraterna har ännu inte tagit ställning till 
frågan om lagstiftning på EUnivå, utan svarar annat. 
Partiet pekar på staternas ansvar men hänvisar likt 
2018 till frivilliga riktlinjer och nationella handling
splaner. Stefan Löfven kommenterar: ”Justitiekom
missionär Reynders har sagt att förslaget kommer att 
omfatta alla sektorer och signalerat att det kommer att 
innehålla sanktionsmöjligheter. Den socialdemokratis
ka ledda regeringen ser positivt på att Kommissionen 
tar fram ett förslag. Vi har en nära dialog med EU:s 
medlemsstater där vi ser ett ökat engagemang, särskilt 
Finland och Tyskland, vilka båda två har prioriterat 
frågan i sina EUordförandeskap.”  

Centerpartiet svarade nej i enkäten 2018 om svensk 
lagstiftning, men svarar nu ja på frågan om EUlag
stiftning. De skriver: ”Vår utgångspunkt är att ställa 
sig positiv till förslagen på EUnivå men vi måste 
naturligtvis först se förslagen innan vi tar definitiv 
ställning till dessa i detalj. Vi tror alltjämt att ensidig 
nationell lagstiftning i Sverige inte är rätt väg att gå.” 

Miljöpartiet och Vänsterpartiet står fast vid att 
lagstiftning behövs. Med hänvisning till bland annat 
skövlingen av Amazonas regnskog understryker Mil
jöpartiet också att en lagstiftning på EUnivå behöver 
omfatta både mänskliga rättigheter och hänsyn till 
miljön och klimatet.

Moderaterna väljer svarsalternativet annat men intar 
en positiv om så avvaktande hållning till ett regelverk 
på EUnivå: ”Företag har ett stort ansvar att upprät
thålla mänskliga rättigheter, arbetsmiljö samt klimat 

och miljöhänsyn när de är verksamma globalt. Vi 
vet inte i dag hur förslagen från EUkommissionen 
kommer att utformas, men vår utgångspunkt är att 
det mest verkningsfulla är att inrikta regelverket på 
sektorer där riskerna för kränkningar av mänskliga 
rättigheter är som störst.” 

Liberalerna har också backat från sitt ja 2018 till 
att nu välja alternativet annat, men anser att det 
behövs tydligare regler för att förhindra brott mot 
människors rättigheter. Även Kristdemokraterna 
har backat, från ett tydligt ja till ett mer oklart svar 
genom att välja svarsalternativet annat. Partiet är 
liksom 2018 tydliga med att ett regelverk bör ligga på 
EUnivå och vara ”... proportionerligt i förhållande 
till de krav som ställs på företagen och väl avgränsat 
så att det effektivt kan stärka skyddet av mänskliga 
rättigheter där risken för kränkningar är som störst.” 

Sverigedemokraterna svarar att de inte avfärdar 
denna typ av lagstiftning ”... vid en första anblick 
eftersom den hade skapat konkurrensnackdelar för 
svenska företag om Sverige hade infört detta på egen 
hand.” Partiet hänvisar till två EUförordningar om 
bland annat konfliktmineraler och menar att dessa 
”... visar att det ibland är påkallat med reglering för 
branscher som inte respekterar mänskliga rättig
heter.”  
 

Jonas Sjöstedt: 
”Det är viktigt att 
tydlig göra att multi-
natio nella före tag 
bär huvudansvaret 
för alla delar av sin 
produktion. Svenska 
investeringar får aldrig 
bidra till brott mot de 
mänskliga rättig heter-
na.”
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Diakonias kommentarer

Sverige kommer att behöva förhålla sig till EUkom
missionens initiativ om lagstiftning kring företagande 
och mänskliga rättigheter. Frågan berör samtliga 
partier i riksdagen, regering och våra EUparlamenta
riker. Vi är därför kritiska till de avvaktande svar som 
flera av riksdagspartierna ger i årets enkät. Arbetet att 
ta fram ett EUdirektiv för en effektiv och fungerande 
lagstiftning pågår för fullt inom EU:s olika instanser. 
Att vänta in ett förslag är inte en aktiv politik och vi 
förväntar oss mer av våra folkvalda. Som medlemmar i 
EU bör Sverige föra en pådrivande EUpolitik, och ett 
land som i många forum förespråkar hållbart företag
ande borde gå i främsta ledet för en effektiv lagstift
ning på området. 

Vi ställer oss också frågande till bland andra Social
demokraternas fortsatta tro på frivilliga riktlinjer, när 
situationen i världen så tydligt visar att frivillighet inte 
stoppar företag från att inverka negativt på mänskli
ga rättigheter. En lagstiftning kommer inte att vara 
svaret på alla utmaningar, men skulle öka respekten 
för mänsk liga rättigheter i företagsverksamhet, skapa 
ett enhetligt regelverk och jämna ut konkurrensen 
för de företag som faktiskt vill investera i hållbarhet. 
Diakonia menar att en lagstiftning är en avgörande 
del i ett större arbete med frivilliga branschinitiativ, 
regeringsriktlinjer och handlingsplaner, föreningars 

arbete, konsumenters medvetenhet, vilket tillsammans 
kan bidra till ett mer hållbart företagande. 

Vår förväntan är därför att Sverige fullt ut stöttar 
EUkommissionens lagförslag om företagande och 
mänskliga rättigheter och engagerar sig i processen 
på ett konstruktivt sätt. Sverige bör driva på för en 
effektiv lag som omfattar tydliga riktlinjer kring HRDD 
och sanktioner för företag som inte lever upp till lagen. 
Därtill bör regeringen så snart som möjligt tillsätta 
en utredning eller en referensgrupp som kan analy
sera vad en framtida lagstiftning borde innehålla och 
hur den ska relatera till svensk lagstiftning. En sådan 
grupp behöver innehålla jämställt och inkluderande 
deltagande från civilsamhället, fackföreningar och 
företag som kan dela insikter och rekommendationer 
ur olika perspektiv.

”Vi är därför kritiska till de av-
vaktande svar som flera av riks-
dagspartierna ger i årets enkät. 
Att vänta in ett förslag är inte en 
aktiv politik och vi förväntar oss 

mer av våra folkvalda.”

DIAKONIA

Kampanjen ”Visa hand lings -
kraft” vill sätta press på Sveri-
ges regering att få en lagstift-
ning på plats om företagande 
och mänsk liga rättigheter. 
Genom den uppmanar vi reger-
ingen att aktivt bidra till att ta 
fram ett gemensamt regelverk 
på EU-nivå. Läs mer på: 
www.visahandlingskraft.nu
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Skatteflykt hindrar 
fattigdoms bekämpning 

Coronapandemin har med smärtsam tydlighet visat 
hur viktigt det är att stoppa den globala skatteflykten. 
Grundproblemet är att företag inte betalar skatt i de 
länder där de verkar vilket innebär att resurser som 
borde användas för välfärd istället försvinner ut ur 
utvecklingsländer. Även individer smiter från skatten. 
Skatteflykt förhindrar människors rätt till vård och so
ciala trygghetssystem, vilket i sin tur resulterar i svårt 
mänskligt lidande. Ett stopp för skatteflykten kommer 
inte automatiskt att leda till mer investeringar i välfärd 
– men det är ett nödvändigt steg för att det ens ska 
vara möjligt i många länder. 
 Behoven av mer pengar till välfärd i utvecklings
länder är enorma. Redan före pandemin saknade 
utvecklingsländer hela 2500 miljarder dollar per år 
för att nå FN:s globala utvecklingsmål i Agenda 2030. 
Efter pandemins utbrott har FNorganet United Na
tions Conference on Trade and Development (UNC
TAD) efterlyst ett krispaket på samma summa för att 
stödja utvecklingsländer i deras hantering av pande
min. Med andra ord har världen inte råd med skatte
flykt.17

Det är svårt att uppskatta hur mycket skattepengar 
som går förlorade eftersom skatteflykt sker i det 
för dolda. Enligt organisationen Tax Justice Europe 
för lorar världens regeringar över 500 miljarder dollar 
i skatte intäkter varje år på grund av företags aggressi
va skatteplanering. En annan beräkning, som gjorts 
av Internationella Valutafonden (IMF), uppskattar att 
utvecklingsländerna drabbas av skatteförluster på runt 
200 miljarder dollar per år. Den summan skulle räcka 
till utbildning för 248 miljoner barn som idag inte går 
i skolan.18 

Skatteflykt drabbar framförallt människor som lever 
i fattigdom. Bristen på skatteintäkter och välfärd slår 
dessutom särskilt hårt mot flickor och kvinnor, som 
oftast är de som tar hand om sjuka och gamla anhöriga 
på bekostnad av avlönat arbete eller skolgång. Flickor 
och kvinnor subventionerar därmed bristen på hälso 
och sjukvård med sin tid. 
 Skatteflykten återspeglar ett politiskt misslyckande 
med att skapa insyn i slutna skatteparadis och transak
tioner. Ökad öppenhet är avgörande för att få stopp på 
skatteflykt, korruption och annan kriminell ekonomisk 
verksamhet. De initiativ som hittills tagits inom bland 
annat EU och OECD har inte lyckats täppa till kryp
hålen.19 Därför är det viktigt att ändra spelreglerna så 
att multinationella företag öppet redovisar sina vinster 
och skatter i varje land de är verksamma. Då skulle 
folkvalda, journalist er och alla andra kunna se om före
tagen betalar sin del av skatten och utkräva ansvar av 
de som inte gör det. Ökad insyn är särskilt viktigt där 
det saknas funge r ande skattesystem eller resurser för 
att se till att regel verk följs. 
 

Världen har inte råd med skatteflykt

17 World Investment Report, 2014 av UNCTAD, s. xi.
“UN calls for $2.5 trillion coronavirus crisis package for developing count-
ries” den 30 mars 2020 av UNCTAD.  

18 “Shining a Light, Bringing money out of the shadows means improving 
governance”, augusti 2019 av David Lipton, IMF.
Glappet: Hur fixar vi finansieringen för en hållbar utveckling? (2020) av Act 
Svenska kyrkan, Diakonia, Forum Syd, Oxfam Sverige tillsammans med Concord. 

19 Läs mer i Diakonias och Oxfam Sveriges kapitel om skatteflykt och skatte-
system i Barometer, Civilsamhällets granskning av Sveriges politik för global 
utveckling (2020) Concord.

FRÅGA 2
Kommer du och ditt parti arbeta för att 
Sverige ska stödja införandet av gemen -
samma EU-regler om offentlig land-för-
land -rapportering för multinationella 
företag med syfte att öka transparensen 
och motverka skatteflykt?

Partiledarnas svar:

JA    V MP C L

NEJ

ANNAT    S KD M

Inget alternativ ikryssat SD



– 12 –

Det politiska läget i 
Sverige och EU 

Redan 2016 lade EU-kommissionen fram ett förslag 
om att multinationella företag med verksamhet i EU 
ska rapportera sina skattebetalningar för varje land 
där de är verksamma: så kallad offentlig land förland
rapportering. Året därpå antog EUparlamentet ett mer 
långtgående förslag. Men sedan dess har processen 
strandat eftersom medlemsländerna inte har kunnat 
enas. Sverige är ett av de länder som har blockerat 
förslaget om offentlig landförlandrapportering, 
senast i november 2019 i Konkurrenskrafts rådet och i 
december 2019 då EU:s ekonomi och finansministrar 
möttes i Rådet för ekonomiska och finansiella frågor 
(ECOFIN). Regeringen har motiverat sitt agerande 
med att den anser att offentlig rapportering inte är en 
redovisningsfråga, utan en skattefråga, och att beslut 
om nya regler därför måste fattas enhälligt av alla EU:s 
medlemsländer.

I Diakonias partiledarenkät 2018 svarade fem parti er 
ja på frågan om de kommer att arbeta för EUregler om 
offentlig landförlandrapportering för multinationella 
företag: Centerpartiet, Kristdemo kraterna, Liberalerna, 
Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Moderaterna och Soci
al demokraterna gav inga svar. De hänvisade istället till 
det informationsutbyte som sker mellan skattemyndig
heter inom ramen för OECD:s BEPSprojekt (Base 
Erosion and Profit Shifting). Den informationen är 
dock inte öppen, vilket offentlig landförlandrappor

tering skulle vara. Sverigedemokraterna, som också 
svarade nej 2018, motiverade sitt svar med en kritisk 
syn på EU snarare än med ett ställningstagande i 
själva frågan. 

När Sveriges ståndpunkt om offentlig landför 
land rapportering skulle förankras i riksdagen inför 
EUomröstningen 2019, var det endast Kristdemokra
terna och Vänsterpartiet som reserverade sig. Vänster
partiet har även drivit frågan genom ett förslag i 
skatte utskottet hösten 2020 om att ”... regeringen ska 
återkomma till riksdagen med en strategi för att införa 
offentlig landförlandrapportering”.20 Miljöpartiet 
var det enda övriga parti som gav stöd till Vänsterpar
tiets förslag i utskottet. 
 Kristdemokraterna har debatterat offentlig land 
förlandrapportering i media och ifrågasatt såväl 
regeringens ståndpunkt som tystnaden från de parti
er som i Diakonias enkät 2018 lovade att arbeta för 
offentlig rapportering.21 Kristdemokraterna gav dock 
inte stöd till Vänsterpartiets initiativ i riksdagens 
skatteutskott. Miljöpartiet har drivit frågan i EUpar
lamentet och genom enskilda ledamöter uppmanat 
Socialdemokraterna att ändra ståndpunkt.22 I EUpar
lamentet har däremot Socialdemokraterna och Lib
eralerna som grupp gett sitt stöd till förslaget om nya 
EUregler kring offentlig rapportering. 

20 Riksdagens snabbprotokoll 2020/21:5

21 ”Désirée Pethrus: Fattiga måste få del av intäkterna - säg ja till 
land-för-land-rapportering” den 9 januari 2020 i Dagen.  

22 ”Sverige blockerar reform mot skatteflykt i EU” av Max Andersson (MP) 
den 11 juli 2018 i Svenska Dagbladet.

I Kakamega i Kenya har kvinnliga 
gruvarbetare startat lånecirklar 
för att bygga upp ekonomier att 
försörja sina familjer med. Samtidigt 
går utvecklingsländer miste om 200 
miljarder dollar varje år, när multina-
tionella företag flyr undan skatten. 
Foto: Fredrik Lerneryd
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Vad säger partierna idag?

I årets mellanvalsenkät lovar Centerpartiet, 
Liberal erna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet 
att de ska arbeta för att Sverige ska stödja införan
det av gemen samma EUregler om offentlig land
förlandrappor tering för multinationella företag. 
Jonas Sjöstedt (V) svarar: “Skatteflykt och skat
tebrott är ett stort samhällsproblem. Det undan
drar samhället stora resurser och skadar en fri och 
rättvis konkurrens. Det ökar också ojämlikheten 
när skatteuttaget övervältras på andra grupper med 
lägre inkomster. Det är också allvarligt eftersom 
det minskar tilliten, sammanhåll ningen och för
troendet för vårt samhälle och våra myndigheter. 
Vänsterpartiet har aktivt arbetat för en offentlig 
landförlandrapportering. Vi har bl.a. motionerat i 
riksdagen, lyft det i den utrikespolitiska debatten och 
ställt frågor till regeringen om detta.” 

Moderaterna svarar varken ja eller nej utan valde 
alternativet annat, liksom Kristdemokraterna och 
Socialdemokraterna. Sverigedemokraterna har 
inget alternativ ikryssat. 
 
Socialdemokraterna är med egna ord positiva till 
principerna, men svarar att de inte har tagit slutgiltig 
ställning i frågan. I sin kommentar menar de att om 
landförlandrapporterna för europeiska företag 
finns öppet publicerade på företagens hemsidor, är 
risken att det blir svårare att få fler länder att ansluta 
sig till den globala standard som överenskommits 
inom OECD för utbyte av landförlandrapporter. 
Social demokraterna framför även samma argument 
som regeringen lagt fram i EUförhandlingar, näm
ligen att detta är en skattefråga och inte en redo
visningsfråga. 

Trots att Centerpartiet svarar ja i årets enkät menar 
de, likt regeringen, att ”... då detta i grunden är en 
skatte fråga bör den hanteras som en sådan inom EU, 
med de regler och beslutsprocedurer som gäller för 
skatte frågor.” Liberalerna kommenterar sitt ja med 
att frågan är ”juridiskt komplex”.

Kristdemokraterna, som svarar annat, är mer tvety
diga nu än i partiledarenkäten 2018. Partiet komment
erar att de vill ha ”... ett system som innebär att de allra 
största bolagen, med en omsättning som överstiger 
750 miljoner euro, bör rapportera offentligt.” Eftersom 
EU:s förslag om offentlig landförlandrapportering 
berör just multinationella bolag av den storleken, kan 
svaret ses som ett ja till EUprocessen. Men Krist
de mo    kraterna lägger in en brasklapp och menar att 
”... ett sådant förslag får inte leda till stora konkurren
snackdelar för europeiska företag eller riskera det be
fintliga arbete som finns inom OECD, utan Kd ser helst 
att fler länder ansluter sig till den globala standarden. 
En gedigen konsekvensanalys måste därför genom
föras innan ett förslag om offentlig rapportering kan bli 
verklighet.” Detta svar kan i bästa fall summeras som 
ett mer försiktigt stöd jämfört med förra partiledar
enkäten 2018. Vi tolkar det som en tveksamhet från 
Kristdemokraternas sida till att EU ska införa offentlig 
rapportering.

Moderaterna, som också svarar alternativet annat, 
kommenterar att de delar regeringens uppfattning att 
offentlig landförlandrapportering är en skattefråga 
och att beslut om skattefrågor ska fattas enhälligt av 
EU:s medlemsländer. Sverigedemokraterna svarar att 
”EU inte ska ha befogenhet över skattepolitiken” och 
hänvisar till OECD:s BEPSprojekt som nämnts ovan. 
De skriver också att ”... konkurrensnackdelarna kan bli 
många för företag baserade i EU om unionen går före 
med de i OECDöverenskomna reglerna innan andra 
gör det.”

Ebba Busch:
”Kristdemokraterna vill 
framöver ha ett system som 
innebär att de allra största 
bolagen, med en omsättning 
som överstiger 750 miljoner 
euro, bör rapportera offent-
ligt”
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Diakonias kommentarer

Svaren från Socialdemokraterna, Centerpartiet och 
Moderaterna är i linje med regeringens argument att 
förslaget om offentlig landförlandrapportering ska 
ses som en skattefråga och därmed beslutas enhälligt 
av alla EU:s medlemsländer. I praktiken innebär den 
positionen att processen i EU blockeras. Det är nämli
gen osannolikt att länderna kommer att nå enhällighet 
eftersom förslaget stoppas av bland andra Cypern, 
Irland, Luxembourg och Malta – länder vilka pekas ut 
som skatteparadis.23 

Det finns dock flera andra medlemsländer som likt 
EUkommissionen och EUparlamentets rättsliga 
utredningstjänst menar att offentlig rapportering 
snarare är en redovisningsfråga. De hänvisar till att 
förslaget om offentlig landförlandrapportering 
inte berör skatteregler och inte heller påverkar med
lemsländers bestämmanderätt på skatteområdet.24 
Under omröstningen om förslaget 2019 var Finland, 
som dåvarande ordförandeland i EU, mycket tydliga 
med att detta handlar om transparens och att frågan 
är av intresse för allmänheten.25 Dessutom har EU 
redan regler om offentlig landförlandrapportering 
för den finansiella sektorn, däribland för banker. Dessa 
infördes 2013 utan diskussioner om förslagets rättsliga 
grund. Nästa logiska steg vore därför att införa samma 
regler för multinationella företag i alla sektorer.
 Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och 
Sverigedemokraterna menar att EUregler om offentlig 
rapportering skulle kunna få negativa konsekvenser 
för det ickeoffentliga informationsutbyte som sker 
mellan skattemyndigheter inom OECD:s BEPSprojekt. 
Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna menar 
även att nya EUregler kan hämma konkurrensen 
för EUbaserade företag. Den konsekvens analys som 
EUkommissionen har genomfört av förslaget om 
offentlig rapportering, kom dock fram till att OECD:s 
icke offentliga utbyte mellan skattemyndigheter kan 

fortsätta även om nya EUregler införs.26 När det gäller 
frågan om konkurrens innebär förslaget om offentlig 
rapportering att alla multinationella företag med ett 
dotterbolag inom EU skulle omfattas av reglerna. 
Eftersom 90 procent av de största bolagen globalt har 
åtminstone ett dotterbolag inom EU, skulle förslaget 
beröra långt fler än bara EUföretag. 
 Dessutom kan offentlig rapportering bidra till en 
jämnare spelplan mellan multinationella företag och 
små och medelstora företag. Små och medelstora före
tag missgynnas idag då de inte kan skatteplanera som 
de multinationella företagen gör, genom att rappor tera 
vinster i lågskatteländer. Dessutom betalar de mindre 
företagen i snitt  30 procent mer i skatt, enligt EUkom
missionen.27 Offentlig landförlandrappor tering kan 
bidra till en mer rättvis situation och konkurrens. 

Slutligen är det tydligt att utvecklingen generellt går 
mot ökad transparens genom frivilliga initiativ. Flera 
stora investerare, däribland Norges Bank Investment 
Management efterfrågar att företag gör en offentlig 
rapportering av skatter. Paraplyorganisationen för 
hållbara investerare, Eurosif, har också ställt sig 
bakom regler för obligatorisk offentlig rapportering. 
Bristen på öppenhet blir en potentiell riskfaktor för in
vesterare, eftersom ett företag exempelvis kan riskera 
sitt varumärke genom en skatteskandal.28 Därtill finns 
offentlig landförlandrapportering på skatteområdet 
sedan 2019 med i Global Reporting Initiatives (GRI:s) 
frivilliga riktlinjer för multinationella företag.

”Offentlig land-för-land-rappor-
tering kan bidra till en mer rättvis 

situation och konkurrens.”

DIAKONIA

23 “EU’s tax havens blacklist ‘more like a whitewash’” den 12 mars 2020 
av Oxfam.

24 Möte med ECOFIN 5 december 2019 samt EU Parliament Committee 
on Legal Affairs, 17 januari 2017.

25 Möte med ECOFIN 5 december 2019.

26 ”Impact assessment assessing the potential for further transparency 
on income tax information” av EU-kommissionen 2016.

27 ”Impact assessment assessing the potential for further transparency 
on income tax information” av EU-kommissionen 2016.

28 Tax and Transparency, Expectations Towards Companies av Norges 
Bank Investment Management, och ”Country-by-country Reporting: 
Eurosif’s position” av Eurosif.
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Biståndet har spelat en avgörande roll för de fram
steg som gjorts i kampen mot bland annat fattigdom, 
hunger, mödradödlighet och barnadödlighet under 
de senaste årtiondena. På grund av coronapandemin 
riskerar många av de här framstegen att raderas ut  i 
värsta fall kommer utvecklingen att gå bakåt flera 
decennier. 10 000 fler barn än tidigare riskerar att 
dö varje månad fram till årsskiftet och hundratals 
miljoner barn kommer inte att få tillgång till vaccin 
mot barnsjukdomar.29 Hälften av de cirka 2 miljarder 
människor som arbetar inom den informella sektorn, 
det vill säga som gatuförsäljare, hantverkare med 
hushållstjänster och liknande, riskerar att förlora sina 
inkomster.30 400 miljoner människor är i akut behov 
av humanitärt stöd.31 
 Behovet av bistånd till de som kämpar för 
demokrati och rättigheter ökar också. Redan före 
pandemin sågs en negativ utveckling där allt fler 
människorättsaktivister mördades och idag utnyttjas 
coronakrisen av auktoritära krafter som vill kväva 
demokratin genom att slå ned de som kämpar för 
mänskliga rättigheter. Kvinnorättsförsvarare drabbas 
ofta särskilt hårt vilket är ett stort bakslag för jäm
ställdhetskampen runt om i världen. Men trots att FN 
konstaterat att behovet av bistånd ökat avsevärt på 
grund av pandemins katastrofala konsekvenser, har 
vissa länder valt att istället minska sitt bistånd.32  

Det politiska läget i 
Sverige och EU

1968 beslutade en enhällig riksdag att det svenska 
biståndet skulle utgöra en procent av vår bruttonatio
nalprodukt, BNP (idag räknas detta istället i termer 
av bruttonationalinkomst, BNI). Det så kallade enpro
centsmålet uppnåddes för första gången under mit
ten av 1970talet. Därefter låg biståndsnivån relativt 
konstant på 1 procent fram tills den djupa ekonomiska 
krisen under början av 1990talet. Då sänktes bistån
det med hänvisning till statens stora underskott, men 
därefter har både den svenska ekonomin och bistånds
budgeten återhämtat sig. Under såväl Göran Perssons 
socialdemokratiska regeringar 1996–2006 som Fredrik 
Reinfeldts alliansregeringar 2006–2014 uppgick 
biståndet till en procent av BNI. Samma nivå har legat 
kvar under Stefan Löfvens regeringar sedan 2014 och 
fram till idag. 

Men även om biståndet oftast har utgjort en procent av 
budgeten, har det inte alltid varit jämnt eller förutsäg
bart. Olika regeringar har nämligen gjort olika typer 
av så kallade avräkningar – att pengar ur bistånds
budgeten används för andra ändamål (vilket tekniskt 
är tillåtet enligt OECD:s biståndsregler). Diakonia och 
andra biståndsorganisationer anser att en del av dessa 
avräkningar varit befogade, till exempel då bistånd
spengar använts för att täcka upp administrationskost
nader kopplade till biståndet. Men andra avräkningar 
har vi i civilsamhället varit mer kritiska till. Framförallt 
handlar det om att migrationskostnader i Sverige har 
betalats med pengar från biståndsbudgeten.

Bistånd räddar liv

29 “Impacts of COVID-19 on childhood malnutrition and nutrition-related 
mortality” av Derek Headey, Rebecca Heidkamp med flera. 

30 “ILO: As job losses escalate, nearly half of global workforce at risk of 
losing livelihoods” den 29 april 2020 på ilo.org

31 “Mer än 400 miljoner personer behöver stöd” av Carin Jämtin, 
general direktör Sida, den 23 augusti 2020 i Aftonbladet.

32 Se t.ex. ”Coronavirus and aid data: What the latest DAC data tells us” 
publicerad på www.devinit.org den 17 april 2020.

FRÅGA 3
Anser du och ditt parti att Sveriges 
bistånd under 2021 och 2022 ska uppgå 
till motsvarande en procent av BNI?

I Guatemala har vi delat ut mat, handdesinfektion 
och munskydd till kvinnor som drabbats av mat-
brist och förlorad inkomst till följd av pandemin. 
Vi har även startat en jourlinje för kvinnor som 
utsätts för våld i hemmet. Foto: AGIMS

Partiledarnas svar:
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Inget alternativ ikryssat SD
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I Diakonias partiledarenkät 2018 gav sex av parti
ledarna sitt stöd till att behålla enprocentsmålet för 
svenskt bistånd. De partier som i mellanvalsenkäten 
har öppnat för att frångå målet är Moderaterna och 
Sverigedemokraterna. När statsbudgeten presen
terades av den socialdemokratiska och miljöpar
tistiska samarbetsregeringen 2019, argumenterade 
Moderaterna i sitt budgetförslag för att biståndet 
borde minska stegvis till motsvarande 0,68 pro
cent under fyra år. Sverigedemokraterna, som i 
valenkäten 2018 svarade ja på frågan om 1 procent 
i bistånd, har inte följt den utlovade linjen. Istället 
föreslog partiet i sin budgetmotion 2020 en sänkning 
av biståndet till motsvarande 0,7 procent med möj
liga ytterligare sänkningar till 0,5 procent av BNI.33 
Januariöverenskommelsen som slöts 2018 mellan 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och 
Centerpartiet anger dock att biståndet ska uppgå till 
en 1 procent under hela mandatperioden. Även Krist
demokraterna höll 2019 fast vid enprocentsmålet. 
Därmed har riksdagen hittills beslutat att fortsätta 
ge en hundradel av vår bruttonationalinkomst till 
bistånd.

  

Vad säger partierna idag? 
I årets mellanvalsenkät svarar Socialdemokrater-
na, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna, 
Kristdemokraterna och Vänsterpartiet alla ja på 
frågan: ”Anser du och ditt parti att Sveriges bistånd 
under 2021 och 2022 ska uppgå till motsvarande 
en procent av BNI?”. Stefan Löfven (S) skriver: ”Vi 
social demokrater vill att en procent av BNI ska gå 
till bistånd, att alla politikområden ska samverka för 
att nå en hållbar utveckling i världen, att minst 50 
procent av biståndet ska gå till satsningar för kvinnor 
och barn och att det ska vara höga krav på ordning 
och reda samt resultat i biståndsarbetet.” Nyamko 
Sabuni (L) stödjer också enprocentsmålet och under
stryker att ”demokrati skall vara det övergripande 
målet för svenskt utvecklingsbistånd.”

Miljöpartiets Isabella Lövin och Per Bolunds svarar 
att det internationella utvecklingssamarbetet är en 
prioritering för Miljöpartiet och att partiet kommer att 
fortsätta stå upp för att biståndet får 1 procent av BNI. 
Jonas Sjöstedt (V) vill gå längre: ”Vi tycker att det är 
dags att gå vidare, behovet av ett fungerande och effek
tivt bistånd är stort. Därför bör enprocentsmålet göras 
om till ett enprocentsgolv som utvecklingssamarbetet 
inte får understiga. Vi vill också se färre avräknings
möjligheter på biståndet samt ett additionellt klimat
bistånd och ett tillfälligt additionellt coronabistånd.”
 
Moderaterna vill istället lämna det nuvarande sys
temet och införa en fyraårig budgetram, och Sverige
demokraterna menar att biståndet bör minska med 
hänvisning till konjunkturläget. De skriver: ”Utgångs
punkten i all vår politik är Sveriges intressen och i 
dags läget ser vi att migrationen och den pågående 
pandemin orsakat mycket stora kostnader. Konjunk
turläget har därmed inte utvecklats så positivt som vi 
hoppats på när Sverigedemokraterna tidigare svarat på 
Diakonias enkät. Därför anser vi att biståndet under 
de kommande två åren bör minska.”

33 Krafttag i kristider - Sverigedemokraternas förslag till vårbudget 2020.

Från Moderaternas Facebooksida.
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Diakonias kommentarer

Det är glädjande att partiledarna bakom januariavtalet 
tydligt upprepar löftet att behålla ett bistånd på 1 pro
cent av BNI under åren 2021 och 2022. Det är oerhört 
viktigt för mottagarna av svenskt bistånd som lever 
under allt svårare villkor med ökade behov av stöd 
och samarbete. Det är också välkommet att Ebba Bush 
(KD) så tydligt klargör att hon kommer att fortsätta 
stödja ”ett generöst bistånd” som uppnår 1 procent av 
BNI. Att Jonas Sjöstedt (V) föreslår att nivån ska ses 
som ett golv snarare än som ett tak är glädjande.

Diakonia konstaterade i valenkäten 2018 att 
Sverigedemokraternas stöd för biståndsbudgeten var 
tvetydigt. Att partiet nu öppnar för att halvera bistån
det reser frågor kring pålitligheten i de svar som gavs 
före valet. SD hänvisar till konjunkturläget, men inte 
till läget för statens finanser som av de flesta bedömare 
fortsatt är relativt gott. Regeringen har hittils i år 
över lämnat tolv extra ändringsbudgetar till riksdagen, 
utöver de årliga vår och höständringsbudgetarna, för 
att mildra de ekonomiska konsekvenserna av corona
pandemin och begränsa smittspridningen. I november 
bedömde regeringen att 2020 års budgetåtgärder till 
följd av pandemin uppgick till drygt 200 miljarder 
kronor.34 
 Moderaternas partiledare Ulf Kristersson argumen
terar i mellanvalsenkäten för långsiktighet i biståndet. 

Det är ett mål som vi delar. Att det finns förutsägbar
het och långsiktighet är viktigt för att skapa ett effek
tivt bistånd. Men vi menar att Moderaternas förslag 
om fyraårsbudgetar skulle öka osäkerheten kring 
biståndets villkor på längre sikt. Vi är oroliga för att 
ett sådant system skulle göra biståndet mer kortsiktigt 
och styrt av tillfälliga utspel. Sommaren 2020 genom
förde Kantar Sifo en opinionsundersökning på upp
drag av Diakonia och tidningen Sändaren om folkets 
stöd för svenskt bistånd. I undersökningen framkom 
vissa tendenser inom väljarkåren, däribland att strax 
över hälften av de som svarat och säger sig rösta på 
Moderaterna vill behålla eller öka biståndsnivån.35 
 Moderaterna använder sig av begreppet ”utgifts
mål” som ett retoriskt grepp för att beskriva biståndets 
mål som om det handlade om utbetalningar – och inte 
om att bekämpa fattigdom. Biståndets mål är enligt 
riksdagens beslut ”... att skapa förutsättningar för 
bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattig
dom och förtryck”. Om svenskt bistånd skulle minska i 
linje med Moderaternas politik, blir följden att miljon
tals människor inte längre skulle få svenskt stöd. Det 
handlar om människorätts och demokratikämpar 
runt om i världen, kvinnoorganisationer och obero
ende media som står upp för rättigheter och demokrati 
i miljöer där de möter mycket svårt motstånd. Sverige 
betraktas, och beskriver sig själv som, en humanitär 
stormakt. En nedskärning i en svensk statsbudget 
skulle riskera att förse andra stater med argument för 
att också skära ned på sina bistånd. 

34 Se ”Vidtagna och föreslagna åtgärder för 2020 till följd av virusutbrottet” 
hämtat på www.regeringen.se den 19 oktober 2020. 

35 ”Starkt stöd för svenskt bistånd trots covid-19” av Diakonia.
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Majoriteten av 
svenska folket 
är positiva till 
biståndet
och vill ge ett fortsatt internatio-
nellt stöd. Källa: Kantar Sifo.
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