Kommittémotion L

Motion till riksdagen
2018/19:2974
av Fredrik Malm m.fl. (L)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt
förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering
I en globaliserad värld innebär utveckling för en region vinster för hela världen. På
samma sätt är ett lands fattigdom, stigmatisering och radikalisering en fara för oss alla.
Internationalismen är en självklar del av den liberala ideologin. För Liberalerna tar det
sig uttryck i en generös biståndspolitik.
Vårt parti är en garant för ett värderingsstyrt, solidariskt och effektivt bistånd.
Liberalerna tillför 300 miljoner kronor till ett demokratilyft under anslag 1:1. För oss är
demokratistödet särskilt viktigt när demokratin nu backar globalt för tolfte året i rad. I
ett läge där auktoritära krafter vill ta ifrån människor makten över deras liv, är det
viktigt att Sverige med sitt långa arv av demokrati och yttrandefrihet står upp för dessa
värden. Det är ingen slump att de minst fria länderna också är de fattigaste. Där
människor inte får välja sina ledare och uttrycka sig fritt hindras de ofta också från att
äga, handla, ärva, belåna eller teckna kontrakt. Stöd till demokratiutveckling kan
utformas på flera sätt. Biståndet bör riktas om så att en större del går till främjande av
yttrandefrihet och pressfrihet. En viktig uppgift är att stärka oberoende medier. Riktat
bistånd bör i högre grad än i dag ges till fria journalisters utbildning och kontakter i
Sverige. Goda exempel är Radio Free Europe och Radio Martí. Detta är relevant
exempelvis på Kuba där många demokratiaktivister har sin bas i nättidningar eller
radiokanaler som sänder från Miami.
Det finns en tydlig koppling mellan demokrati och fred. Att etablera demokratiska
institutioner är det bästa sättet att långsiktigt lösa konflikter. Men vi ser också ett stort
behov av individperspektiv i kampen för en bättre värld. Utan demokrater skapas inga
demokratier. Omvärldens stöd kan betyda mycket för den som kämpar mot en auktoritär
regim – därför vill vi att medel avsätts specifikt för enskilda demokratiaktivister.

Liberalerna ser också ett stort behov av att stödja de länder som påbörjat en
vacklande demokratiutveckling. Exempel på sådana länder är Gambia, Nepal,
Armenien, Tunisien och Östtimor. Inget av dessa länder är en fullfjädrad demokrati men
för att de ska kunna bli det behöver länder som har påbörjat en demokratisk process få
stöd att fullfölja sin demokratiresa och samtidigt bli påminda ifall de bryter den. Vi vill
därför, som ett pilotprojekt inom ramen för Sidas befintliga anslag, öronmärka
30 miljoner kronor till Nepal för demokratiutveckling. Nepal höll nyligen sitt första val
sedan inbördeskriget och Liberalerna vill att Sverige ska understödja den demokratiska
utvecklingen genom demokratibistånd. Trots att pressfriheten har blivit bättre och en ny
konstitution har utarbetats i Nepal så finns det fortfarande stora problem vad gäller
polisvåld och diskriminering baserat på etnicitet och kön. Liberalerna vill genom
demokratiprojektet ge incitament för att understödja de demokratiska institutionerna och
motarbeta varje tendens till diktaturinfluenser.
Vi tror på more for more-principen. Länder som genomför goda reformer ska
belönas för det. Länder som tvärtom går längre ifrån en demokratisering måste få
mindre bistånd. Ett tydligt exempel på kravlöst bistånd är stödet till Tanzania, Rwanda
samt den palestinska myndigheten. Tanzania får årligen 1,1 miljarder kronor i bistånd.
Samtidigt bedriver staten en häxjakt på homosexuella och gör inga demokratiska
framsteg. Rwanda får ungefär 230 miljoner kronor årligen i bistånd och företräds
fortfarande av en president som fick 99 procent av landets röster i det senaste valet. Det
har inte hållits val på över ett decennium i Palestina, korruptionen är omfattande,
homosexuella förtrycks, kritiska röster tystas och antisemitisk våldspropaganda flödar
utan att ansvariga reagerar. Liberalerna vill därför medverka till att det bilaterala
biståndet till länder villkoras för en demokratisk utveckling.
Det är tydligt att demokratin och feminismen förutsätter varandra. Utan en fri
diskussion går det inte att krossa konservativa och patriarkala normer. Om kvinnor inte
ges rätten att välja sina företrädare blir det inga satsningar på mödravård. Flickor som
förvägras utbildning förblir beroende av män. Därför vill vi att Sida inom befintlig ram
öronmärker 50 miljoner kronor för utbildningssatsningar. Det är också viktigt att
Sverige driver på i frågor som är politiskt känsliga i mottagarländerna. Det gäller
framför allt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter – kvinnors rätt till sin kropp
och sexualitet, inklusive rätten till fri abort – samt hbtq-personers rättigheter.
Vi är stolta över att ha varit med och infört enprocentsmålet. Att det upprätthölls var
en självklarhet för oss när vi satt i regering, och det är en självklarhet nu. Därför
välkomnar vi att regeringen mot slutet av föregående mandatperiod äntligen hittade
tillbaka till enprocentsmålet. Enligt Sida har det aldrig tidigare funnits ett så stort behov
av humanitärt stöd, som nu. Från 53 miljoner år 2010 till över 129 miljoner människor i
dag är i behov av humanitärt stöd. Mot bakgrund av den mycket svåra situationen i
bland annat Syrien och Jemen behöver det finansiella stödet till UNHCR öka. Det är
särskilt viktigt att barns skolgång i flyktinglägren främjas. Men World Food Program,
Unocha och Unicef är också kraftigt underfinansierade. Över de kommande fyra åren
anslår vi därför medel till insatser för att stärka FN:s humanitära hjälporgan. På detta
utgiftsområde och för 2019 utökas anslag 1:1 med 271 miljoner kronor för att
ytterligare stärka FN:s humanitära hjälporgan.
I detta svåra läge vill Liberalerna, inom ramen för Sidas befintliga anslag, minska
stödet till informations- och opinionsbildande verksamhet i Sverige med 30 miljoner
kronor. Vi tycker att regeringens tidigare ökning av anslaget för informationskampanjer
riktade mot svenska medborgare inte ska prioriteras i ett läge när det finns andra
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betydligt viktigare insatser att bekosta. Liberalerna vill att bistånd i så hög utsträckning
som möjligt ska gå till avsett ändamål. På detta utgiftsområde och för 2019 minskas
därmed Sidas förvaltningsanslag 1:2 med 79 miljoner kronor år 2019, varav
75 miljoner kronor avser förvaltningskostnader och 4 miljoner kronor avser
lokalkostnader utomlands.
För att upprätthålla principen om enprocentsmålet avvisar vi delar av regeringens
generella höjning till förmån för våra egna mer prioriterade satsningar på biståndet.
Detta innebär en budgetförstärkning för år 2019 med 489 miljoner kronor under anslag
1:1.
Liberalerna föreslår slutligen att pris- och löneuppräkningen justeras ned med
20 procent årligen. På detta utgiftsområde påverkas för år 2019 anslag 1:2. Den
sammanlagda effekten av Liberalernas budgetförslag under utgiftsområde 7 blir därmed
offentligfinansiellt helt neutral jämfört med vad som föreslås i övergångsregeringens
budgetproposition.
Anslagsförslag 2019 för utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Tusental kronor
Ramanslag
1:1

Biståndsverksamhet

1:2

Styrelsen för internationellt
utvecklingssamarbete (Sida)

Regeringens förslag

Avvikelse från
regeringen (L)

43 534 337

82 000

1 201 325

–82 000

1:3

Nordiska Afrikainstitutet

1:4

Folke Bernadotteakademin

1:5

Riksrevisionen: Internationellt
utvecklingssamarbete

50 000

Utvärdering av internationellt
bistånd

17 897

1:6

Summa

16 279
125 302

44 945 140

0

0

Specificering av
anslagsförändringar
1:1

Biståndsverksamhet

300 000

1:1

Biståndsverksamhet

271 000

1:1

Biståndsverksamhet

–489 000

1:2

Styrelsen för internationellt
utvecklingssamarbete (Sida)

–75 000

Styrelsen för internationellt
utvecklingssamarbete (Sida)

–4 000

Styrelsen för internationellt
utvecklingssamarbete (Sida)

–3 000

1:2
1:2
1:4

Folke Bernadotteakademin

0
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Fredrik Malm (L)
Christer Nylander (L)

Tina Acketoft (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Lina Nordquist (L)

Mats Persson (L)

Allan Widman (L)
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