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Förord

Redan som barn blev jag uppmärksammad på att det fanns människor som inte hade det lika bra 
som jag. I de folkrörelsesammanhang där jag växte upp ingick det en obligatorisk utblick i världen, 
och vi uppmuntrades att ge till fattiga barn på andra sidan jorden.

Svensk kristdemokrati har alltid haft ett klappande hjärta för bistånd. Partiets första partiledare 
Birger Ekstedt var en av de första som politiskt argumenterade för behovet av att hjälpa ekonomiskt 
utsatta människor i andra länder och att staten genom skatten skulle vara med och finansiera. (För 
Ekstedt var det också självklart att pengarna skulle kanaliseras via de svenska frivilligorganisationer 
som redan fanns på plats i den fattiga delen av världen.) Många av de som var med och bildade 
partiet kom liksom jag från ett Folkrörelsesverige som under årtionden varit engagerat för 
fattiga jorden runt, vare sig det var kristna samfund, nykterhets-, freds- eller arbetarrörelse som 
hade arrangerat. Det var naturligt för ett nybildat kristdemokratiskt parti att ta med sig det 
engagemanget in i partipolitiken. 

När Kristdemokraterna 1991 gjorde entré i regering och riksdag, valde partiledare Alf Svensson att 
bli biståndsminister, och för första gången nådde Sverige under längre tid upp till det symboliskt 
viktiga enprocentsmålet. Under hela Alliansregeringens tid har denna symboliska gräns åter 
upprätthållits i varje budget, utan undantag. Att det kristdemokratiska engagemanget för bistånd 
som sådant spelat en avgörande roll för att åstadkomma detta torde vara oomtvistat. 

Med det i åtanke kan det tyckas märkligt att skriva en text om hur man som kristdemokrat ur 
ett idéperspektiv bör betrakta biståndet. Jag anar dock att det är fler än jag som tycker att det 
genom åren funnits ett genuint engagemang för sin internationelle nästa, men att det bortom 
människokärleken inte alltid funnits en levande debatt om biståndets natur och biståndets resultat. 
Det är inte alltid som det ges tillfälle att på djupet diskutera vad en kristdemokratisk idétradition kan 
säga oss om både motiven för biståndet och om hur biståndet kan utformas. 

Det finns alla skäl i världen att ha en diskussion som tar detta vidare och tillåter oss att öppna 
dörrar till en förnyelse av biståndspolitiken. En politik som givetvis ställer krav på resultat, men som 
också stöttar och bygger en djupare förståelse för bistånd och dess roll i ett mångfacetterat globalt 
samhälle. Det är avgörande för Sveriges roll i världen att vi känner att den globala utvecklingen 
också handlar om vår egen. Som samhälle måste vi – idag än mer än tidigare – på en djupare nivå 
inse att Sverige vare sig är isolerat eller kan undgå de konsekvenser som följer av omvärldens 
utveckling.Förhoppningsvis kan en genomlysning av biståndet med hjälp av den kristdemokratiska 
värdegrunden leda till både samtal, diskussion och debatt om biståndets framtida utformning. 

Detta är ett diskussionsunderlag, inte ett policydokument och min ambition är inte att djupdyka i 
biståndets alla delar och säga något klokt och begåvat om dem alla. Jag avgränsar mig istället till 
att utifrån kristdemokratisk filosofi argumentera för behovet av och det rättfärdiga i biståndet som 
sådant. Utifrån några av de principer som vägleder kristdemokratin försöker jag sedan dra några 
slutsatser om i vilken riktning svenskt bistånd – så som det ser ut idag – kan och kanske borde 
utvecklas.

Stockholm 2012

Henrik G Ehrenberg
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Varför bistånd?

Det är lätt att säga att man ska hjälpa andra. I 
vår kultur känner de flesta intuitivt att det är rätt. 
Men varför då? Och gäller inte denna intuition 
i första hand människor som vi känner och 
personligen kan förhålla oss till?

En kristdemokratisk människosyn har 
många lager. Redan i grundpåståendet att 
alla människor har ett unikt och okränkbart 
människovärde finner man motiven till att 
hjälpa sin nästa. Men påståendet skulle politiskt 
i princip kunna motivera vad som helst. Eller 
ingenting. Att inte kränka någon skulle ju kunna 
innebära att man helt enkelt lämnar andra i fred, 
oavsett i vilken situation de befinner sig. 

Kristdemokrater brukar dock definiera mänskliga 
rättigheter, inte bara i negativa rättigheter – som 
att människor ska vara fria från förtryck – utan 
också i positiva. Om du har rätt till liv, måste du 
också ha rätten och möjligheten att äta. Annars 
dör du. Om du har rätt till fri åsiktsbildning, har 
du också rätten och möjligheten att lära dig 
läsa och skriva. Annars kan du inte leva ut din 
rättighet. Exempelvis.

I den personalistiska människosynen ligger en oerhört stor respekt för varje enskild människa. Varje 
person är unik och äger i sig själv ett okränkbart värde. Varje människa är också till sin natur rationell 
och fri. 

Det faktum att vi alla är av mänsklig natur ger oss alla samma människovärde. Varje person har både 
kroppsliga, själsliga och andliga behov, och den ena delen går inte att separera från den andra. Ser 
man på människan med sådana ögon, går det inte att blunda för att det är något substantiellt som 
går förlorat varje gång som ett liv förspills i onödan eller hindras i sin utveckling. Det är inte bara en 
kropp som dör eller personliga egenskaper som förblir outvecklade. Världen – gemenskapen där vi 
befinner oss – förlorar något av värde när en människa berövas möjligheten att nå sin fulla potential 
– eller i värsta fall sitt liv. I att vara unik ligger att ingen människa kan ersättas – och ingen människas 
liv upprepas. Personalismen strävar därför efter att möjliggöra för varje person att förverkliga sig 
själv och sin potential. 

I den personalistiska människosynen ligger nyckeln till ansvaret för våra medmänniskor. När 
vi förverkligar oss själva – gör vi det i gemenskap med andra. Utvecklingen av vår person 
förutsätter relationer och interaktion med andra. Det är i mötet med andra som vi växer, 
eftersom vi i gemenskap med andra kan kompensera för det faktum att vi själva inte är perfekta. 
Mellan människor uppstår etiska band där vi har ömsesidiga rättigheter och skyldigheter. En 
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grundläggande solidaritet. 

Varje människa har rätt att leva under villkor som möjliggör för henne att existera i enlighet med 
sin mänskliga natur. Någon annan utgångspunkt är orimlig – om man ser alla människor som 
lika i värde. Detta är människans naturliga rättighet och utgör tillsammans med allas skyldighet 
att värna andra människors naturliga rättigheter den så kallade naturrätten. Detta är grunden 
för den solidaritetstanke som utgör en del av kristdemokratins idéarv, den etik som bör vägleda 
mellanmänskliga relationer. 

Basen för naturrätten är rätten till liv. Det är denna rätt som all etik relaterar till. Om vi inte 
existerade skulle etiken så att säga vara meningslös. För att kunna bli mer av den man är och ta 
vara på sitt liv, följer ett antal rättigheter. Att få äta sig mätt, ha tak över huvudet, få utbilda sig, 
tillgodogöra sig vård och så vidare. Dessa rättigheter motsvaras också av skyldigheter. Å ena 
sidan i förhållande till sig själv – att ta tillvara på de möjligheter man har och får, exempelvis 
att tillgodogöra sig sin utbildning och att i möjligaste mån försörja sig själv. Å andra sidan i 
förhållande till andra – att erkänna andra människors naturliga rättigheter och göra vad man 
kan för att de ska kunna tillgodogöras av alla. 

Som person är varje människa också ett subjekt och får aldrig reduceras till ett objekt. Varje 
människa är sitt eget ändamål. I det ligger också en förväntan om att man som person ska ta 
ansvar att förvalta de egenskaper och förmågor som man besitter. Att bli mer av den man är. 

Eftersom människan är både förnuftig och fri är hon också (i normalfallet) ansvarig för de val 
hon gör. Var och en har ett personligt ansvar för hur världen ser ut, inte minst i det som man 
själv har möjlighet att genom sina val och handlingar direkt påverka. 

De positiva rättigheter som finns upphäver inte de negativa. Inte heller står de över dem. Även 
om det finns en skyldighet för samhällsgemenskapen att se till att du inte fryser ihjäl, kan denna 
aldrig (eller i alla fall inte särskilt ofta) tvinga dig att bära specifika kläder, eller kläder i en specifik 
kollektivt bestämd mängd. 

Din frihet består i första hand i möjligheten att åtnjuta allmängiltiga värden – att leva eller inte 
leva utifrån de möjligheter som dina mänskliga rättigheter ger dig. Hur du använder denna 
frihet kan omgivningen definitivt, och politiken möjligen, ha en åsikt om. Politiken ska dock akta 
sig för att styra den enskildes livsval och ska definitivt vara försiktig i att hindra dessa val. 

För politiken blir då frågan om människor i praktiken har möjlighet att göra sina egna livsval? 
I vissa fall är det uppenbart att livsvalen upphört att existera. Det gäller definitivt i akuta 
situationer: När bomber plötsligt faller över ditt hus. När skörden slår fel och du svälter. När en 
odemokratisk regim fängslar dig och plågar din familj, baserat på vad du sagt eller på vilken 
religion du tillhör. 

Det gäller också i situationer som är mer långvariga. När du kommer från en fattig familj, 
uteslutande bestående av analfabeter, utan reella möjligheter att ge dig en för ett modernt 
samhälle adekvat utbildning. När du drabbas av sjukdom men inte har tillgång till den vård som 
skulle kunna rädda ditt liv. När du lever under diktaturens förtryck och är hänvisad till de snäva 
ramar staten definierat åt dig. 
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För en kristdemokrat kan ett gott samhälle bara byggas i gemenskap; samhällsgemenskap. Det 
innebär hänsynstagande och ansvar. I det som tillsammans åstadkoms finner människor frihet 
att forma sina liv efter egna idéer och värderingar. Denna samhällsgemenskap kan dock aldrig 
fullbordas så länge någon befinner sig i armod. I byggandet av det goda samhället har den som har 
störst behov också rätt att göra störst anspråk på sin omgivning. Omvänt har den som har minst 
behov – och störst tillgångar – det största ansvaret att se och möta behoven hos sin nästa.

Denna princip fungerar förstås uppenbart bäst i vardagen. Om du ser någon som hungrar – ger du 
denne något att äta. Om du ser någon som fryser – ger du denne en möjlighet att värma sig. När 
du vet att någon är ensam – tar du dig tid att besöka denne. För många människor bygger denna 
solidaritet på de nära relationer man har genom familjer, vänner, föreningsliv och arbete. Råkar man 
illa ut har de flesta någon att kunna få tillfällig bostad hos, en rekommendation till en arbetsgivare, 
ett mål mat eller ett tillfälligt lån. Den grundläggande välfärden byggs i våra naturliga gemenskaper 
– utan inblandning från politiker och myndigheter. 

Men det finns alltid människor i samhällsgemenskapen som saknar dessa nära relationer, eller bara 
har sådana med andra människor i samma prekära situation som man själv befinner sig i. I dessa fall 
behövs en större struktur, ett större nätverk, som kan fånga upp den som ingen har att få hjälp av. 

En kristdemokratisk samhällssyn ger vid handen att civila samhällets gemenskaper har till uppgift 
att verka för det som är bäst för den specifika gruppen och/eller särskilt uttalade värderingar – utan 
att agera mot någon annan grupp. En frimärksklubb arbetar för att främja filatelin. Rädda barnen 
arbetar för att stärka barns rättigheter i samhället. Nykterhetsrörelsen arbetar mot alkohol och 
droger och därigenom ett bättre samhälle, baserat på tydliga värderingar och metoder. 

Statens uppgift är dock att främja det gemensamma bästa. Det som är summan av behoven hos 
alla medborgare och deras gemenskaper. Kombinerar man detta ansvar med principerna om 
subsidiaritet (se nedan) och solidaritet kan man bygga demokratiska samhällen där makten formas 
underifrån.

Dessa principer har förstås komplicerats av att världen blivit allt mer global. När vi bara hade 
familjens, grannarnas eller socknens befolkning framför ögonen var ansvaret i praktiken begränsat. 
Det fanns vare sig kunskap om eller möjlighet att hjälpa människor i nöd på andra sidan jordklotet. 
När vi i Sverige nu har ett samhälle som tillhör ett av de rikaste i världen och istället för kris i 
granngården ständigt matas med ögonblicksbilder av hunger- och naturkatastrofer, krig och 
förföljelse, är det svårare att säga var gränsen för vårt ansvar för vår nästa i praktiken egentligen går. 
Som enskild person kan jag kanske inte förväntas ta ansvar för alla som har det svårt.

Här gäller förstås det gamla talesättet: Ingen kan göra allt – men alla kan göra något. För 
normalsvensken har det personliga ekonomiska ansvaret för sin närmaste nästa minskat dramatiskt, 
medan det emotionella och praktiska ansvaret inte förändrats så mycket. Många har därmed 
möjlighet att överföra en del av sin ekonomi till hjälp för andra genom att skänka pengar till 
organisationer som hjälper människor i nöd – både på hemmaplan och längre bort. Det är också 
ett ansenligt stort antal svenskar som gett av sin tid genom att vara volontärer eller använda sin 
profession till hjälp i katastrofsituationer eller i uppbyggnaden av infrastruktur i fattigare delar av 
världen. 
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Att hjälpa sin nästa handlar alltså inte bara om ekonomiska resurser, utan om att göra det man 
kan. Solidariteten finns mellan människor oavsett ekonomiska tillgångar och det är ytterst jag 
själv som har förmåga att avgöra vad jag kan göra – ekonomiskt och praktiskt – för att lätta 
bördan för någon annan. 

Principen om att den som har störst resurser har ett större ansvar än den som saknar resurser 
går att överföra till relationen mellan samhällsgemenskaper. Globaliseringen har inneburit 
att globala relationer måste utvecklas, och de byggs i praktiken som en gemenskap av 
gemenskaper. Ur ett kristdemokratiskt perspektiv är det därför naturligt att stater engagerar sig 
för utvecklingen i andra stater och att det byggs internationella organisationer för att hantera 
frågor och utmaningar som är gemensamma för flera.

Det handlar dock inte bara om en enda global gemenskap, den som byggs mellan stater. Det 
ansvar som vi genom drygt hundra år byggt gemensamt i civila samhällets olika organisationer, 
har också fått en global dimension. Nykterhetsrörelsen har en international. Fackföreningsrörelser 
och HBT-organisationer i olika länder förenar sig i solidaritet med varandra. Kyrkor har byggt 
internationella strukturer och vidareutvecklar sina långvariga relationer i de länder där mission 
och bistånd var tidigt på plats. 

Så, ansvaret att hjälpa sin nästa stannar inte vid den egna byn. Ansvaret växer med möjligheten 
att ta ansvar. Alltså kan bistånd som företeelse motiveras. Därav följer också nödvändigheten att 
diskutera vad Sverige gör för att visa solidaritet med sin omvärld och hur formerna för ett svenskt 
bistånd ser ut. 

Staten vs civilsamhället 

Svensk politisk debatt har ofta cementerats i uppfattningen att den grundläggande 
samhällskonflikten handlar om maktfördelningen mellan individ och stat. Det är inte en 
ointressant konflikt, och staten är naturligtvis den yttersta garanten för – eller hotet mot – den 
enskilda människans möjligheter att leva ut sina mänskliga rättigheter. 

Ur ett kristdemokratiskt perspektiv räcker det dock inte att tala om individ och stat. 
Samhällsgemenskapen kan nämligen varken byggas eller upprätthållas genom relationen mellan 
individ och stat. För att uppnå det gemensamma bästa krävs också någonting mer än en stat och 
dess relation till massan av individer. Samhället byggs med en kristdemokratisk samhällssyn av 
tre sfärer; staten, näringslivet och civila samhället. De tre sfärerna har i princip olika uppgifter och 
intressen, men överlappar naturligtvis varandra emellanåt. 

Det viktiga är att en sfär inte dominerar så mycket på övrigas bekostnad att den tar över eller 
hindrar en annan sfärs uppgifter. I en svensk kontext har staten växt och många gånger lagt sig 
som en våt filt över både näringsliv och civila samhället. Staten har blivit normen, riktmärket som 
de andra sfärerna måste följa och i överdriven utsträckning förhålla sig till. Således diskuteras 
både familjeliv och företagsledning som om det självklart var en statlig angelägenhet. Civila 
samhället trängdes under årtionden av socialdemokratiskt maktinnehav nästan helt undan från 
rollen som välfärdsbyggare, och reducerades till sociala mötesplatser i stället för att också vara 
sociala ansvarsbärare. Där kristdemokrater skulle säga att staten ska stiga in och ta ansvar där 
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civila samhället inte längre klarar av att bygga trygghet och välfärd – har det i svenskt samhällsliv 
blivit tvärtom. Civila samhället tillåts ta ansvar bara när staten inte längre förmår. 

Således; i den bästa av världar tar enskilda personer och familjer sitt ansvar också för den 
internationella solidariteten genom att handfast eller ekonomiskt bidra till organisationer som 
arbetar för att förändra människors liv till det bättre. Så sker naturligtvis också idag. Men biståndets 
aktörer har i stor utsträckning blivit beroende av ekonomiskt stöd från staten. Det hänger också 
samman med den samhällsstruktur som årtionden av socialdemokratiskt regeringsinnehav skapat. 
Högskattesamhällets logik är att vi samlar in stora delar av det ekonomiska värde som skapas och 
fördelar det kollektivt i politiska processer. Prioriteringen av vad som är viktigt har exklusivt tagits 
över av staten. Motivet till att detta är okej sägs ofta vara att kollektiva beslut är mest effektivt 
och att människor genom allmänna val på politiska partier avgör hur pengarna ska användas. Att 
varje väljare är så partipolitiskt rättrogna att valet av ett parti i deras ögon innebär 100 procent rätt 
prioriteringar är naturligtvis en barock teoretisk konstruktion. 

Ur ett kristdemokratiskt, subsidiärt perspektiv ska det finnas goda skäl till varför staten tar hand 
om frukten av ditt arbete och skattenivån kan bara motiveras utifrån det som verkligen behövs 
för att åstadkomma det gemensamma bästa. När skatterna blir för höga innebär det inte bara att 
staten berövar den enskilde personen medel. Det är i förlängningen också civila samhällets olika 
gemenskaper som berövas medel. Familjer, grannskap och föreningsliv. 

Så – skulle svensk kristdemokrati ha möjlighet att bygga Sverige från grunden – hade det troligen 
inte blivit ett högskattesamhälle. Det hade typiskt nog blivit ett lagomskattesamhälle. I avsaknad 
av möjligheten att börja om, bör ändå inriktningen vara att vrida om. Det är kanske också typiskt 
därför som förslag om skatteavdrag för gåvor till ideella organisationer och skattesänkningar för 
låginkomsttagare kommit från kristdemokratiskt håll. Och det är kanske också därför som både 
socialister och liberaler varit så hårdnackade motståndare mot idén med avdrag för gåvor, då idén 
inte bygger på relationen mellan individ och stat. 

I synen på statligt bistånd bör således en kristdemokratisk hållning vara att lämna över så mycket 
handlingsutrymme som möjligt till civila samhället. Denna vridning kan göras på i huvudsak två sätt. 
Kraftigt utökad avdragsrätt för gåvor – och en omstyrning av det statliga biståndet till ickestatliga 
aktörer, bort från FN, EU och myndigheter. 

Detta bör självklart ske i kristdemokratisk pragmatism och reforminriktning. Den avdragsrätt 
som infördes 2012 är på grund av det liberala motståndet behäftad med en rad om och men. 
Dessa begränsningar bör till största delen tas bort. Istället för att snåla med utökat utrymme för 
civilsamhället borde staten slösa med detsamma. Både privatpersoner och företag bör i princip ges 
obegränsade möjligheter att göra avdragsgilla donationer till social verksamhet, bistånd, forskning 
och kultur. Det flyttar inte bara den ekonomiska makten från staten till den privata sfären, det ger 
även skattebetalaren möjlighet att direkt prioritera vad som är viktigt ur dennes perspektiv. Det 
skulle stimulera till civilt ansvarstagande och skapa en rimligare fördelning mellan det som staten 
genom skatterna bidrar till – och det som vi som enskilda skattebetalare vill prioritera.

För att ytterligare öka drivkrafterna att befria biståndet från statlig styrning skulle staten kunna 
ge en utfästelse om att sänka det statliga biståndet i takt med att givandet ökar – med låt säga 
motsvarande hälften av en ökning av givandet. Det skulle på sikt leda till minskat statligt bistånd, 
men en ökad insats på totalen. 
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Målet bör vara att uppnå en ny och bättre balans mellan samhällets tre sfärer också inom 
biståndets område. Genom att stimulera mer av engagemang och finansiering både från 
enskilda och företag och genom att lägga större fokus på enskilda organisationers möjligheter 
som biståndsaktörer skapar man mer av internationellt ansvarstagande i civila samhället och i 
näringslivet. Biståndet utvecklas allt mer i en riktning där fokus ligger på att konkurrensutsätta 
(statligt finansierade) projekt, samarbete mellan organisationer och institutioner och på 
samarbete inom näringslivet. Det är i sig positivt om biståndsrelationerna allt mer bygger på 
respekt och på principen om att den man samarbetar med är rationell och fri (på samma sätt som 
den som råkar ha möjlighet att finansiera verksamheten). Den utvecklingen drivs både av civila 
samhället och av statliga biståndsaktörer och kan fortsätta när civila samhället och näringslivet 
får större utrymme inom biståndet. 

Det statliga biståndet kommer fortsatt att behöva spela en stor roll i balansen mellan 
samhällets sfärer. Statens roll är som sagt att se till det gemensamma bästa. Det är inte säkert 
att ett bistånd utan statlig inblandning skulle täcka upp för alla de olika behov som finns för 
fattigdomsbekämpning, fred och demokrati. 

När vi diskuterar bistånd och vad det ska användas till talar vi ur ett kristdemokratiskt perspektiv 
om grundläggande mänskliga behov och rättigheter. Det är med andra ord saker som man aldrig 
kan ta lätt på, oavsett var behoven uppstår och brotten mot dessa rättigheter finns. 

Det finns ett naturligt och positivt spänningsfält mellan de prioriteringar som görs av näringsliv, 
civilsamhället och staten. Jag ska senare återkomma till behovet av att stärka institutioner och 
demokrati för att åstadkomma en positiv utveckling. Det är inte självklart att enskilda personer 
väljer stöd till uppbyggande av en fungerande polis framför att ha ett fadderbarn. I dessa fall har 
staten en roll att identifiera behoven och finansiera det som näringsliv och civila samhället inte 
prioriterat. 

Det faktum att svenskt samhällsliv domineras så hårt av staten får dock olika konsekvenser för 
resonemanget. Exempelvis kan man tänka sig att bistånd bör finansiera ovan nämnda insatser för 
en fungerande polis. Eller forsknings- och utbildningsutbyten mellan universitet (som i Sverige 
till största delen är statliga). Eller till att finansiera stipendier för studenter och forskare. 

Jag menar att det är gränsdragningen mellan samhällssfärernas olika kompetenser och 
möjligheter som behöver bli tydligare och att det är balansen som för närvarande är snedvriden. 
För välfärdstjänster och grundläggande trygghetsfrågor kan civila samhället få ett betydligt 
större utrymme. När det gäller tillväxtfrågor och möjligheten till tekniksprång i låginkomstländer 
skulle näringslivet kunna få ett större utrymme i den logik som styr biståndspolitiken.

Det är dock min övertygelse att detta statligt finansierade stöd i ganska många fall bör 
kanaliseras via ickestatliga aktörer för att åstadkomma ägarskap, mångfald och effektivitet. 
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Subsidiaritet är att ge makt

En grundläggande idé inom kristdemokratin är den om subsidiaritet. Makten ska ligga på lägsta, 
mest ändamålsenliga nivå. Det är en maktfördelningsprincip. Makten ägs i grunden av den enskilde 
personen, men kan delegeras till frivilliga gemenskaper, till en kommun, landsting, stat eller 
överstatlig nivå. Men makten att delegera går nerifrån och upp, inte tvärtom. 

I begreppet subsidiaritet ingår också idén om att starkare gemenskaper har en skyldighet att hjälpa 
svagare gemenskaper att fatta självständiga beslut. Hjälpa dem att behålla makt, eller återerövra 
den om den gått förlorad. I och med att staten har våldsmonopol och dessutom makt över den 
enskildes ekonomi, åligger det också staten att vara ytterst försiktig med hur man använder denna 
makt. När staten intar en stödjande attityd, istället för en styrande, får det helt andra effekter för 
enskilda, civila samhället och näringslivet än när den intar en styrande och paternalistisk attityd. 

En kristdemokratisk biståndspolitik bygger därför naturligt på partnerskap och lokalt ägande. Både 
på hemmaplan och i länder som tar emot svenskt bistånd. På hemmaplan gäller det för staten att ha 
förtroende för att svenska organisationer vet vad de biståndspengar de förvaltar åt skattebetalarna 
genom offentligt stöd ska användas till. Staten ska självklart ha villkor för att stödja civila samhällets 
biståndsinsatser. Det kan exempelvis handla om förväntningar på lokala samarbetspartners i 
samarbetsländerna, kontroll över administrationskostnader, att organisationen som tar emot pengar 
har kapacitet att förvalta resurserna och bedriva ett effektivt och professionellt bistånd liksom att 
organisationen kan hantera risken för korruption. 

I ett internationellt och historiskt perspektiv har västvärlden varit den starka parten. Idén om att vara 
stödjande istället för styrande i relation till sin omvärld har många gånger gått förlorad på vägen. 
Frestelsen att använda sin ekonomiska makt för egna intressen har varit för stor. Med insikten om att 
man har makt om man har medel följer också ett behov av att vara ödmjuk. I biståndssammanhang 
bör man vara särskilt ödmjuk inför vilka konsekvenser en biståndsinsats kan få. 

Bistånd får inte präglas av den förenklade idén om att mer resurser alltid är bättre än mindre. 
Luftlandsätter man resurser in i ett sammanhang får det givetvis konsekvenser. Det kan föda 
korruption. Det kan trasa sönder möjligheten att få en växande ekonomi genom inhemskt 
företagande och utveckling. Det kan skapa biståndsberoende, passivitet och föda tron att det måste 
komma hjälp utifrån för att det ska vara möjligt att åstadkomma positiva förändringar.

Att genom gåvor ge en myndighetsperson, politiker eller offentlig institution ekonomisk makt 
är inte alltid det bästa för ett lands utveckling. Med pengar följer makt – och en oerhörd risk för 
korruption. Detta kan biståndet, vare sig det är statligt eller enskilt, inte blunda för. Och biståndet 
bör utformas så att det motverkar offentlig korruption – vilket det inte alltid funnits en medvetenhet 
om eller acceptans för.
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Marknaden som tillväxtens motor

Länder som de senaste åren gått 
från fattigdom till växande välfärd har 
gjort det genom växande ekonomier. 
Välfärd och ekonomi hänger ihop – och 
det är lite konstigt att det ska behöva 
sägas. Fattigdomsbekämpning, som är 
grunden i att möjliggöra för människor 
att kunna åtnjuta majoriteten av sina 
mänskliga rättigheter, hänger intimt 
samman med marknadsekonomi, 
frihandel och växande företag. 
Biståndet har allt för ensidigt varit 
inriktat på att ge ekonomiskt stöd, inte 
på att använda marknadsekonomin 
som verktyg. På samma sätt som 
en stats bidragssystem kan leda till 
svårigheter att bekämpa arbetslöshet 
och social utveckling, kan bistånd som pumpas in i ett land bidra till att utveckling hindras. 

I ett kristdemokratiskt samhälle är marknaden, näringslivet, en lika viktig och oumbärlig del av 
samhällskroppen som staten och civila samhället. Denna insikt om hur samhällen bäst formas 
och utvecklas måste också prägla biståndspolitiken. 

Det rena givandet kan få motsatta effekter än vad man från början tänkt. När man använder 
biståndsmedel för att exempelvis råda bot på energibristen i ett land genom att utveckla 
användningen av solenergi, kan det om det görs på fel sätt leda till att varje inhemskt försök att 
bygga upp en struktur för solenergiproduktion och användning omöjliggörs. Det går inte att 
bygga upp en marknad kring en resurs som någon annan tillhandahåller gratis. 

Man skulle kunna argumentera för att gratis solenergilampor och spisar är en möjlighet att 
förbättra miljö och människors tillgång till energi. Problemet är att det inte är långsiktigt hållbart. 
Det finns ingen att ställa till svars när produkterna går sönder. De var ju gratis. Det finns ingen 
tanke på hur den som mottagit ett gratis exemplar av produkten ska kunna få en ny när den 
som var gratis tjänat ut. Kring det som är gratis byggs det ingen service och underhållsstruktur. 
Strävan måste helt enkelt vara att uppbyggandet av en infrastruktur är ekonomiskt hållbar. Att 
det byggs med en fungerande marknad som bas. När givandet används som medel för att ge 
människor tillgång till en nyttighet ska det ske på ett sätt som stimulerar och stödjer etableringen 
av en marknad. 

Vill man använda givandet som en väg att bygga upp en fungerande marknad är det förstås 
möjligt. Är samhällsstrukturen väl fungerande skulle man kunna använda biståndsmedel för 
att möjliggöra skattestimulanser för att få fart på marknaden för förnyelsebar energi. En annan 
variant skulle kunna vara att ge bistånd till inköp av sådan utrustning där pengarna saknas – 
exempelvis skolor och sjukhus – för att få igång försäljning, distribution och underhåll i större 
skala, som sedan kan utgöra bas för en privat marknad för samma varor. 
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Gratis är bäst när det handlar om humanitärt bistånd och stöd till institutionsbyggande. När 
jordbävningar, skyfall och tsunamis vänder upp och ned på människors tillvaro är det bråttom att 
rädda liv och möjligheter till återuppbyggnad. Katastrofbiståndet fyller en naturlig plats och är 
också tillfällen där civila samhället och stater kan samarbeta för att nyttja sina respektive styrkor på 
bästa sätt. 

Stora ekonomiska åtaganden från biståndsvärlden är bra när det gäller att tillhandahålla 
utbildning och sjukvård i miljöer där den ekonomiska strukturen inte tillåter något annat sätt att 
organisera tjänsterna på. I miljöer där fattigdomen är så utbredd och samhällsgemenskapen så 
svag att människor förvägras utbildning och vård utan insatser från biståndsorganisationerna 
och deras lokala partners. När sådana insatser görs, måste de också ske med insikten om att de 
strukturer som byggs ska klara av att anpassa sig till andra finansieringsmöjligheter i takt med att 
samhällsekonomin byggs upp. 

Marknadens funktion och möjligheter bör vara ett fokusområde för en fungerande biståndspolitik. 
Det är fungerande och långsiktigt hållbara marknader som till slut måste vara med och 
tillhandahålla den stabila struktur som krävs för att skapa ekonomisk utveckling och göra så att 
människor kan komma i arbete.

Social marknadsekonomi

Om marknadsekonomi tjänat oss väl på hemmaplan, kan man eventuellt dra slutsatsen att 
den borde göra det även på andra håll. Ser man till den ekonomiska utvecklingen i enskilda 
länder de senaste 50 åren konstaterar Internationella valutafonden att klassisk spenderar- och 
höginflationspolitik varit förödande för låginkomstländerna. Däremot har en ekonomisk politik 
med flytande valutakurser, mål om låg inflation och klassisk stimulera-i-lågkonjunktur-och-spara-
i-högkonjunktur lett till ekonomisk tillväxt och ekonomier som är kapabla att hantera ekonomiska 
svackor. 

En kristdemokratisk ekonomisk politik har allt sedan andra världskriget pläderat för en 
marknadsekonomi med socialt ansvarstagande. Pengar är medel, men inget mål. Medvetenheten 
om att ekonomisk tillväxt är nödvändig, men måste ske med både socialt och ekologiskt 
hänsynstagande, är en förutsättning för en ekonomisk utveckling som kommer alla till del. Statens 
roll är att sätta ramarna för vad som är tillåtet, garantera medborgarna deras mänskliga rättigheter 
och gripa in där civila samhället brister. 

Eftersom människan är rationell och har förmåga att utveckla sin potential finns det också anledning 
att möjliggöra denna utveckling där den hindras. Statens politik ska därför underlätta för och vid 
behov understödja människor att bli och vara självförsörjande. 

Ingenting tyder på att dessa principer inte skulle gälla även ekonomier i utveckling. Därför kan 
inte heller biståndet blunda för ekonomiska realiteter. Politiska ledningar som inte förstår bättre än 
att köra sina ekonomier i botten med förödande sociala och ekologiska effekter, bör inte heller ha 
förtroende att förvalta svenska skattepengar. Man bör därför vara skeptisk till renodlat budgetstöd, 
eftersom det kräver att en stat ska betygsätta en annan statsapparats effektivitet och grad av 
korruption. Det tenderar också att pumpa upp statens både faktiska och förväntade insatser till en 
nivå som är beroende av en annan stats välvilja – liksom det riskerar att låta staten växa på civila 
samhällets bekostnad. 
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Statens biståndsaktörer bör i alla dialoger med samarbetsländer arbeta för en utveckling mot 
social marknadsekonomi. Det är endast i en sådan som tillväxt kan ske samtidigt som alla får 
reallöneökningar, arbetarnas villkor kan förbättras, miljön värnas och välfärd utvecklas. 

Stöd till institutionsbyggande och demokrati

Om människan är rationell och har förmåga att 
göra goda val – och förvisso även onda sådana 
– är demokrati och mänskliga rättigheter inte en 
omständighet som bara är ekonomiskt utvecklade 
länder förunnat. Möjligheten att leva ut dina 
mänskliga rättigheter står ur ett kristdemokratiskt 
perspektiv inte i förhållande till din ekonomiska 
levnadsstandard eller utbildningsnivå. Rätten kommer 
med din mänskliga existens. 

Det går heller inte att komma ifrån att ett lands 
styrelseskick påverkar möjligheterna för en långsiktig 
och stabil positiv utveckling. Demokrati är en 
förutsättning för att fattigdomsbekämpning ska vara 
framgångsrik och hålla i längden.

Om ett land inte är demokratiskt saknas 
förutsättningarna att bekämpa korruption. Staten i en 
diktatur kommer inte att samspela med civila samhället för att tillvarata fackliga rättigheter och 
drägliga arbetsvillkor. Samhällseliten kommer inte att arbeta för att tillväxten kommer alla till del 
i form av förbättrad välfärd för alla. 

I länder där demokrati saknas eller är underutvecklad kommer människovärdet alltid att hotas. 
Vilka utvecklingsproblem man än talar om så kokar det ofta ned till att nödvändiga lösningar inte 
är möjliga, eller ointressanta att genomföra, eftersom den politiska viljan saknas hos en diktatur 
eller en stat med illa fungerande demokratiska strukturer. Eftersom människan är ofullkomlig är 
det ytterst fåfängt att sätta sin tilltro till att upplysta despoter – understödda av en lika upplyst 
elit – i varje land och i varje given situation skulle klara av att bortse från egenintresset för att 
istället sträva efter jämlikhet och det gemensamma bästa. Så länge människor inte har möjlighet 
att utkräva ansvar av sina makthavare kommer makten inte representera något annat än ett 
särintresse, snarare än det gemensamma bästa. 

Intressant nog finns det inte konsensus kring att demokrati är en rättighet för alla. Den som 
har en skeptisk hållning till demokrati och respekten för mänskliga rättigheter som universella 
storheter tenderar att bli mer skeptisk ju större avståndet till brotten mot de mänskliga 
rättigheterna är. Argumenten mot att demokrati passar alla hela tiden ser lite olika ut. Vissa 
hävdar att västerländsk demokrati är just västerländsk och därför imperialistisk om den appliceras 
i andra delar av världen. Kulturella skillnader skulle i det fallet kunna förklara varför vissa länders 
regeringar inte tar så hårt på det här med yttrandefrihet eller organisationsfrihet.  
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Andra menar att den ekonomiska utvecklingen måste nå en viss nivå innan människor är mogna 
för – eller kan hantera – sina demokratiska rättigheter. På något sätt skulle människans förmåga till 
rationella val minska proportionerligt med hungerkänslor och plånbokens storlek. 

De mänskliga rättigheterna är odelbara och kan ur ett kristdemokratiskt perspektiv inte berövas 
någon. Demokrati är den bästa metod vi känner till för att kunna upprätthålla respekten för dessa 
rättigheter. Hur denna demokrati organiseras kan naturligtvis skilja sig från land till land – också 
baserat på kultur. 

I Sverige har vi exempelvis valt att integrera monarkin i vårt demokratiska system, därför att vi tror 
att den med sin historia och acceptans hos befolkningen bidrar till att göra demokratin bättre – 
medan andra länder har valt republikens väg. 

Många länder är organiserade som förbundsstater och federationer, med en tydlig maktfördelning 
mellan delstater och federal nivå – medan andra länder är enhetsstater. Strukturen kan helt enkelt se 
olika ut. Vissa länder har proportionerliga valsystem – andra har valt enmansvalkretsar. 

De olikheter som inte ryms mellan en demokrati och en annan är dock uppenbara. Varje 
medborgare måste genom sin personliga röst i allmänna val kunna tillsätta och avsätta regeringar. 
Val måste ske med jämna mellanrum och dessa måste då och då leda till regeringsbyte. Rätten att 
yttra sig, mötas, organisera sig och ställa upp i val, liksom näringsfriheten, rättsstatens principer och 
äganderätten, måste vara på plats. 

Att tala om nödvändigheten av demokrati handlar i grunden om värderingar. Om att mina 
personliga rättigheter inte kan kidnappas av någon annan i namn av att åstadkomma några andra 
värden, så som ekonomisk tillväxt eller tekniska framsteg. Att jag själv inte skulle ha förstånd eller 
förmåga att utifrån egna värderingar och prioriteringar avgöra mitt, min familjs och mitt lands öde 
är inte förenligt med en personalistisk människosyn. 

Biståndet har generellt visat allt för lite intresse för demokrati som utvecklingsfaktor och som 
grundläggande värde. En kristdemokratisk politik bör prioritera kampen för demokrati och 
mänskliga rättigheter och ställa dem i centrum för biståndet. 

Två områden kan utvecklas betydligt: Bygget av institutioner i form av fungerande myndigheter och 
bygget av fungerande politiska partier. 

Bygga institutioner

Hur behovet av institutionsbyggande ser ut hänger förstås ihop med hur situationen i varje givet 
land ser ut. Behoven och möjligheterna är förstås olika i Somalia jämfört med Tanzania. Inte desto 
mindre är den långsiktiga sanningen troligen densamma; med stabila fungerande myndigheter 
som är demokratiskt styrda ökar förutsättningarna att få politisk stabilitet, respekt för mänskliga 
rättigheter och ekonomisk tillväxt.  
 I Somalia är det uppenbart att det största och mest akuta behovet är att staten inte har 
våldsmonopol. Alla humanitära biståndsinsatser, vare sig det gäller att hindra svält eller bygga 
skolor och sjukhus, hotas varje dag beroende på vilken milis som vaknat på rätt sida och känner 
möjligheten att få överhanden genom att rycka fram militärt. Med allt vad det betyder av potentiellt 
kaos. Därför borde varje biståndsinsats i Somalia – och ganska många andra länder – prioritera 
regeringens möjlighet att ta kontroll över våldet. 
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I andra länder är det korruptionen inom rättsväsendet som utgör det största hindret för en positiv 
utveckling. Poliser och militärer som måste tjäna en extra hacka för att dryga ut lönen kommer 
inte att utgöra någon stabil bas för 
trygghet och rätt. I dessa länder 
kanske biståndet ska prioritera att 
våldsmonopolets garanter har en lön 
de kan leva på – och att de förstår vad 
det är för skillnad på att utöva våld 
i eget intresse och att göra det i det 
allmännas intresse.

Exemplen kan göras många. Om 
domstolar, skattemyndigheter, 
parlament, regeringskanslier och 
alla andra institutioner som måste 
fungera för en välfungerande 
sammanhållen stat är i kaos, illa skötta eller omöjliga att styra med demokratiska medel, saknas 
förutsättningarna för en framgångsrik fattigdomsbekämpning. 

Bygga politiska partier

De flesta demokratiska system bygger på någon form av partisammanslutningar. Om inte annat 
kräver fungerande demokratier också fungerande politiker – personvalda eller partinominerade 
lika. Detta är i ett svenskt biståndssammanhang gravt underskattat, ja under stundom också 
motarbetat. 

Demokrati är svårt. Demokratiska processer kräver erfarenhet för att utvecklas och vara stabila. 
Det finns få exempel i historien där demokrati har påtvingats ett land utan att landet haft 
någon form av demokratisk erfarenhet sedan tidigare. Japan efter andra världskriget är väl 
det tydligaste exemplet, som också får sägas ha varit ett lyckat sådant. I Västtyskland fanns en 
historisk erfarenhet av demokrati och demokratiska rörelser stod beredda att axla ansvaret. I 
båda exemplen övervakades demokratiseringen av en massiv militär makt. 

Irak och Afghanistan är två exempel i modern tid, där demokratiska erfarenheter saknats sedan 
tidigare. I båda fallen saknas den militära uthållighet som ockupationsmakterna visade i Japan 
och Västtyskland. Bara framtiden kan utvisa hur den demokratiska utvecklingen fortskrider i Irak 
och Afghanistan.

Det normala har varit att länder prövat demokrati för att sedan uppleva tillbakagångar innan 
demokratin återvänder och blir mer självklar som styrelseform. 

I länder likt Sverige tog den demokratiska utvecklingen lång tid, där demokratiska rättigheter 
infördes steg för steg. Men också här övade människor på demokrati genom ett starkt 
framväxande civilsamhälle, där människor fick praktisk övning genom att bygga och delta i 
demokratiska styrelseformer i sina föreningar. När man övat i nykterhetslogen, missionshuset och 
fackföreningen var det lättare och mer självklart att axla rollen som demokratiskt sinnad politiker 
i ett system som gav mer och mer betydelse till allmän och lika rösträtt. 

STÖ
D

 TILL IN
STITU

TIO
N

S-
B

YG
G

A
N

D
E O

C
H

 D
EM

O
K

R
A

TI

17



Den våg av demokrati som gick över världen i slutet av 60-talet och fram till 80-talet präglades till 
stor del av att en del av civila samhället, närmare bestämt Katolska kyrkan, bestämde sig för att spela 
en mer betydande roll i att frammana demokratiska reformer. 

Den dagen möjligheten uppstår att i ett land vrida diktatur till demokrati är utmaningarna för 
det politiska systemet enorma. Tänk dig att du lever i ett Rumänien som under årtionden varit av 
den värsta sortens kommunistiska kontrollsamhälle. Plötsligt imploderar systemet och regimen 
faller. Du är en av dem som vandrar in i presidentpalats, parlamentsbyggnader, kommunhus och 
myndighetskontor och ska axla ansvaret för att vrida en korrupt och degenererad statsapparat i 
demokratisk riktning. Det är lättare sagt än gjort. 

Hur man än vrider och vänder på det är kunskapsbyggande, erfarenhetsutbyte och handgriplig 
rådgivning från erfarna demokrater till oerfarna sådana en nödvändighet. 

I diktaturer behöver demokratiskt sinnade förändringsaktörer ofta både moralisk och praktisk 
hjälp. Det är i dissidentgrupper som du hittar många av morgondagens demokratiskt valda 
presidenter, parlamentsledamöter, borgmästare och kommunfullmäktige. Att bygga demokratiska 
organisationer i ett ofta förbjudet eller starkt kontrollerat civilt samhälle är en utmaning, men också 
en nödvändighet för att ge människor en chans till en demokratisk erfarenhet innan förändringen 
kommit. Det handlar om allt från att fundera över hur man håller demokratiska val i en organisation, 
hur man tar fram politiska plattformar och reformprogram, övar sig på att vara ideologiskt och 
politiskt stringent och funderar på hur man ska förbereda människor på att i framtiden ta ett högst 
praktiskt ansvar.

Det finns många exempel på där en demokratisk övertygelse och kunskap har byggts och varit 
möjlig att praktisera i civilsamhället, även där staten är auktoritär eller totalitär. I länder som haft en 
demokratisk erfarenhet men åter blivit auktoritära har civilsamhället kunnat bevara kunskapen och 
minnet av vad som är möjligt att åstadkomma och på så sätt kunnat bidra till en snabbare och mer 
stabil övergång till demokrati. 

I länder där den demokratiska transitionen just påbörjats gäller förstås alla de behov som funnits 
under diktaturen, men är nu mer akuta eftersom axlandet av ansvaret nu blivit en realitet. Nu 
behöver människor som söker väljarnas förtroende stöd att utveckla en fungerande demokratisk 
kultur, någon att jämföra sig med i styrandet av statens institutioner och börja den läroprocess som 
det innebär att bygga fungerande politiska partier i nyvunnen frihet. 

Erfarenheterna från länder som nyligen demokratiserats är ofta att partier bildas, splittras, förenas 
och upplöses. Det tar tid att hitta formerna för att kanalisera det politiska engagemanget när 
sådant tidigare varit förbjudet eller där möjligheterna varit starkt begränsade av att det styrande 
partiet under lång tid suttit på statens alla resurser (ekonomi, media, våldsmonopol och statliga 
institutioner) och i praktiken därför omöjliggjort regeringsskiften. Ofta uppstår partier kring en 
stark ledare, och försvinner i glömska när ledaren av någon anledning lämnar den politiska scenen. 
Väljarnas möjligheter att utkräva politiskt ansvar blir omöjligt i en politisk kultur där förtroendet 
enbart handlar om partiledaren eller där partier inte har förmåga att under en valrörelse formulera 
politiska reformambitioner och därmed än mindre följa dem när man väl kommit till makten. 
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Det är förmodligen sant att ingen demokrati är den andra lik och att det inte rakt av går att 
applicera ett lands system på ett annat. Men det är inte sant att demokrati kan se ut hur som helst 
– och fortsatt kallas demokrati. Det är denna demokratins inre väsen som är möjlig att förmedla 
och använda för att pröva sig fram med respekt för politisk kontext och ett lands specifika 
historia. 

Demokrati är i grunden en fråga om värderingar. Kanske är det också därför som det i 
biståndssammanhang under många år var så svårt att prioritera. En av Alliansregeringens viktiga 
förändringar av politiken sedan 2006 har varit att sätta större fokus på demokrati och mänskliga 
rättigheter inom biståndet och också allokera resurser till att bredda detta biståndsområde. 
Ändå ses demokratibistånd, särskilt till politiska partier och högprofilerade förändringsaktörer, 
fortfarande av många som på något sätt farligt och subjektivt. Det är sant att demokratibistånd 
kan påverka ett lands inre angelägenheter och politiska utveckling. Men det är liksom hela 
poängen. Och också det som gör demokratibistånd så viktigt. 

Sverige har historiskt varit bra på att ge stöd till delar av det civila samhället i låginkomstländer 
för att öka människors demokratiska deltagande. Det kan gälla kvinnors deltagande eller 
minoriteters rättigheter. Det är mycket bra.

Men en biståndspolitik som vänder dessa grupper ryggen när de vill vara med och ta 
demokratiskt ansvar genom att ställa upp i val, har en märklig syn på demokrati. Den dagen 
människor som engagerat sig för en minoritets rättigheter i en intresseorganisation väljer att 
istället starta ett parti för att arbeta för samma sak, har de inte gått över från den goda till den 
onda sidan. De har bara vänt på myntet. Detta har biståndssverige under årtionden misslyckats 
att se och erkänna. Det har inte, med några få och politiskt motiverade undantag såsom 
Sydafrika, funnits vägar att stödja partipolitiskt institutionsbyggande. 

Det misstaget bör inte en kristdemokratisk biståndspolitik göra. 

Varning för statsindividualismen

Svensk politik har under årtionden strävat efter att göra individen självständig. Det ser vid en 
första anblick inte så tokigt ut. Individuella möjligheter och ansvar är förstås bra.

I svensk politik har strävan varit att med hjälp av statliga insatser göra oss oberoende av civila 
samhällets gemenskaper. Statsindividualismen – att staten garanterar dig din självständighet och 
individuella frihet – har gjort oss oberoende av andra; men oändligt beroende av staten. 

Det går att ana en tendens i svensk biståndsdebatt som bygger på att idén om statligt 
finansierade och styrda välfärdsprogram ska föras över till låginkomstländerna. Fattiga länders 
väg till rikedom verkar i denna skola gå över socialbidrag, a-kassa och sjukförsäkring. Alla de där 
sakerna är bra i sig. Men den biståndspolitiska diskussionen tenderar att glömma två saker.

För det första är det inte bidrag som ska lyfta världens fattiga ur fattigdom. Det är arbete och 
långsiktigt hållbar tillväxt. Det finns en risk att svenska politiker och biståndsorganisationer 
faller in i tron att en bidragsflora i den fattigaste delen av världen med automatik kommer att 
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lyfta människor ur deras misär. All erfarenhet visar att det är genom eget arbete och utbildning 
som klassresan kan ske. Om en människa lever på en dollar om dagen är det naturligtvis en 
100-procentig förbättring att få en dollar till i socialbidrag. Men det är inte det som kommer att få 
avgörande betydelse för att lyfta någon ur fattigdomen. 

För det andra vore det ett misstag att låta svenskt bistånd bidra till en politik där civila samhället 
urholkas eller hindras från att utvecklas till välfärdsbärare. I många länder är det genom civila 
samhällets institutioner som fattiga människor har möjlighet att få utbildning och vård. Institutioner 
som ofta byggts upp med hjälp av bistånd och i samarbete med systerorganisationer i andra delar 
av världen. 

När ekonomierna växer ska inte svenska biståndsmedel bidra till att styra i statsindividualistisk 
riktning. Tvärtom bör de ur ett kristdemokratiskt perspektiv vara med och säkerställa att 
civila samhället får spela den roll som dess gemenskaper kan spela för uppbyggandet av en 
grundläggande välfärd och att de får ta det utrymme som tillkommer dem i ett välbalanserat 
samhälle. 

Slutligen

Bistånd som företeelse är ur ett kristdemokratiskt perspektiv både bra, nödvändigt och en del i 
uppdraget att göra gott för andra. Det finns en grundläggande skyldighet att värna medmänniskans 
rättigheter och göra vad man kan för att dessa kan levas ut. Av alla. Överallt. 

Men ett kristdemokratiskt perspektiv på biståndet sätter också fokus på att biståndet dels ska 
hjälpa människor som är i akut nöd, dels vara en del i att uppnå samhällsbalans och stimulera 
ansvarstagande. När biståndet blir mer kristdemokratiskt stimuleras civila samhället att ta en större 
aktiv roll, näringslivet och en väl fungerande ekonomi är en nödvändighet och staten måste ta 
ansvar för det gemensamma bästa. 

På många sätt kan man säga att årtionden av svensk biståndspolitik delvis präglats av helt andra 
ideal och målsättningar. (Exempelvis genom oreflekterat stöd till socialistiska enpartistater, 
avskalad syn på näringslivets roll och ett stöd till civilsamhället som bygger på den felaktiga 
synen att civilsamhället ska komplettera där staten misslyckas.) Därför finns det också en uppgift 
för kristdemokraterna att vrida svensk biståndspolitik i en riktning som bättre speglar den 
samhällsstruktur och utveckling som vi tror gynnar ett gott samhälle och det gemensamma bästa. 

I de frågor jag tar upp i denna text finns det utrymme att både ifrågasätta och göra djupdykningar. I 
slutänden tror jag att svensk biståndsdebatt och framför allt utvecklingen i de länder där Sverige är 
verksamt skulle tjäna på en tydlig kristdemokratisk biståndspolitisk prioritering. 
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Sedan starten 1995 har Kristdemokratiskt Internationellt 
Center (KIC) arbetat med demokratiska partier och 
politiker verksamma i diktaturer och nya demokratier 
världen över. Vårt arbete handlar om mer än att gilla 
demokrati - det handlar om att möjliggöra demokrati. 

Genom konkret stöd till de som vill och måste 
ta politiskt ansvar är vi med och utvecklar en av 
demokratins viktigaste ingredienser - partier och 
politiker. 

Genom vår anknytning till Kristdemokraterna har vi 
kunskap om politikens förutsättningar på såväl lokal 
som nationell nivå. kunskap som ger oss en unik 
förståelse och förmåga att vara till hjälp och stöd 
- oavsett om det gäller oppositionen i Vitryssland, 
ungdomspolitiker i Uganda eller demorkatiröelsen på 
Kuba. 

Så om du, precis som vi tycker att demokrati är viktigt 
- bli medlem i KIC-vänner!

Personuppgiftslagen. I enlighet med PuL (personuppgiftslagen) vill vi lämna 
följande information: Vi kommer att dataregistrera dina uppgifter (10 § PuL).
Vi använder inte personnummer som medlemsnummer, utan bara för att säkert 
kunna identifiera en person (22 § PuL).
Uppgifterna kommer ej att lämnas ut till utomstående personer/organisationer 
och kommer bara att användas för partianknuten verksamhet (17 § PuL).

Kristdemokratiskt Internationellt Center (KIC)

Box 2356

103 18 Stockholm

Plats för 
frimärke

Bli en KIC-vän!

Namn: 

Adress:

Postadress:

Telefon:

E-post:

Personnummer:

Jag vill stötta KIC:s verksamhet och bli medlem i 
nätverket KIC-vänner till en kostnad av 200 kr per år.

Min lokalavdelning vill gå med i KIC-vänner för 500 
kr per år.

KIC

Christian Democratic
International Center

Medlemsavgiften för privatpersoner är bara 
200 kronor per år. Din lokalavdelning eller 
ditt distrikt kan också bli medlem och betalar 
då 500 kronor i medlemsavgift. Ju fler vi är, 
och ju mer vi har, desto mer kan vi göra.

Som medlem i KIC-vänner får du regelbundna 
nyhetsbrev med information om KIC:s 
verksamhet, därigenom får du också möjlighet 
att anmäla intresse för att aktivt vara med i våra 
projekt. 

Som KIC-vän har du även möjlighet att 
närvara som observatör på KIC:s årsmöten och 
styrelsemöten.



Fånge 690

690 skildrar Antonio Díaz Sán-
chezs erfarenheter, en fredlig 
motståndare till Fidel Cas-
tros regim. Han skulle kom-
ma att bli fängslad och dömd 
till 20 års fängelse i en av de 
mest kända juridiska farserna 
under den så kallade svarta 
våren på Kuba, då 75 opposi-
tionella berövades sin frihet.

Antonio föddes 1962 i Havanna 
och är medlem av rörelsen Mov-
imiento Cristiano Liberación. 
Från fängelset presenterar han 
ett verkligt och djupsinnigt 
vittnesmål om vad det innebär 
att våga arbeta för demokra-
ti i dagens Kuba. Ett arbete 
som han fängslades för 2003.

Efter fängslandet har hans häl-
sotillstånd försämrats och hans 
familj är psykiskt påverkad av 
de kontinuerliga trakasserier-
nae utsätts för. 690 Vivencias 
de terribles pesadillas är skriven 
i fängalset och har smugglats 
ut av Antonios vänner. Den är 
även publicerad på spanska.

Samtidigt i Vitryssland

Vitrysslands huvudstad Minsk 
ligger bara 121 mil från Stock-
holm. Så nära, men ändå så 
långt borta. I vitryssland råder 
en annan verklighet, där statlig 
kontroll står över individens fri-
het, och där våld och övergrepp 
på medborgarnas integritet och 
mänskliga rättigheter är vardag.

Trots att envåldshärskaren Alek-
sander Lukasjenko gör allt för att 
kväva varje tendens till politisk 
mångfald, finns kvinnor och män 
som vägrar låta sig tystas. De 
bryter mot lagen varje dag ge-
nom att visa sitt missnöje med 
den sittande regimen. De lever 
på hoppet om en bättre fram-
tid för sina barn i ett fritt, öppet 
och demokratiskt Vitryssland.

Läs om kampen för demokrati och 
frihet från förtryck i Europas sista 
diktatur. Läs om vad som pågår 
just nu, samtidigt, i Vitryssland.

Kuba inifrån

Det finns de som vågar tala om 
demokrati och kritisera regimen 
även när systemet inte tillåter av-
vikelser. De vet att det kommer 
att bli spionerade på, trakasse-
rade, förmodligen fängslade. De 
vet att deras familjer kommer att 
vara rädda, att deras barn kan-
ske blir utan vänner i skolan. De 
vet att de får offra omänskligt 
mycket, bara för att få uttrycka 
en åsikt. Ändå väljer de att tala.

I Kuba inifrån möter du Oswaldo 
Payá, en av de mest träffsäkra kri-
tikerna av Kubas kommunistiska 
regim. Det är ett ovanligt möte, 
både eftersom den kubanska 
oppositionen sällan kommer till 
tals, och eftersom den bild Payá 
ger av Kuba stämmer så illa öv-
erens med den propagandabild 
som vi brukar få ta del av. Payá 
är en av dem som valt att tala, 
och han har offrat mycket. Ändå 
är han inte nedslagen, utan hop-
pfull, inte bitter utan övertygad 
om att målet – ett demokratiskt 
Kuba – är värt att kämpa för.

KIC:S TIDIGARE 
PUBLIKATIONER
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