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Folkrörelsebiståndet i farozonen
Det har kommit till vår kännedom att regeringen under de närmaste dagarna ska ta ställning
till nedskärningar inom biståndet inför nästa år och att detta kan komma att medföra kraftiga
förändringar även av anslaget för det civila samhället och därmed svenska enskilda
organisationers utvecklingssamarbete och informationsarbete i Sverige.
Vi vill med detta brev fästa din uppmärksamhet på det som sker.
De signaler vi får indikerar stora nedskärningar av anslaget, inklusive fortsatt
minskning av informationsstödet till svenska organisationer. Även en fördubbling av
egeninsatsen (från 10 till 20 procent) ska enligt våra uppgifter återigen vara aktuellt för
beslut.
Vi är djupt oroade för utvecklingen av stödet till enskilda organisationer. Anslagets andel av
biståndet har minskat under en längre period, och flera organisationer fick stora nedskärningar
förra året. Detta samtidigt som de fattigaste och mest utsatta länderna alla har det gemensamt
att de saknar starka folkrörelser och ett fungerande civilt samhälle. Den globala finanskrisen
slår också hårt mot de fattigaste länderna och mest utsatta människorna i världen. Försämrade
villkor för enskilda organisationer i Sverige får drastiska konsekvenser för de organisationer
som vi samarbetar med och stödjer runt om i världen. Vi anser att det särskilt i dessa tider är
mer än viktigt att fullfölja åtaganden och avtal för att gräsrotsorganisationer och nätverk inom
det civila samhället i framför allt utsatta länder och regioner kan fortsätta sitt arbete, inte att
gå motsatt väg.
Enskilda organisationer är viktiga aktörer inom det svenska utvecklingssamarbetet. Vi
samarbetar med lokala gräsrotsorganisationer på många håll i världen för ökad demokrati och
rättigheter med fokus på utsatta människor och grupper. Vi har erfarenheter, kunskaper och
helt andra typer av kontakter och ingångar i civilsamhällen än vad stora statliga och
mellanstatliga organ har och kan ha. Vilket gör att även små organisationer i många fall kan
göra stor nytta för att nå de mest utsatta, inte minst när andra vägar är stängda.
Vi kan tillsammans med våra partners medverka till förändring underifrån, vara kritiska
granskare och utkräva ansvar av såväl regeringar som lokala makthavare.
Biståndsminister Gunilla Carlsson talar om vikten av att svenska organisationer deltar i det
internationella samarbetet för att stärka biståndets legitimitet och att det har en viktig roll för
att stärka demokratisk utveckling samt bekämpa korruption och maktmissbruk. Vi arbetar
även med att höja kunskapen om utvecklingsfrågor i Sverige och bidrar till debatten i Sverige.
Svenska enskilda organisationers möjligheter att genomföra högkvalitativa program i enlighet
med PGU och de av riksdag och regering prioriterade områdena kan nu komma att spolieras.
Både minskade volymer och en fördubbling av egeninsatsen till 20 % skulle slå hårt och
drastiskt minska folkrörelsernas verksamhet både i fattiga länder och inom
informationsarbetet i Sverige.
Självfallet står var och en av oss till förfogande för frågor.
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