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ABSTRACT
Author: Moa Brändström
Supervisor: Daniel Silander
Title: Different directions to a united goal. - A comparative study of SIDA’s and non-governmental
organizations’ development assistance policy in Uganda.

This study examines different ideas concerning problem, strategy, means and goal about

development and underdevelopment in Swedish civil society organizations and Swedish

governmental institutions active in the area of human rights and democracy in Uganda. This is

done by first; creating a model over explainable options with the help of theories of

development and underdevelopment, second; determining which theoretical perspective that

SIDA and the civil society work by. The data collected consist of qualitative literature studies,

analyses of policy and strategy documents dealing with development and underdevelopment.

The theoretical standpoint in the study is brought from the theory of development assistance

as part of foreign policy, an area traditionally dominated by the nation, development theories

and the roll of civil society. By using the analytical model we get results that show that there

is a big coherence in ideas concerning the goal where the focus is poverty reduction. There are

major differences concerning ideas about strategy and problem, though at majority of the

actors declare both internal and external factors to underdevelopment. The leading idea about

strategy is complementary implementations like organization of individuals, self-trust and

spiritual development, ideas where civil society is represented. There are several ideas of

means represented in both SIDA and the civil society but SIDA differs on additional ideas

such as privatization and recommendations of governmental regulations.

Keywords: Development, Development assistance, Civil society, SIDA, Development

theories, Uganda



4



5

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. INLEDNING...................................................................................................................................... 8

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING ........................................................................................................ 9
1.2 AVGRÄNSNING .................................................................................................................................. 9
1.3 METOD .............................................................................................................................................. 9
1.3.1 IDÉANALYS ..................................................................................................................................... 9
1.3.2 JÄMFÖRANDE ANALYS .................................................................................................................. 11
1.3.2.1 Val av organisationer................................................................................................................. 12
1.3.3 ALTERNATIVA TILLVÄGAGÅNGSSÄTT .......................................................................................... 13
1.4 MATERIAL OCH KÄLLKRITIK ........................................................................................................ 13
1.5 DISPOSITION ................................................................................................................................... 14

2 TEORETISKT RAMVERK............................................................................................................ 15

2.1 BISTÅND .......................................................................................................................................... 15
2.2 FORMER AV BISTÅND ..................................................................................................................... 15
2.3 FORMER AV BISTÅNDSAKTÖRER ................................................................................................... 16
2.3.1 CIVILSAMHÄLLETS ROLL I RELATION TILL STATEN SOM BISTÅNDSGIVARE ................................. 16
2.3.2 CIVILSAMHÄLLET OCH STATEN - FÖRÄNDRINGAR INOM SVENSK BISTÅNDSPOLITIK ................... 18
2.4 UTVECKLINGSLÄNDER SOM MOTTAGARE AV BISTÅND ............................................................... 20
2.5 TEORETISKA PERSPEKTIV PÅ UTVECKLING ................................................................................. 20
2.5.1 MODERNISERINGSTEORIER ........................................................................................................... 21
2.5.2 STRUKTURALISERINGSTEORI ........................................................................................................ 22
2.5.3 BEROENDETEORIN ........................................................................................................................ 23
2.5.4 NYLIBERAL TILLVÄXTTEORI......................................................................................................... 24
2.5.5 ALTERNATIV UTVECKLING ........................................................................................................... 24
2.6 SUMMERING AV UTVECKLINGSTEORETISKA IDÉER OCH ANALYSMODELL................................ 25

3. IDÉER OM UTVECKLING .......................................................................................................... 27

3.1 SIDA................................................................................................................................................ 27
3.1.1 PROBLEM ...................................................................................................................................... 27
3.1.2 STRATEGI ...................................................................................................................................... 28
3.1.3 MEDEL .......................................................................................................................................... 29
3.1.4 MÅL .............................................................................................................................................. 30
3.2 KOOPERATION UTAN GRÄNSER ..................................................................................................... 30
3.2.1 PROBLEM ...................................................................................................................................... 30
3.2.2 STRATEGI ...................................................................................................................................... 31
3.2.3 MEDEL .......................................................................................................................................... 31
3.2.4 MÅL .............................................................................................................................................. 32
3.3 SVENSKA MISSIONSRÅDET ............................................................................................................. 32
3.3.1 PROBLEM ...................................................................................................................................... 32
3.3.2 STRATEGI ...................................................................................................................................... 32
3.3.3 MEDEL .......................................................................................................................................... 33
3.3.4 MÅL .............................................................................................................................................. 33
3.4 LO-TCO BISTÅNDSNÄMND ........................................................................................................... 33
3.4.1 PROBLEM ...................................................................................................................................... 33
3.4.2 STRATEGI ...................................................................................................................................... 34
3.4.3 MEDEL .......................................................................................................................................... 34
3.4.4 MÅL .............................................................................................................................................. 35



6

3.5 PINGST MISSIONENS UTVECKLINGSSAMARBETE ........................................................................ 35
3.5.1 PROBLEM ...................................................................................................................................... 35
3.5.2 STRATEGI ...................................................................................................................................... 35
3.5.3 MEDEL .......................................................................................................................................... 35
3.5.4 MÅL .............................................................................................................................................. 36
3.6 FORUM SYD..................................................................................................................................... 36
3.6.1 PROBLEM ...................................................................................................................................... 37
3.6.2 STRATEGI ...................................................................................................................................... 37
3.6.3 MEDEL .......................................................................................................................................... 37
3.6.4 MÅL .............................................................................................................................................. 38

4. LEDANDE TEORETISKA IDÉER .............................................................................................. 39

4.1 SYNEN PÅ FATTIGDOM OCH UTVECKLING .................................................................................... 39
4.1.1 PROBLEM ...................................................................................................................................... 39
4.1.2 STRATEGI ...................................................................................................................................... 40
4.1.3 MEDEL .......................................................................................................................................... 41
4.1.4 MÅL .............................................................................................................................................. 42

5. RESULTAT OCH SLUTDISKUSSION ....................................................................................... 45

6. KÄLLHÄNVISNING...................................................................................................................... 48

TABELL OCH FIGURFÖRTECKNING

FIGUR 1: Flödesschema över upplagt arbete……………………………………………………........12

TABELL 1: Sammanfattning av utvecklingsteoretiska idéer samt analysmodell………………….....26

TABELL 2: Kategorisering av SIDA samt de enskilda organisationerna utifrån utvecklingsteoretiska

idéer……………………………………………………………………………………………………44



7

FÖRKORTNINGAR

DAC Development Assistance Committee

EU Europeiska Unionen

FN Förenta Nationerna

LDC Least Developed Country

LO-TCO Biståndsnämnd Landsorganisationen - Tjänstemännens Centralorganisation

Biståndsnämnd

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

PMU Interlife Pingst Missionens Utvecklingssamarbete

SIDA Swedish International Development Agency

SMR Svenska Missionsrådet

UNDP United Nations Development Programme

UD Utrikesdepartementet

WTO World Trade Organization



8

1. INLEDNING
Kapitel 1 syftar till att ge läsaren en inblick i ämnet för uppsatsen samt en presentation av

problemformulering, teoretisk ansats, uppsatsens syfte och avgränsningar.

Utrikespolitik anses tillhöra en av statens uppgifter och utformas enligt inhemska villkor och

nationens intressen. Det finns olika sorters utrikespolitiska medel; militär makt, bistånd,

opinionsbildning, brobyggande etc. Att utöva och bibehålla makt genom militära medel anses

tillhöra den traditionella utrikespolitiken. Bistånd anses däremot tillhöra den nya, mjuka,

initiativrika politiken där nya medel provas. För stater som inte har de ekonomiska eller

tekniska möjligheterna till ett militärt maktutövande är bistånd ett alternativ för att påverka i

det internationella systemet (jfr Elgström 1982). Utrikespolitik i form av bistånd utövas även

av andra aktörer i det svenska samhället än offentliga organ. Då biståndet är en del av

utrikespolitiken ställs vi inför frågan om det är staten som sätter agendan eller om

organisationer har utrymme för egna idéer.

Icke-offentliga organisationer tar oss till diskussionen om det civila samhällets roll och i detta

fall det civila samhällets roll i utrikespolitiken. Förutom den svenska staten som

biståndsgivare finns ett flertal stora och små biståndsorganisationer i Sverige. Cirka 10

procent av Sveriges biståndspengar kanaliseras genom ramorganisationer till svenska enskilda

organisationers projekt eller samarbeten med lokala organisationer i mottagarlandet.1 De

enskilda organisationerna som är en speciell form av det civila samhället måste utforma sina

biståndsprojekt i enlighet med målen för Sveriges politik för global utveckling2 men behöver

inte styras av Sveriges samarbetsstrategier. Programmen torde därmed visa de enskilda

organisationernas prioriteringar (jfr SIDA, 2005a:23). Det civila samhället, som de enskilda

organisationerna är en särskild del av, anses ha andra uppgifter än staten genom att påverka

rådande uppfattningar samt tillföra nya perspektiv vilket borde innebära att staten och det

civila samhället har olika idéer om utveckling. Denna studie avser att studera svensk

biståndspolitik genom den offentliga sektorn i relation till det civila samhället. Studien avser

att analysera om det finns skillnader i utformningen av biståndet.

1 Anslaget till enskilda organisationer uppgick 2007 till 1,310 miljoner kronor
(http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=242&a=33810, 2007-11-21). 2006 gick det totala biståndet via SIDA till
cirka 15,9 miljarder kronor (http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=105, 2007-11-21).
2 I propositionen 2002/03:122 presenterar regeringen Sveriges politik för global utveckling där målen är att bidra
till en rättvis och hållbar global utveckling. Propositionen har fokus på fattiga människor och länder.
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1.1 Syfte och frågeställning

Studiens övergripande syfte är att undersöka vilka idéer kring utveckling som förekommer i

SIDA samt utvalda svenska enskilda organisationer inom biståndsområdet. Studien har två

delsyften: det första delsyftet är teoretiskt och innebär att med hjälp av befintliga teorier om

utveckling/underutveckling utarbeta en egen modell över förklaringsalternativ. Denna modell

används sedan som analysverktyg. Det andra delsyftet är empiriskt och syftar till att urskilja

vilket (eller vilka) teoretiskt perspektiv som SIDA och det civila samhället arbetar efter.

Studien kommer att besvara två frågor:

 Vilka idéer styr det svenska utvecklingsbiståndet inom offentliga och icke-offentliga

organisationer?

 Vilka likheter och skillnader gällande idéer går att identifiera mellan dessa olika

aktörer inom biståndssektorn?

1.2 Avgränsning

Denna studie är avgränsad till att behandla förekomsten av de idéer som uttrycks i dagsläget

och därav används aktuell information om SIDA samt det civila samhället i form av deras

strategi- och policydokument. Området som undersöks är utvecklingsbistånd. Representanter

för det civila samhället är utvalda enskilda organisationer.

1.3 Metod

Då det är förekomsten av idéer om utveckling och underutveckling som är det intressanta för

denna studie är metoden anpassad utefter forskningsuppgiften. Metoden som används är en

kvalitativ textanalytisk metod i form av idéanalys. Genom användning av denna metod

utformas ett analysinstrument som kategoriserar olika teoretiska idéer och metoden appliceras

även på studiens material i from av strategi- och policydokument där den urskiljer och

kategoriserar idéer. Med en komparativ metod jämförs SIDAs och de enskilda

organisationernas idéer i en jämförande analys.

1.3.1 Idéanalys

Idéanalys som metod är vanligt förekommande inom statsvetenskapen där den handlar om att

rekonstruera olika idéer som förekommer eller har förekommit (Bergström & Boréus
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2000:153, 159). Idéanalysen kommer i denna studie att rekonstruera och visa förekomsten av

idéer i det studerade materialet. En idé kan betraktas som en tankekonstruktion och till

skillnad från flyktigare intryck eller attityder är en viss kontinuitet utmärkande för en idé.

Enligt Bergström och Boréus så kan en ”tankekonstruktion vara såväl en föreställning om

verkligheten, som en värdering av företeelser eller en föreställning om hur man bör handla”

(Bergström & Boréus 2005:149).

Man kan se på relationen mellan idéer och politik på två sätt enligt Bergström och Boréus och

detta ligger till grund för denna studie. Idéer är viktiga för politik därför att de utgör politikens

centrala drivkraft. Idéer fyller även en central maktfunktion och eftersom att makt är

politikens kärna måste en politikförståelse och kritik av politik innefatta kritiska studier av

idéer (Bergström & Boréus 2005:176f). Det är maktfunktionen som gör att någon eller några

av idéerna om utveckling och underutveckling kommer att vara ledande genom att de

förespråkas av en starkare aktör. Den starkare aktören kan exempelvis vara SIDA genom att

de ställer vissa krav för att de enskilda organisationerna ska få bidrag till sitt

utvecklingsarbete. Ytterligare en maktfunktion finns i användningen av idéerna då offentligt

bistånd kan ses som ett försök att påverka de politiska strukturerna och institutionerna dvs.

fundamenten i mottagarländerna. Detta görs t.ex. under förhoppningen att stimulera tillväxt,

minska fattigdom och förbättra de materiella levnadsförhållandena (se Karlström 1996:153).

Det finns en mängd olika idéer kring utveckling och underutveckling och för att en studie

samt en jämförelse av idéer inom det offentliga och icke-offentliga ska vara möjlig krävs en

kategorisering. Detta är anledningen till att en analysmodell skapas. Analysmodellen utgår

från idealtyper som skapas utifrån utvecklingsteorier där idéer kring utveckling och

underutveckling kategoriseras utifrån syn på problem, strategi, medel och mål3 (jfr Bergström

& Boréus 2005:162). En idealtyp ses som ”en tankekonstruktion som försöker fånga in de

väsentliga egenskaperna hos en ståndpunkt” (Beckman 2005:28).

Jag kommer i följande kapitel att presentera en teoretisk diskussion om utvecklingsmodeller

samt min analysmodell i form av idealtyper. I verkligheten är det svårt att finna renodlade

teorier vilket försvårar utformandet och användningen av idealtyper. Stefan De Vylder

påpekar att skiljelinjerna mellan teorierna var klarare förr (De Vylder 2002:20). Enligt De

3 Se kap 2.5 för motivering av kategorierna problem, strategi, medel och mål.
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Vylder så växer det idag fram en mer mångdimensionell syn på utvecklingsfrågor i jämförelse

med situationen för 10-30 år sedan vilket ger mig ytterligare en anledning att använda mig av

basstrukturer. På detta sätt löper jag inte lika stor risk att vissa idéer faller utanför min analys

men jag riskerar samtidigt att analysen sker på en alldeles för generell nivå.

Idealtyperna som utformas används för att kategorisera idéer då de renodlar vissa drag. De ses

inte som modeller som beskriver hela verkligheten utan en del av den (jfr Bergström &

Boréus 2005:159). Tanken med denna studie och en kvalitativ studie är inte att man ska kunna

generalisera utifrån den utan att man ska belysa en viss situation nämligen Sveriges bistånd

och den del av utrikespolitiken som den tillhör (jfr May 2001:174). Som exempel kan nämnas

att texter enbart säger en del av det som är intressant då handlingar, händelser och muntlig

kommunikation som inte avspeglar sig i dokumenten föregår varje beslut (jfr Bergström &

Boréus 2005:14). Det kan hända att idéerna som framkommer även är representativa för andra

organisationer eller i andra länder men det kan också hända att idéerna skiljer sig åt mellan

regioner, länder och organisationer.

Troligtvis kommer någon av idealtyperna, bättre än någon av de andra, att skildra de

föreställningar eller idéer som studeras vilket lägger en stor vikt i att omsorgsfullt och

systematiskt utforma en idealtyp för att öka möjligheterna att utföra en jämförande analys.

Detta gynnar senare en systematisk jämförelse. Nackdelen med idealtyperna är att

konstruktionsarbetet tar lite längre tid, analysramen bör konstrueras innan undersökningens

början för att undvika att analysramen blir resultatet av studien (Bergström & Boréus 2005:

162ff). Utformningen av analysramen på förhand minskar ett av de problem som den

kvalitativa metoden brottas med nämligen att författarens värderingar, identitet och

övertygelser påverkar resultatet.

1.3.2 Jämförande analys

Traditionellt har den jämförande analysen främst använts till internationella jämförelser av

samhälls- och styrelseskick (Larsson 1997:9). I denna studie, som kan ses som en

områdesstudie, används den jämförande analysen som metod då intresset ligger i att

undersöka skillnader och likheter hos SIDAs och de enskilda organisationernas idéer om

utveckling och underutveckling. Den jämförande analysen kan ge tre fördelar och

möjligheter: ökad förståelse för SIDAs samt de enskilda organisationernas policy, tillfälle att
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testa tidigare teorier kring civilsamhällets roll och att om möjligt göra förutsägelser om vilka

idéer som man kan förvänta sig att staten respektive det civila samhället kommer att ha (jmf

Larsson 1997:11). Jämförelsen av SIDA samt de enskilda organisationerna sker utifrån

idealtypernas kategoriseringar av utvecklingsteoretiska idéer. Denna indelning i kategorier är

den jämförande forskningens viktigaste teknik (jfr Larsson 1997:17).

Säkra slutsatser dras bäst genom att hitta enhetliga studieobjekt vilket är svårt.

Organisationerna som valts som representanter för det civila samhället skiljer sig troligtvis åt i

struktur, intressen, former för påverkan, organisationsform, medlemmar och resurser (jmf

Larsson 1997:54). Men det är den gemensamma grunden i deras roll som del av det civila

samhället samt att de kanaliserar SIDA-bistånd som är det väsentliga för denna studie. Antalet

organisationer har valts med i åtanke att ju större databas som används desto större är

sannolikheten att resultatet även representerar objekt som inte studeras. Idéerna har dock skiljt

sig åt i större mängd än förväntat och därför presenteras respektive organisation enskilt i

kapitel 3.

Arbetets gång kan illustreras av följande modell.

Figur 1: Flödesschema över upplagt arbete

1.3.2.1 Val av organisationer

Det civila samhället avgränsas till ett hanterbart, inom tidsramen, antal organisationer (LO-

TCO Biståndsnämnd, Kooperation Utan Gränser, Svenska Missionsrådet, PMU Interlife och

Forum Syd) som alla är engagerade inom samma område, demokrati och mänskliga



13

rättigheter och samma land, Uganda. Detta för att undvika att avvikelser till stor grad skulle

kunna vara områdesspecifika eller beroende av landets struktur samt problematik. Områdena

där organisationerna är verksamma utgörs av demokrati och mänskliga rättigheter, två av de

åtta huvuddrag som politiken för global utveckling identifierat för fattigdomsminskning (se

SIDA 2005a:16).

Organisationerna har valts utifrån tillgång till klara policy- och strategidokument samt område

och verksamhet i landet. Jag har eftersträvat en så bred representation av organisationer som

möjligt och har därför valt både religiösa och religiöst obundna ramorganisationer varav två

av dem i sin tur även kanaliserar pengar till enskilda svenska organisationer. Uganda är ett

biståndsland som funnits relativt länge och där man kan anta att det finns utvecklade

biståndsstrukturer. Uganda ses av Utrikesdepartementet som ett föregångsland i utarbetandet

av en fattigdomsstrategi och av en budgetpolitik som ska omsätta strategin i praktiken och

många givare anses ha anpassat sig till strategin (se UD 2002:36).

1.3.3 Alternativa tillvägagångssätt

Ett alternativt tillvägagångssätt hade varit användningen av diskursanalys. Denna metod hade

inriktat sig på språket och språkbruket som maktfunktion vilket hade varit intressant, dock

hade metoden inte lika tydligt brutit ner utveckling och underutveckling i idéer vilket var det

intressanta för denna studie. Intresset låg inte heller i att undersöka hur idéerna formas genom

implementering. Att inte intervju användes som metod för att undersöka förekomsten av idéer

har sin orsak i att en avgränsning hade varit svår. Troligtvis kommer olika idéer att

förekomma hos dem som implementerar idéerna och de som skrivit dokumenten. En

textanalytisk metod undersöker texter, skrifter och det känns relevant när det troligtvis är

organisationernas riktlinjer och strategier SIDA undersöker innan de beviljar anslag för

utvecklingsarbete.

1.4 Material och källkritik

Det empiriska materialet är baserat på texter, i form av programinformation och

handlingsplaner, från de olika organisationerna som arbetar med bistånd. Materialet kan vara

skrivet vid olika tidpunkter men utgörs av de strategier och riktlinjer som organisationerna

samt SIDA använder sig av i nuläget. Idéer kring utveckling/underutveckling antas finnas

representerade i organisationerna och myndigheternas handlingsprogram och riktlinjer kring
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bistånd och utveckling. Det finns igen anledning att misstro dessa källor då det är respektive

organisations egna och egenhändigt framställda material.

Policy- och strategidokumenten har varierat i slag mellan de olika organisationerna, där vissa

mer utförligt beskriver fattigdom och underveckling och sedan arbetet som görs inom området

för demokrati och mänskliga rättigheter medan andra inte behandlat demokrati och mänskliga

rättigheter eller utveckling utförligt. Detta kan bero på att organisationen i sig enbart jobbar

inom området demokrati och mänskliga rättigheter eller att själva demokratibegreppet kan

tolkas väldigt vitt. I demokratisering kan ingå att stärka det civila samhället ekonomiskt,

socialt, kulturellt och politiskt eller att stärka demokratiska institutioner, förändra strukturer

både nationellt och internationellt etc.

Att Sida getts ett stort utrymme i empiridelen (kap 4) ska inte ses som en snedvridning utan

som ett försök att presentera Sidas syn på problem, strategi, medel och mål så rättvist som

möjligt. Att inte Uganda nämns under varje organisation beror på att de inte har specifika

strategi- och policy dokument för Uganda. Anledningarna till detta kan vara att de har

övergripande dokument för hela utvecklingsarbetet, dokument för regioner eller att de enbart

är verksamma i det berörda landet. För att en rättvis jämförelse ska kunna göras har därmed

hänsyn enbart tagits de dokument organisationerna angivit som riktlinjer för arbetet.

1.5 Disposition

För att urskilja de olika idéer som förekommer hos SIDA och enskilda organisationer utförs

en idéanalys. Dessa idéer jämförs med hjälp av kategorisering utifrån idealtyper. Metoden för

studien diskuteras i kapitel 1. Idealtyper utformas från utvecklingsteoretiska idéer och

används som analysmodell vilket presenteras i kapitel 2. I kapitel 3 följer en redovisning av

det empiriska materialet kategoriserat i idealtypernas uppdelning i problem, strategi, medel

och mål. Det fjärde kapitlet består av en jämförelse av idéerna där likheter och skillnader

tydliggörs. Detta diskuteras utifrån teori om bistånd och det civila samhällets roll som

redogjorts för i kapitel 2. I kapitel 5 presenteras åter resultatet och utrymme ges för avslutande

kommentarer.
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2 TEORETISKT RAMVERK

Detta kapitel presenterar ramarna för arbetet dvs. vad som innefattas i bistånd och utveckling

samt vilken koppling som finns mellan frivilligorganisationer och det civila samhället, bistånd

och utrikespolitik baserat på tidigare forskning. Slutligen presenteras analysmodellen som

utformats utifrån teorier om utveckling.

2.1 Bistånd

Bistånd definieras enligt Nationalencyklopedin som ”stöd i form av medel eller medverkan åt

någon grupp, organisation eller enskild person, särskilt åt u-länder” (Nationalencyklopedin).

Bistånd är en del av ett lands utrikespolitik. Det finns en rad intressanta svenska studier som

belyser just relationen mellan utrikespolitik och biståndspolitik. Ole Elgström beskriver i

Aktiv utrikespolitik. En jämförelse mellan svensk och dansk parlamentarisk utrikesdebatt

1962-1978 (1982) den aktiva utrikespolitiken som en initiativrik politik där nya oprövade

medel används, såsom internationell opinionsbildning, brobyggarinsatser och u-landsbistånd.

Även Anna Brodin behandlar bistånd till utlandet som en del av svensk utrikespolitik där

utrikespolitiken baseras på inhemska villkor och bistånd är ett alternativ för stater som inte

har de ekonomiska eller tekniska möjligheterna för att utöva/visa militär makt (jfr Brodin

2000:11).4

2.2 Former av bistånd

Det finns olika biståndsformer och en grundläggande distinktion brukar göras mellan

bilateralt och multilateralt bistånd. I bilateralt bistånd, även kallat direkt bistånd, är det två

parter som är inblandade. Multilateralt bistånd innebär att en agent företräder en mängd

givarländer eller givarorganisationer som exempelvis Förenta Nationernas (FN) organ United

Nations Development Programme (UNDP). SIDA, Styrelsen för Internationellt

Utvecklingssamarbete, administrerar det svenska statliga bilaterala biståndet medan

Utrikesdepartementets (UD) u-landsavdelning fördelar en del av biståndet och då främst den

multilaterala delen. Det finns ytterligare en viktig distinktion i biståndssammanhang och detta

gäller mellan obundet och bundet bistånd. Det multilaterala biståndet är alltid obundet då det

inte ges av enskilda länder och inte har krav om återköp i ett visst land. Det bilaterala

4 Se Anna Brodins distinktion mellan inrikespolitik och utrikespolitik. Inrikespolitiken bestäms av externa
faktorer, vad som händer utanför de nationella gränserna. Utrikespolitiken baseras på inhemska villkor. Brodin
2000:11
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biståndet å andra sidan kan vara obundet, innehålla en enkel bindning som innebär att

mottagarlandet för ett bestämt belopp kan välja fritt av givarlandets utbud av varor eller en

dubbel bindning där mottagarlandet måste använda biståndspengarna till inköp i givarlandet

av varor bestämda av givarlandet (Vikinge 1997:37f). Bistånd genom icke-offentliga,

enskilda, organisationer kan ses som en tredje form där Sida genom anslag och svenska

enskilda organisationers ansökningar förmedlar bistånd till de enskilda organisationernas

projekt eller samarbetsprojekt med lokala organisationer i utvecklingsländer.

I biståndssammanhang skiljer man först och främst mellan utvecklingsbistånd som syftar till

att öka mottagarens möjlighet att förbättra sina levnadsvillkor på längre sikt och humanitärt

bistånd som syftar till att lindra akuta problem. Andra former av bistånd är katastrofbistånd,

handelspolitiskt bistånd, projektbistånd och programbistånd (Vikinge 1997:37f). I denna

studie är det utvecklingsbistånd som undersöks, dvs. bistånd som ges för utveckling samt dess

utformning och inriktning.

2.3 Former av biståndsaktörer

Det finns fler aktörer på den internationella biståndsarenan än enbart stater, nämligen

internationella organisationer, nationella och internationella företag, nationella och

internationella icke-statliga organisationer. Kring olika idéer om bistånd och dess innehåll har

det vuxit fram både svenska och internationella förvaltningsapparater. Som exempel kan

nämnas FN organet UNDP, Utrikesdepartementet och SIDA. Om den politiska bilden av

biståndsgivaren traditionellt tillhört biståndspolitikerna och den centrala biståndsförvaltningen

så finns det nu även andra intressegrupper och aktörer såsom t.ex. Röda Korset, Rädda Barnen

och Diakonia. Dessa organisationer är dock till stor del beroende av offentligt bistånd

(Karlström 1996:129f).

2.3.1 Civilsamhällets roll i relation till staten som biståndsgivare

Utrikespolitiken har som tidigare nämnts en tydlig gränsdragning i nationens intresse.

Svenska frivilligorganisationer har inte samma naturliga avgränsning i nationens intressen och

kan ha helt andra motiv än staten. De olika motiv som kan variera hos aktörerna är;

solidaritet, humanitära perspektiv, säkerhets eller kommersiella och handelspolitiska.

Troligtvis borde säkerhets och kommersiella motiv borde påverka staten mer än för

frivilligorganisationer och andra delar av civilsamhället som har solidaritets och humanitära
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perspektiv i centrum (jfr Odén 2006:33f). I regeringens skrivelse Afrika i Förändring. En

förnyad svensk Afrikapolitik inför 2000-talet framgår det utrikes och säkerhetspolitiska

intresset. ”I dagens sammanlänkade värld finns ett starkt och ömsesidigt utrikes och

säkerhetspolitiskt intresse av att minska klyftorna och undvika en utveckling som går i kraftig

otakt. Ekonomisk utjämning och ökade kontakter mellan folken främjar en fredlig global

utveckling, som är till gagn för alla” (UD 1998:80).

Civilsamhället är till sin karaktär skilt från staten. Civilsamhället har definierats som

kollektiva aktiviteter av ett frivilligt, icke-offentligt slag och inrymmer därmed en mängd

sammanslutningar av både formell och informell natur. Sammanslutningarna kan vara

kulturella, sociala föreningar, religiösa, ideella, professionella organisationer, kooperativ,

intressegrupper, politiska cirklar och partier (Hadenius 2001:41). Det civila samhället

beskrivs existera mellan individen och staten eller mellan staten och marknaden.5

Sammanslutningarnas olika karaktär i form av enfrågerörelser till medborgargrupper kan

agera på lokal, nationell eller internationell nivå. Enkelt uttryckt utgörs civilsamhället av de

aktörer som agerar kollektivt i syfte att uppnå eller beskydda gemensamma intressen (jfr

Boussard 2001:151).

Den frivilliga sektorn, svenska enskilda organisationer, är ett specialfall, eller en särskild typ

av organisation, i det civila samhället. De förser samhället med ”en brokig samling sociala

innovationer” (Uddhammar 1999:97). Civilsamhällets roller inom ramen för staten och

välfärdssamhället är att tillhandahålla en mångfald av sociala tjänster, backa upp samhällets

ekonomiska system, skapa ett forum för olika uppfattningar om hur samhället ser ut och bör

se ut, att aktivt föra vidare ett antal äldre idéer eller tillföra andra värden (ex. mysterium,

helighet, lek och rekreation). Ytterligare en roll är att frigöra människor för personlig

utveckling samt att medverka till den sociala integrationen i samhället (Uddhammar 1999:98,

se även Boussard 2001:150ff).

Nya sociala rörelser verkar delvis inom ramarna för nationalstaten samtidigt som de på olika

sätt överskrider nationalstatens gränser och bär fram politiska teman som ifrågasätter

nationalstatens status som politikens grundenhet. Deras politik kännetecknas av ständigt

gränsöverskridande och befinner sig både innanför och utanför etablerade politiska system

5 Enligt UD existerar civilsamhället i området mellan individen och staten (UD 1999:23). Lars Trädgårdh å andra
sidan beskriver civilsamhället som livsvärlden mellan stat och marknad (Trädgårdh 1999:14)
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och institutioner. Samtidigt som rörelserna kan motverka staten finns olika anknytningar

mellan statliga och icke-statliga organisationer genom bl.a. samarbete och ekonomiskt stöd

(Thörn 1999:431f). Ett exempel på detta är biståndsområdet där SIDA stödjer svenska

enskilda organisationer.

Civilsamhällets roll inom biståndspolitiken kan sammanfattas till följande punkter:

 Motiv baserade på solidaritet och humanitet

 Uppnå eller beskydda gemensamma intressen

 Tillföra sociala innovationer, tillhandahålla sociala tjänster

 Ska forum för olika uppfattningar om hur samhället ser ut och bör se ut

 Föra vidare äldre idéer eller andra värden

 Frigöra människor för personlig utveckling

 Medverka till social integration i samhället

2.3.2 Civilsamhället och staten - förändringar inom svensk

biståndspolitik

Utrikespolitiken har traditionellt varit ett område som på grund av säkerhetsskäl inte öppet

debatteras på grund av att en enad front krävs. Anna Brodin, och flera med henne, visar dock

att vad det gäller internationalistisk policys som till stor del baseras på moraliska och

humanitära värden finns det ett större utrymme för debatt och skilda åsikter (Brodin 2000:15).

Brodin menar även att dispyterna mer har att göra med medel eller strategiska val än till

biståndets mål (Brodin 2000:24f, jfr även Odén 2006:7).

Håkan Thörn menar att den nya rörelsekulturen i Sverige jämfört med andra europeiska länder

haft en större närhet till statsmakten och att den politiska kulturen har varit starkt präglad av

en strävan mot samförstånd. Detta har lett till nya politiska frågor och konflikter relativt

snabbt behandlats och integrerats eller att statsmakten har visat en öppenhet för att lyssna på

representanter från nya organisationer (Thörn 1999:435). Denna öppenhet visar sig genom ett

önskemål om att de enskilda organisationerna finns med i policyutformningen på

utvecklingsområdet, biståndsarbetet samt landstrategiarbetet. Enligt följande citat:

”Utskottet menar att samarbetet med svenska och internationella enskilda organisationer

bör stärkas och att samarbetet skall vara brett och omfatta såväl det konkreta

utvecklingssamarbetet som policyutformning på utvecklingsområdet. Svensk politik för global



19

utveckling skall formuleras och genomföras i nära dialog med enskilda organisationer. […]

Mot bakgrund av att strävan är att uppnå en samstämd politik mellan olika politikområden

vill utskottet understryka vikten av att samarbetet med enskilda organisationer utvecklas vad

gäller deras deltagande i biståndsplaneringen och i landstrategiarbetet” (Utrikesutskottet

2003).

Enligt Bo Karlström beror likheterna i synen på utvecklingsarbetet på att det svenska

biståndet har djupa rötter i missionsverksamhet och en stark förankring i svenska folkrörelser

(Karlström 1996:23). Bertil Odén menar att en av förklaringarna är att inriktningen och de

politiska villkoren beror på de nationalekonomiska trendernas växlingar i de rika länderna (se

Odén 2006:11).

Enligt SIDA så styrs organisationerna inte av Sveriges samarbetsstrategier och programmen

avspeglar därför samarbetsorganisationernas egna prioriteringar (SIDA 2005:23). Men

samtidigt finns en uttryckt önskan om att samarbetsländernas egna fattigdomsstrategier ska

vara utgångspunkten för utvecklingssamarbetet och att de fattiga ska medverka i analys,

prioriteringar och beslutsprocesser av utvecklingsansträngningar (Utrikesutskottet 2003).

Genom fattigdomsanalyser på landnivå görs många strategiska val. Utrikesdepartementet

ansåg som tidigare nämnts att många givare har anpassat sig till Ugandas strategi och vi bör

därmed finna vissa likheter gällande idéer om strategi (jfr UD 2002:36).

Politiken för global utveckling, ett av SIDAs styrdokument, utformades för att skapa en

sammanhållen och samstämmig politik för att bidra till en rättvis och hållbar global

utveckling. Genom dokumentet försöker man skapa ett överensstämmande i det svenska

agerandet för att stödja fattiga genom att verksamheterna inom olika politikområden ska vara

inriktade mot samma mål (Utrikesutskottet 2003). Detta innebar att de tidigare 6 delmålen tog

bort då man ansåg att det övergripande målet för fattigdomsbekämpning föll i bakgrunden och

varken utgjorde fokus eller mål för verksamheten (Utrikesutskottet 2003).

SIDA kan även styra arbetets inriktning genom fördelningen av anslag. Enligt SIDA

samarbetar de med partners på program och projektnivå som delar SIDAs syn på fattigdomens

orsaker och vad som krävs för att uppnå en hållbar fattigdomsminskning (SIDA 2005:17).

Brodin menar att biståndet både internationellt och i Sverige genomgått stora förändringar

under 1990-talet där både praktikers och teoretikers fokus har skiftat från externa faktorer och

strukturer till interna politiska faktorer i mottagarländerna (Brodin 2000:9). Enligt
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Utrikesdepartementets landstrategi man menar att stödet till svenska enskilda organisationer i

Afrika främst har olika slags utbildningsinsatser som huvudinriktning (UD 2001:16).

2.4 Utvecklingsländer som mottagare av bistånd

Utvecklingsländer som begrepp tenderar att ha ersatts av mindre utvecklade länder (LDCs,

Least developed countries). LDCs utgörs av nationer som har liten eller ingen industriell bas,

hög befolkningstillväxt, hög spädbarnsdödlighet, kort medellivslängd, låg läskunnighet och en

bristande resursfördelning (High Beam Encyclopedia [www]). World Trade Organization

(WTO) och FN har inga definitioner av utvecklingsländer och utvecklade länder utan WTO

låter medlemsländer själva bestämma vilken kategori de vill tillhöra. FN talar inte specifikt

om utvecklingsländer eller utvecklade länder utan behandlar ämnet regionalt eller

områdesindelat (United Nations Statistic Division [www]).

Utvecklingsländer anses vara i en process av utveckling och/eller inte tillräckligt utvecklade

för att vara industriländer. Ett land klassas som underutvecklat när människor anser att deras

materiella och icke-materiella behov inte är rimligt tillfredsställda. De båda begreppen

utveckling och underutveckling är relativa då nya behov kan uppstå med tiden vilket gör att

begreppen förändras (Smekal 1991:9). Underutveckling kan även ses som när förutsättningar

för att tillfredsställa mänskliga behov finns, t.ex. tekniska, men inte utnyttjas.

2.5 Teoretiska perspektiv på utveckling

De olika teorierna om utveckling och underutveckling präglar biståndsgivarnas syn på tredje

världen samt de ansträngningar som görs för att främja utveckling. De frågor som ställs, de

svar vi finner och de begrepp samt definitioner vi använder beror på vilken teoretisk

utgångspunkt vi har. En utvecklingsteori är en teori om samhällsutvecklingen i

utvecklingsländer som klargör vilka faktorer som är avgörande för utveckling, vad som

orsakar underutveckling och hur utveckling kan uppnås (Smekal 1991:14f). I praktiken

hänger begrepp som teori, problem, mål, medel och strategi samman men i analysen kommer

de att separeras. Utvecklingsteorierna förenklas i en modell som tar fram teoriernas syn på

problemet, orsaken till underutveckling, strategin dvs. tillvägagångssättet och den plan som

aktörerna har valt att för att nå sina mål, samt medel. Medel motsvarar de insatser som görs
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inom strategin.6 Dessa idealtyper ska sedan prövas på de olika biståndsorganisationerna som

valts. Teorierna skiljer sig åt i sina försök att reda ut orsakerna till de fattiga ländernas

situation samt hur utvecklingsprocessen ska ske.

Utvecklingsteorin överger inte alltid gamla teorier för nya som bättre förklarar problemen i

tredje världen utan det finns en strid mellan olika uppfattningar om vilka teorier som är mest

användbara, en strid som är knuten till sociala krafters kamp om vilken samhällsutveckling

som är att föredra. Detta gör att man kan återse gamla teorier i nyare ljus (Smekal 1991:108).

De olika idéerna om utveckling kan samexistera fastän vissa teorier kommer att användas

bredare vilket delvis beror på att de används och stöds av kraftfullare aktörer (Willis

2005:26).

Vid en genomgång av litteraturen kring utveckling och underutveckling framstår några

teoretiska perspektiv som de dominerande. Dessa är moderniseringsteorin,

strukturaliseringsteorin och beroendeteorin. Ytterligare teorier som används i studien är

nyliberal tillväxtteori samt alternativ tillväxtteori som teoretiska verktyg. Den alternativa

tillväxtteorin innehåller inslag från ny ekonomisk tillväxt.

2.5.1 Moderniseringsteorier

Enligt moderniseringsteorier är ekonomisk tillväxt och utveckling i stort sett synonyma

begrepp och ökad tillväxt fås genom ökade investeringar. Orsaken till att de fattiga länderna

investerar för lite är att de inte har tillräckliga inhemska resurser, med andra ord blir biståndet

den kompletterande resursen (Odén 2006:49).

Västerländska kännetecken anses positiva och eftersträvansvärda mål för utvecklingen, där de

västerländska normerna och värderingarna framhålls som överlägsna (Smekal 1991:58).

Utgångspunkten för moderniseringsteorin är att länderna i tredje världen ska följa samma

utveckling som de västliga industriländerna har gått dvs. att de inhemska ekonomiska

strukturerna förändras från det traditionella jordbruket till ett mer modernt, urbaniserat, och

industrialiserad tillverkning och service ekonomi (jfr Smekal 1991:42, Todaro 2000:84, jfr

Odén 2006:49).

6 För liknade diskussion kring uppdelningen av begrepp se Peter Smekals diskussion kring huvudproblemet,
strategin som behandlar tillvägagångssättet för utveckling, begrepp som behandlar utvecklingens innehåll dvs.
föreställningar om utvecklingsprocessens mål och medel (jfr Smekal 1991:21).
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Utveckling ses som en rörelse som bestäms av ett samhälles inre dynamik och kan påverkas

av stimulans utifrån genom t.ex. bistånd som kapitaltillförsel eller direkta investeringar,

överföring av tekniskt kunnande och moderna attityder och värderingar. Enligt

moderniseringsteorin finns det onda cirklar i den tredje världens samhällen t.ex.

fattigdomscirkeln eller fattigdom ger fattigdom. De fattiga länderna kan därav behöva en

knuff som sätter bollen i rullning i rätt riktning (Smekal 1991:57, jfr Odén 2006:50). Tanken

är att en självbärande tillväxt och utvecklingsprocess ska sättas igång (Smekal 1991:58).

Biståndsknuffen ska öka utbud och efterfrågan inom industrisektorn, jordbruk, infrastruktur,

investeringsprogram och utvecklingsplaner (Odén 2006:50).

2.5.2 Strukturaliseringsteori

Strukturalisterna strävar mot ett modernt ekonomiskt system genom ackumulation av både

finansiellt kapital och humankapital samt förändringar i ländernas ekonomiska strukturer från

traditionellt till modernt (Todaro 2000:89). Strukturalisterna grundar sig på antagandet att u-

länderna har djupgående strukturella drag som skiljer dem från i-länderna där prismekanismer

och marknader fungerar mera effektivt. Strukturalisterna betonar stelheter i ekonomin, brist på

rörlighet och anpassning och är pessimistiska gällande möjligheterna för u-länderna att öka

sin export (Karlström 1991:43). Mycket kritik riktas mot att det är de rika som tjänar på

frihandeln och modellerna ska anpassas till ländernas strukturella särdrag då underutvecklade

länder har problem som skiljer sig från i-länderna. Både inhemska och internationella faktorer

till underutveckling och utveckling erkänns men det är de internationella begränsningarna

som skiljer u-ländernas utveckling från i-ländernas (Todaro 2000:89)

De strukturella förändringar som krävs är förändring av produktionen, konsumentefterfrågan,

internationell handel, användning av resurser, urbanisering och befolkningskontroll (Todaro

2000:89). Industrialisering och nationell förädling av råvaror blir en viktig strategi för

ekonomisk utveckling detta för att komma bort från råvaruberoendet och de försämrade

bytesförhållandena för råvaror. Importsubvention ses som en lösning till beroendet (se De

Vylder 2002:27f, Odén 2006:59).

Under 70-talet försökte man omformulera strukturalisternas utvecklingsalternativ och

resultatet blev den så kallade nya ekonomiska världsordningen och basbehovsstrategin.
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Strategin för en ny ekonomisk världsordning bygger på u-ländernas integration i

världsmarknaden med andra spelregler (avlägsna i-ländernas tull och handelshinder,

stabilisera råvarupriser, beteendekodex för transnationella företag, ökat inflytande för u-

länderna i världsbanken etc.) för att försöka stärka u-ländernas politiska och ekonomiska

suveränitet och att omstrukturera den internationella ordningen för att gynna u-ländernas

intressen (Smekal 1991:89f).

Basbehovsstrategi med sysselsättning i centrum lanseras av ILO 1976 (Odén 2006:73). Det

finns ingen riktig teori bakom basbehovsstrategin men väl ett resonemang. Strategin menar att

direkta insatser krävs för att tillfredsställa grundläggande behov hos medborgarna i u-länder. I

basbehov inryms tillräckligt med mat, bostad, kläder, vissa hushållsredskap och möbler samt

viss grundläggande offentlig service som rent dricksvatten, avloppssystem, sophämtning,

kommunikationer, hälso- och utbildningsinstitutioner (Smekal 1991: 93f, Odén 2006:76).

Denna strategi genomförs genom jämlik fördelning, småskaliga projekt, arbetsintensiv

produktion (livsmedelsproduktion), lokalt beslutstagande, självhushållning och enkel

anpassad teknologi. Insatserna koncentreras till landsbygden och befolkningsmajoriteten.

(Smekal 1991:94).

2.5.3 Beroendeteorin

”Utveckling (i nord) och underutveckling (i syd) blev två sidor av samma kapitalistiska mynt”

(De Vylder 2002:29). Föregående citat visar att beroendeteorin inte ser underutveckling som

ett tillstånd som föregår modernisering utan som en dynamisk process som fortgår innanför

ramarna för det kapitalistiska systemet (jfr Smekal 1991:73f). Kapitalismen producerar

således utveckling och underutveckling på samma gång.

Den externa dominansen orsakar felutvecklingen av samhällsstrukturerna i u-länderna och

därav är det viktigt att studera de externa faktorerna, den utländska dominansen och de

internationella relationerna för att förstå u-ländernas problem. Felutvecklingen uppstår genom

ett beroende av i-ländernas insatsvaror samt att vinsterna tillfaller i-länderna (jfr Smekal

1991:85, jfr Odén 2006:74). U-ländernas alternativ är att avskärma sig från världsekonomin,

förädla sina egna råvaror och låta vinsterna stanna i det egna landet (Odén 2006:59).

Samtidigt ska de exploaterande mekanismer som de utvecklade länderna upprätthåller

försvagas (Smekal 1991:74). Beroendeteorin betonar statens roll som huvudinstrument för
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utveckling och produktionstillväxt genom att skapa den nödvändiga infrastrukturen och bygga

upp en inhemsk industrisektor, staten ska även stärka nationen genom att skapa en nationell

identitet (Odén 2006:59). Statliga regleringar och importtullar för att skydda

hemmamarknaden från konkurrens från liknande importerade råvaror rekommenderas.

Fattigdomsbekämpning blir ett viktigt mål för biståndet och intresset för fördelningsfrågor

ökar och så även intresset för jordbruk, landsbygdsutveckling och de sociala sektorerna (Odén

2006:73).

2.5.4 Nyliberal tillväxtteori

Det är statens interventioner i ekonomin som saktar ner den ekonomiska utvecklingen.

Underutvecklingen är ett resultat av ineffektiv resursallokering som i sin tur beror på felaktiga

prissättningar. Andra faktorer är korruption, ineffektivitet, och avsaknad av ekonomiska

initiativ som genomsyrar utvecklingsländernas ekonomier (Todaro 2000:95).

Extern och intern jämvikt är i fokus för nyliberal tillväxtteori. Staten skall enbart ansvara för

grundläggande samhällsservice samt ge utrymme för effektiva marknadsproducerade varor

och tjänster, liberalisera handel och kapitalflöden (Odén 2006: 95f). Washington consensus

kallas en strategi för ökad ekonomisk effektivitet, detta genom att minska den offentliga

sektorn och uppmuntra privatisering och marknadsstyrning. Strukturanpassning ska ske

genom en förändring från importsubstitution till exportledd tillväxt, avreglering av varu-,

tjänste- och kapitalmarknaden och privatisering av produktionen av varor och tjänster.

Stabilisering är biståndets fokus genom att skapa makroekonomisk balans dvs. minska

budgetunderskott genom att minska utgifterna, minska inflationen och liberalisera

valutaregimen (Odén 2006: 93f, se även De Vylder 2002: 35f).

2.5.5 Alternativ utveckling

U-länderna har problem med en relativt liten ’spill-over’ effekt från industrierna till samhället.

Trots industrialisering ser utvecklingsländerna en lägre investering i humankapital,

infrastruktur, forskning och utveckling än i i-länderna. Offentliga och privata investeringar i

humankapital anses ge förbättringar i externa ekonomier och produktivitet vilket utjämnar den

naturliga tendensen till avtagande avkastning. När kompletterande investeringar producerar

sociala och privata fördelar kan regeringar förbättra effektiviteten genom att tillhandahålla
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infrastruktur eller uppmuntra investeringar i humanintensiva industrier där humankapital kan

ackumuleras (Todaro 2000:100f). Humankapitalet är förklaringen till tekniska framsteg som i

sin tur är en förklaring till ekonomisk tillväxt (Odén 2006:110).

Amartya Sen menar att utveckling är en process där människor verkliga friheter ökar och att

det primära målet med utveckling samt det främsta medlet för utveckling är just frihetens

utvidgning. Med andra ord sätts människan och inte ekonomin i det främsta rummet. Friheten

har både en konstitutiv och en instrumentell roll i utvecklingsprocessen. Den konstitutiva

utgörs av utveckling, de mänskliga friheternas expansion, och de instrumentella av politiska

friheter, ekonomiska och sociala möjligheter, insyns- och trygghetsgarantier (Sen 1999:54).

Människan är målet och medlet för utveckling där utveckling betyder en ökning människans

möjligheter att förverkliga sig själv och leva ett rikt liv. Inkomst och materiell

levnadsstandard ses som viktiga delar samt investeringar i människan i form av utbildning och

hälsa (De Vylder 2002:41). Ekonomisk tillväxt anses inte vara målet med biståndet utan ”på

sin höjd ett medel för mänsklig utveckling” (De Vylder 2002: 40).

2.6 Summering av utvecklingsteoretiska idéer och analysmodell

Teorierna, deras huvudproblem, strategi och mål och medel kan sammanfattas enligt följande

modell som utgör mitt analysverktyg. Huvudproblemet utgörs av synen på

underutvecklingens orsaker vilka kan vara både externa och interna, strategi motsvarar

tillvägagångssättet för utveckling dvs. den plan som aktörerna valt för att nå sina mål, där mål

motsvaras av den punkt man vill nå. Medel utgörs av de verktyg som används/krävs för

utvecklingsprocessen.
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Tabell 1: Sammanfattning av utvecklingsteoretiska idéer samt analysmodell

Teori

Analysram

Moderniseringsteori Strukturaliseringsteori Beroendeteori Nyliberal tillväxtteori Alternativ

utvecklingsteori

Problem Intern, brist på finansiellt

kapital, humankapital,

onda cirklar skapas

Intern & extern, ogynnsamma

strukturer (ekonomiska)

Externt, utländsk dominans

(ekonomisk)

Intern, ineffektiv stat och

marknad, korruption,

Intern, ej spill-over

effekt i samma

utsträckning som väst.

Strategi Industrialisering,

modernisering

Industrialisering, modernisering,

förändra den internationella

maktordningen

Försvaga exploaterande

mekanismer som i-

länderna upprätthåller

genom frikoppling,

industrialisering

Strukturanpassning och

makroekonomisk

stabilisering

Kompletterande

investeringar.

Medel Finansiella investeringar,

investering i humankapital

Politiska ingrepp i de fria

marknadskrafterna nationellt och

internationellt, basbehov

utbildning, befolkningskontroll.

Nationell självtillit,

rekommendationer om

statliga regleringar

Liberalisering av handel

och kapitalflöden,

privatisering.

marknadsstyrning

Investeringar i

humankapital och

basbehov

Mål Ekonomisk tillväxt med

väst som förebild

Ekonomiskt tillväxt baserat på

landets struktur

Fattigdoms bekämpning Ökad ekonomisk

effektivitet, stabilisering

Mänsklig utveckling
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3. IDÉER OM UTVECKLING

Detta kapitel presenterar det empiriska materialet i form av information kring policy om

bistånd och idéerna i offentliga och icke-offentliga organisationer som tagits fram av

analysmodellens indelning i huvudproblem, strategi, mål och medel.

3.1 SIDA

Swedish International Development Agency (SIDA), regeringens eget biståndsorgan, bildades

1965 och finansieras av ett antal procent av Sveriges BNP (se Brodin 2000:28).

3.1.1 Problem

SIDA kopplar fattigdom till utveckling genom att se fattigdomsminskning som en integrerad

del av utveckling där utveckling utgör ”en bärkraftig process där människors välmående,

frihet och värdighet ökar inom ramen för ett jämlikt och tryggt samhälle” (SIDA 2004:14).

En distinktion görs mellan utvecklingsmässiga orsaker och strukturella orsaker till fattigdom

där de utvecklingsmässiga orsakerna är en följd av en allmänt låg utvecklingsnivå och kräver

allmänna indirekta insatser för att höja den. Strukturella orsaker beror på bristande jämlikhet

och olika stor tillgång till utvecklingens resultat vilket gör att insatserna speciellt måste

inriktas på de fattiga (SIDA 2005:45). I Uganda anses korruption inom statsförvaltningen vara

ett stort problem samt även missbruk av allmänna medel (jfr SIDA2 [www], UD 2001:6). En

grupp pekas ut som minst gynnats av tillväxten och där inkomstklyftorna är stora nämligen

självhushållande bönder (jfr UD 2001:6). Det är ett visst samhällssystem som skapar

fattigdom som upprätthålls av processer på flera olika nivåer: lokala, nationella och globala

(SIDA 2004:43).

Den växande nöden i Afrika anses bero på hiv/aids, konflikter och ineffektiv politik (SIDA

2004:7). Landanalysen av Uganda pekar på vissa områden där den politiska och den

demokratiska utvecklingen inte varit lika framgångsrik, det säkerhetspolitiska läget bl.a.

genom militärt engagemang i Demokratiska Republiken Kongo och den utdragna konflikten i

norra och västra Uganda som förklaras av en bristande politisk vilja att få till stånd fred i

dessa områden. Spänningen mellan norr och söder har förstärkts genom fördelningen av

ekonomiska resurser. Andra problem är förbudet för mötes- och församlingsfrihet för
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politiska partier, brist på tillräcklig handlingskraft och konkreta resultat gällande

korruptionsbekämpningen (UD 2001:3, politiska partier tillåtna från 2005 [min anm.]).

Kränkningar av de mänskliga rättigheterna sker inom de rättsvårdande myndigheterna, av

rebellrörelsen i norr samt av regeringsarmén genom övergrepp och tortyr. I övrigt identifieras

begränsade finansiella resurser, traditioner och okunnighet om mänskliga rättigheter inom

statsförvaltning och allmänhet som de främsta orsakerna till brott mot mänskliga rättigheter

(UD 2001:4).

Fattigdomens kärna beskrivs som berövande av människors möjlighet att bestämma över och

forma sina liv genom brist på materiella resurser, brist på makt och inflytande samt

valmöjligheter (SIDA 2004:5, SIDA 2005:15). Fattigdomen uttrycks i hunger, dålig hälsa, låg

utbildning och stor utsatthet för våld och nedsättande behandling och skapar ofta onda cirklar

där ”brist på makt, möjligheter och säkerhet utgör nyckelaspekter” dvs. dåliga förutsättningar

(jfr SIDA 2004:8, jmf även UD 2001:5). Bristen på utbildning och hälsovård i Uganda ses

som utvecklingshämmande (SIDA2 [www]).

De externa hindren utgörs av både synliga och osynliga handelshinder och stöd till produktion

och export i i-länder utgör orättvisa fördelar. Utvecklingsländerna har även begränsade

möjligheter att delta i utformningen av den globala ekonomins spelregler då de inte kan hävda

sina intressen tillräckligt kraftfullt (jfr SIDA 2004:18).

3.1.2 Strategi

Utvecklingsländernas utmaningarna måste bemötas på lokal, nationell, regional och

internationell nivå och fattigdomen måste angripas från olika infallsvinklar (SIDA 2005:11).

SIDA anser att utvecklingsländerna bör ges större utrymme att föra sin talan gällande handel,

patent- och upphovsrättigheter, tillgång till nya produkter på det biotekniska området samt

utnyttjandet av jordens naturresurser (jfr SIDA 2004:18)

God samhällsstyrning där lagar och regler följs samt att resurser hanteras på ett öppet och

ansvarsfullt ses som en förutsättning för relevant och effektiv resursanvändning och verklig

fattigdomsminskning (SIDA 2005:51). Ramverk och regler måste gynna de fattigas intresse

(SIDA 2004:8). Korruption bör hanteras genom institutionella och strukturella reformer och

även angripas på politisk nivå. Exempel på reformer är att stärka systemet för finansiell
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styrning, parlament, tillsynsorgan, intressegrupper, fria och oberoende medier samt

rättsystem. Stöd ges även till att stärka allmänhetens medvetenhet och få allmänhetens stöd

(UD 2001). För Afrika som helhet är stöd till reformer som förbättrar den politiska och

ekonomiska samhällsstyrningen centrala (UD 2002:31). Sida bidrar även till

fattigdomsbekämpningen genom att främja en hållbar ekonomisk tillväxt som medger

betydande investeringar i de sociala sektorerna (UD 2001:13).

Fattigdomsbekämpning sett utifrån ett perspektiv som utgår från demokrati och mänskliga

rättigheter innebär att de fattiga själva får inflytande över beslut om vilka åtgärder som skall

vidtas och ett huvudmål blir därmed att främja deras möjligheter att utöva makt och inflytande

i samhället. Den ekonomiska aspekten och maktaspekten är lika viktiga då maktlöshet är ett

av de största hindren för fattiga människor att förbättra sin materiella situation (SIDA

2004:25). För att de fattiga ska få inflytande måste samhällsprocesser och institutioner som

skapar ojämlikhet förändras (SIDA 2004:14f). Ett demokratiskt styrelseskick stärker även

möjligheterna till att skapa arbetstillfällen och mobilisera kapital för investeringar (SIDA

2004:8). Särskild tonvikt läggs på att stärka barns och kvinnors rättigheter samt jämställdhet

mellan könen (UD 2001:13).

3.1.3 Medel

Den privata sektorn måste breddas för att upprätthålla tillväxten och minska det ensidiga och

sårbara beroendet av jordbruket. Det är ökande investeringar, sparande och skatteintäkter som

ses som nödvändiga för tillväxtmålet (UD 2001:5f). Merparten av SIDAs insatser handlar om

genomgripande förändringar i samhällsstrukturen, men även inom hälsovård och energi

(SIDA2 [www]). Genom stöd till näringslivssamarbetet främjas sysselsättning och ekonomisk

tillväxt, stöd ges även till den ekonomiska reformpolitiken (UD 2001:9). Gällande området

mänskliga rättigheter och demokrati stödjer Sverige demokratiseringsprocessen och insatser

som främjar mänskliga rättigheter och fred. Stödet går bland annat till Ugandas kommission

för mänskliga rättigheters arbete med rättighetsfrågor (SIDA3 [www]). Stöd ges även till

enskilda lokala organisationer för att främja respekten för och kunskaper om demokrati och

mänskliga rättigheter bland allmänhet och myndigheter. Stödet kan kompletteras med ett

långsiktigt stöd till rättsväsendet (UD 2001:15). Det handlar om en kapacitetsutveckling av

staten och det civila samhället samt att stärka samarbetet mellan dem. Ändrad lagstiftning och
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riktlinjer samt administrativa reformer syftar till att effektivisera servicen till de fattiga liksom

deras möjlighet att ställa makthavare till svars (SIDA 2004:35f).

3.1.4 Mål

Det övergripande målet för utvecklingsarbetet är fattigdomsbekämpning. I regleringsbrevet

framgår att SIDAs mål inom politikområdet för internationellt utvecklingssamarbete ska vara

att ”Bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina

levnadsvillkor” (UD 2006a:4). SIDAs mål för utvecklingssamarbetet med Uganda är att

bekämpa fattigdomen, bidra till en uthållig ekonomisk och social utveckling samt främja

demokrati, mänskliga rättigheter, barns rättigheter och jämställdhet (SIDA3 [www]). SIDA

sätter individen i centrum för fattigdomsbekämpningen men menar att de fattigas perspektiv

måste hanteras på mer kollektiva nivåer i samhället t.ex. grupper och kategorier av människor

(SIDA 2005:16).

3.2 Kooperation utan gränser

Bildades 1958 och består av 60 medlemsorganisationer i Sverige och är partipolitiskt och

religiöst obundet (Kooperation Utan Gränser 2007a:6).

3.2.1 Problem

Huvudorsakerna till fattigdom utgörs av avsaknad av makt och valmöjligheter samt brist på

materiella tillgångar (Kooperation Utan Gränser 2007b:19). Fattiga människor har brist på

inkomster orsakade av lågavlönade arbeten, undersysselsättning, låg produktivitet, eller låga

priser på vad de producerar. En bristande hälsa och dålig utbildning förvärrar fattigdomen och

människor dras in i onda cirklar där brist på egna resurser, möjligheter, säkerhet och makt

håller dem kvar i och försvårar situationen (jfr Kooperation Utan Gränser 2007a:9).

Kooperation utan gränser anser att fattigdomen i Afrika främst är utbredd på landsbygden där

tillgången till marknader på det flesta håll är outvecklad och produktivitet i jordbruket låg

(Kooperation Utan Gränser 2007a:63). Denna grupp missgynnas av både nationell och

internationell politik, bristande investeringar, ogynnsam jordbrukspolitik, handelspolitik och

global konkurrens (Kooperation Utan Gränser 2007a:22, jfr Kooperation Utan Gränser

2007b:8,26). I utvecklingsländer anses den politiska demokratin vara skör men de

ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna är ännu mer eftersatta (Kooperation Utan
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Gränser 2007a:35). Den största begränsningen för organisationer i regionen anses vara den

svaga institutionella kapaciteten som gör att organisationerna får svårt att försvara

medlemmarnas rättigheter och intressen samt påverka lokala och nationella beslutsfattare

(Kooperation Utan Gränser 2007b:10).

3.2.2 Strategi

Utvecklingen ska skapas inifrån av människor som tar initiativ och organiserar sig i det egna

samhället för ekonomisk och demokratisk förändring och därmed är hjälp till självhjälp för att

förbättra livsbetingelserna för fattiga och utsatta människor kooperationens strategi

(Kooperation Utan Gränser 2007a:6f). Som Kooperationen har uttryckt det ”Människor som

lever i fattigdom måste kräva sin rätt, inte begära allmosor” (Kooperation Utan Gränser

2007a:15). Demokrati handlar för kooperationen om att fördela makt så rättvist som möjligt

där det är staten som har ansvar att uppfylla de mänskliga rättigheterna men de fattiga

människorna måste kräva dem. De demokratiska institutionerna anses inte vara tillräckliga för

att en demokrati ska fungera utan även en demokratisk kultur samt en demokratisk styrka

krävs i samhället. Medborgarna måste därmed ha kunskaper om sina rättigheter samt

möjlighet och kraft att utnyttja dem (Kooperation Utan Gränser 2007a:14f, jfr Kooperation

Utan Gränser 2007b:19).

3.2.3 Medel

Kooperation Utan Gränser stödjer organisationer som arbetar för att förbättra

levnadsstandarden främst på landsbygden genom insatser i jordbrukssektorn (Kooperation

Utan Gränser1 [www]). Kooperationen stödjer den interna utvecklingen genom finansiellt

stöd, rådgivning och samarbete. Genom partnerskap byggs organisationernas kapacitet upp

för att stödja sina medlemmar och arbeta för deras intressen. Kooperationen tillför kunskap

om ekonomisk samverkan i demokratiska former, uppbyggnad, utveckling samt teknisk

kompetens kring landsbygdsutveckling, lantbruk, boendefrågor och spar- och

kreditverksamhet (Kooperation Utan Gränser 2007a:6, 44, Kooperation Utan Gränser1

[www]).
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3.2.4 Mål

Målet för utvecklingssamarbetet är fattigdomsbekämpning vilket syns i följande citat där

fattigdomen sätts i centrum. ”Genom långsiktigt utvecklingssamarbete och hjälp till självhjälp

ger vi fattiga människor verktyg att själva ta sig ur fattigdomen” (Kooperation Utan Gränser2

[www]).

3.3 Svenska missionsrådet

1912 bildades Allmänna Svenska Missionskonferensens Arbetskommitté som 1922 ändrade

namn till Svenska Missionsrådet (SMR). SMR har 36 medlemmar som är kyrkor och kristna

organisationer (se SMR1 [www], SMR2 [www]). SMRs medlemsorganisationer, som inte

berörs av andra ramavtal från SIDA, kan söka bidrag från SIDA genom SMR.

3.3.1 Problem

SMR beskriver fattigdomen genom att fokusera på tre områden nämligen brist på säkerhet,

svag makt över sitt eget liv och små möjligheter. Den som har brist på säkerhet har små

resurser för att klara vad som är oförutsett, den som har svag makt har svårt att påverka sitt

och familjens liv i önskad politisk och ekonomisk riktning och den som har små möjligheter

ges inte chans att visa vad han har att erbjuda. Den fattige är ofta utsatt med en brist på

materiella ting, makt och inflytande. Den fattige är utsatt av naturens härjningar, stora makters

egenintresse samt diskriminerande attityder (SMR 2003b:4). SMR menar att fattigdom och

utsatthet berör både samhällen och människors livssituation (SMR3 [www]).

3.3.2 Strategi

”Drivkraften” för en varaktig förändring anses komma inifrån där tillvägagångssättet är att

stärka den utsattes förmåga och möjligheter samt minska utsattheten (SMR3 [www], SMR

2003b:5). SMRs fokusområden är försoning, förändring, utsatthet och ömsesidighet.

Försoning ses som en grund för samhörighet och ömsesidighet. Djupliggande grunder för

försoning och fredsbyggande är vision, värderingar och andliga värden där försoning sker

genom en förändring av människans inre. En försonad människa anses vara en upprättad

människa och de mänskliga rättigheterna samt de demokratiska spelreglerna är ett stöd för och

en väg till denna upprättelse. Förändring sker genom det kristna budskapet, inklusivitet i det

globala samhället samt genom att stärka den svages röst (SMR 2003b:1f). Genom att ge
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människor ett värde och mening med sin tillvaro, rättigheter och möjligheter att påverka sitt

liv skapas den inre drivkraften för förändring. Tillit och förtroende anses också vara centralt

för en god utveckling (SMR3 [www]). SMR anser att det viktigaste bidraget från de rika inte

är finansiella resurser utan ett medagerande i kampen mot de krafter som har monopoliserat

resurserna (SMR 2003b:6).

3.3.3 Medel

SMR arbetar för förändring på lokal, individuell, övergripande och samhällsnivå genom

lobbyverksamhet och stöd till lokala förändringsprocesser. Utbildning och folkbildning anses

ge en god grund för stöd till förändring i de djupa folklagren och utifrån dagsaktuella frågor

(SMR 2003b:3). Utbildning och hälsovård är medlen för att öka det mänskliga och sociala

kapitalet, stärka det civila samhället och skapa förutsättningar för demokrati, förbättrad

lagstiftning, fredskultur, kunskap om mänskliga rättigheter, ökat deltagande i samhälle och

kyrka från ekonomiskt och socialt svaga grupper. Insatserna är riktade direkt till enskilda

individer och samhällsgrupper men stöd ges även till internationellt påverkansarbete.

Organisationen stärker den lokala demokratins kultur i form av värderingar och synsätt som

styr människors handlande. (SMR 2003c:3f)

3.3.4 Mål

Genom försoning och en förändring av människans inre i from av värderingar och andliga

värden framgår att mänsklig utveckling är det centrala målet för SMR. I handboken uttrycks

att individer ska stärkas så att de blir en viktig nyckelaktör för utvecklingen (Se SMR

2003c:3).

3.4 LO-TCO Biståndsnämnd

Landsorganisationen - Tjänstemännens Centralorganisation Biståndsnämnd (LO-TCO

Biståndsnämnd) bildades 1976 av de två fackliga centralorganisationerna

Landsorganisationen (LO) och Tjänstemännens Centralorganisation (TCO).

3.4.1 Problem

LO-TCO Biståndsnämnd ser fattigdomen främst som ett internt problem där fattigdom

handlar om brist på inkomst och materiella resurser, utbildning, inflytande, arbetslöshet,
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barnarbete, riskfyllda arbetsförhållanden och svältlöner. Människor hamnar i dessa situationer

på grund av små eller inga möjligheter att påverka sitt liv samt små eller inga demokratiska

rättigheter (LO-TCO 2006:16). Utvecklingsländers dåliga arbetsvillkor, underutvecklade och

korrumperade rättssystem leder i flera fall till att en rik minoritet blir rikare och den fattiga

majoriteten fattigare (LO-TCO 2006:6).

3.4.2 Strategi

Fattigdomsbekämpningen kräver en omfördelning av resurser och makt samt en förändring av

orättvisa strukturer (LO-TCO1 [www], se även LO-TCO 2006:14). Fackligt medlemskap ger i

jämförelse med oorganiserade arbetare högre löner, kortare arbetstid och bättre utbildning

samtidigt som den ekonomiska tillväxten stimuleras när tillgången till utbildning ökar samt

köpkraften ökar. Den rättvisa fördelningen gör att även att de fattigaste får tillgång till

resurserna. Fackliga organisationer ger arbetarna en röst gentemot arbetsgivaren och avtalet

ger förutsättningar för anställningstrygghet och acceptabla anställningsformer (hindrar

barnarbete) (LO-TCO 2006:14). Genom att människor organiserar sig i, kräver sina rättigheter

och rimliga villkor i arbetet så kan de förändra maktstrukturer och hela samhället (LO-TCO

[www]). Biståndsnämnden anser att starkare arbetsmarknadsparter ger en ökad industriell och

institutionell utveckling samt arbetsskapande åtgärder (LO-TCO 2003:2).

3.4.3 Medel

Den rättvisare fördelningen av makt och resurser nås genom att stödja utvecklingen av

oberoende, demokratiska och jämställda fackliga organisationer (LO-TCO [www]). De

fackliga organisationerna ses som ett medel för att uppnå demokrati och rättvisa. Genom att

förstärka facken där människor får lära om sina rättigheter och delta i en demokratisk process

kan de driva fram förändringar i landet och i politiken i stort (LO-TCO 2006:6).

Kollektivavtalet ses som ”det kanske mest effektiva verktyget mot orättvisa strukturer och

fattigdom” (LO-TCO 2006:14). Biståndsnämnden använder sig av projekt som utvecklar det

civila samhället, organisationsutveckling samt mänskliga rättigheter generellt och i arbetslivet

(LO-TCO 2003:2). Biståndsnämnden tillför information om fackets roll, metoder för

diskussion, studiecirklar, kommunikation, råd till fackliga organisationer kring strategi och

kampanjarbete, och delaktighet (LO-TCO, Pan-Afrika).
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3.4.4 Mål

Enligt verksamhetspolicyn är det övergripande målet för SIDA finansierat

utvecklingssamarbete fattigdomsbekämpning (se LO-TCO 2003:2).

3.5 Pingst Missionens Utvecklingssamarbete

Pingst Missionens Utvecklingssamarbete (PMU InterLife) är en kristen ideell förening med

272 svenska medlemsförsamlingar som bildades 1965.

3.5.1 Problem

PMU ser fattigdom som utvecklingens fiende och menar att den måste bekämpas för att

utveckling skall vara möjlig. Fattigdomen beskrivs som 3 ansikten; brist på resurser, brist på

förmåga och brist på säkerhet. Bristen på förmåga beskrivs som oförmåga att ta makt över sitt

eget liv, brist på inflytande i styrande organ, brist på den makt som ligger i att göra sin röst

hörd. Bristen på säkerhet sträcker sig från den egna försörjningen dvs. säkerhet vid

arbetslöshet och sjukdom till rättsövergrepp, våld och säkerhet vid politiska kriser (PMU

Interlife 2005b:14f).

3.5.2 Strategi

PMU Interlife är en kristen förening där mission och bistånd går hand i hand och anses vara

två sidor av samma mynt (jfr PMU Interlife 2005b:17). Genom mission upprättas ”varje

enskild individ till ande, kropp och själ” vilket gör att flertalet av de mänskliga rättigheterna

uppfylls automatiskt (PMU Interlife 2005b:35). Målet är en dräglig vardag både socialt och

ekonomiskt genom att utveckling inte enbart ses som ekonomi och tillgänglig teknik. Enligt

PMU är ett samhälle utan andlighet, värderingar, moral och gemenskap ett fattigt samhälle

och organisationen jobbar därför för en materiell och en andlig utveckling där ekonomisk

tillväxt och resurser når de fattigaste (jfr PMU Interlife 2005b:7ff).

3.5.3 Medel

Hälsa, utbildning, tillgång till information och personlig säkerhet anses vara en grogrund för

en demokratisk samhällsutveckling (PMU Interlife 2005b:37). Detta sker genom att bygga

kompetens och utveckla samarbetsorganisationer så att människor själva tar sig ur fattigdom
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och förändrar sin livssituation (jfr PMU Interlife 2005a:3, jfr PMU Interlife 2005b:15). I

Uganda har PMU Interlife projekt inriktade på organisationsutveckling och återuppbyggnad

av skolor. Genom organisationsutveckling stärks det civila samhällets kapacitet,

organisationens möjlighet att vara en aktiv aktör för utveckling i Uganda. PMU riktar sig till

ledare och ledning på olika nivåer inom kyrkan samt församlingsmedlemmarna. Detta görs

genom seminarier kring identitet och ideologi, demokratifrågor och kompetensutveckling

gällande ekonomisk förvaltning.

PMU underlättar skolundervisning genom rehabilitering av skolbyggnader (PMU [www]).

Missionen förmedlar även teknik och förutsättningar för ekonomisk utveckling och hälsovård,

samt möjligheter att i det diakonala arbetet se till varje människas situation (PMU Interlife

2005b:7). Hälsa och utbildning prioriteras och särskilda insatser görs för att kvinnors och

barns ställning i samhället ska förbättras. Varje församlingsbygge anses vara en grundkurs i

demokrati; ”Ett gemensamhetsprojekt med brett folkligt deltagande som är grogrund för en

demokratisk kultur” (PMU Interlife 2005b:35).

3.5.4 Mål

PMUs övergripande mål är att alla människor ska åtnjuta sina mänskliga rättigheter. PMU vill

även främja utvecklingen av ett livskraftigt civilt samhälle där det råder fred och förståelse

mellan människor i enlighet med Bibelns budskap om försoning och människors lika värde

(PMU Interlife 2005b:38). PMU betonar vikten av såväl andlig som materiell utveckling men

betoningen på rättigheter samt att ”…lyfta enskilda människor ut fattigdom och beroende”

visar att målet handlar om fattigdomsbekämpning (PMU Interlife 2005b:38).

3.6 Forum Syd

Forum Syd bildades 1995 genom en sammanslagning av Svensk Volontärsamverkan och

Bistånd och Information för Enskilda Organisationer. Organisationen har idag 160

medlemmar och förmedlar biståndsmedel till organisationer som inte täcks av ramavtal med

SIDA (jfr Forum Syd 2003:7).
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3.6.1 Problem

Forum Syds syn på fattigdom är en berövning av människors grundläggande rättigheter

Organisationen ser fattigdom både som en ekonomisk fråga samt brist på information och

möjligheter att styra och påverka sitt eget liv (Forum Syd 2007:7). En svag demokratisk kultur

och regelbundna brott mot de mänskliga rättigheterna ses som stora hinder för att minska

fattigdomen och de stora klyftorna i regionen östra Afrika påverkar främst fattiga människor

(Forum Syd [www]). Även korruption anses vara ett konstant hinder för god utveckling

(Forum Syd 2007:7). Strategin (se nedan) visar att de externa faktorerna till fattigdom är både

lokala och globala.

3.6.2 Strategi

Fattigdomsbekämpning ses som en fördelningsfråga där världens resurser måste fördelas mera

rättvist och där de fattiga ska få möjlighet att påverka sina egna liv. Genom att bekämpa

orättfärdiga strukturer, globala ekonomiska regelverk samt de lokala strukturer som skapar

fattigdom bekämpas fattigdomen (Forum Syd 2007:7). Genom medlemmars engagemang och

inflytande ska demokratisering ske underifrån (Forum Syd 2003:6). Forum Syd arbetar för att

implementera demokratisk styrning på nationell som lokal nivå, öka kvinnor, män och ungas

organisering (Forum Syd [www]).

3.6.3 Medel

Forum Syd stödjer det civila samhällets kapacitetsutveckling i form av

organisationsutveckling och individers kunskapsutveckling (Forum Syd 2003:9). Den aktive

medborgaren ses som den centrala komponenten i demokratin som bygger på människors eget

ansvar och deltagande. Genom ett opinions och påverkansprogram ska civilsamhällets

kapacitet att arbeta med demokrati och mänskliga rättigheter stärkas. En dynamisk plattform

skapas för regionala möten där små lokala organisationer möter strategiskt utvalda nationella

organisationer (Forum Syd [www]). Forum Syd vill lyfta fram kunskaper och metoder för att

stärka människors självtillit, medvetenhet, handlingsberedskap och organisering.

Organisationsutveckling handlar om definiering av en värdegrund, planering och ledning,

utveckling av strukturer och processer, strukturella förändringar, kompetens och

metodutveckling (Forum Syd 2003:9). Detta genomförs genom samarbete och
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erfarenhetsutbyte. De fattiga stärks genom starkare organisationer, basutbildning,

primärhälsovård och andra grundläggande sociala faktorer (Forum Syd 2007:3f).

3.6.4 Mål

”Vi sätter fattigdomsbekämpning i centrum för vårt arbete” och likt SIDAs syn på fattigdom

som en berövning av rättigheter ses fattigdomsbekämpning som ett annat ord för

rättvisearbete (Forum Syd 2007:7).
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4. LEDANDE TEORETISKA IDÉER

I följande kapitel diskuteras vilka idéer som styr det svenska biståndet inom offentlig och icke-

offentliga organisationer samt vilka skillnader och likheter som identifierats mellan dessa

aktörer. Civilsamhällets uppgift kopplas ihop med resultaten.

4.1 Synen på fattigdom och utveckling

Det framkommer genom läsning att både SIDA och organisationerna kopplar fattigdom till

underutveckling. SIDA genom fattigdomsbekämpning som en del av utveckling, PMU

Interlife genom att se fattigdom som ett hot mot utveckling och i vissa organisationer kan man

ana en stor likhet mellan fattigdom och underutveckling som t.ex. hos Kooperation utan

gränser och SMR. Forum Syd uttrycker fattiga människor som en fokus för

utvecklingssamarbetet.

4.1.1 Problem

Enligt SIDA samarbetar de med partners på program och projektnivå som delar SIDAs syn på

fattigdomens orsaker och vad som krävs för att uppnå en hållbar fattigdomsminskning.

Huvudproblemet, fattigdomens och underutvecklingens orsaker, angrips lättast genom att

undersöka om organisationerna anger externa eller interna faktorer till underutveckling och

fattigdom. Interna och externa orsaker som huvudproblem, likt strukturaliseringsteorin, anges

av SIDA, Kooperation Utan Gränser, SMR och Forum Syd. LO-TCO Biståndsnämnd och

PMU Interlife uppmärksammar interna orsaker genom att främst fokusera på brist på

ekonomiska resurser och makt. Brodin menade att biståndet både internationellt och i Sverige

genomgått stora förändringar där både praktikers och teoretikers fokus hade skiftat från

externa faktorer och strukturer till interna politiska faktorer i mottagarländerna. Alla

organisationer samt SIDA identifierar interna ekonomiska faktorer som huvudproblem och

om vi ser bristen på makt som en politisk faktor har Brodin rätt i sitt resonemang.

Bland de interna orsakerna finns en samsyn av en bristande politisk struktur gällande

människors brist på makt, inflytande och möjligheter att göra sin röst hörd. SIDA,

Kooperation utan gränser, SMR samt Forum Syd identifierar även externa politiska strukturer,

främst gällande ekonomi, som huvudproblem till underutvecklingen i form av handelshinder,
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handelsfördelar åt i-länderna samt fördelning av världens resurser. SMR utrycker det som en

politik som gynnar stora makters egenintresse.

Synen på huvudproblemet blir dock inte lika samstämmig vid användning av analysmodellen

utan spretar trots liknande idéer. Forum Syd, Kooperation utan gränser samt SIDA faller med

sin betoning på ofördelaktiga strukturer samt ineffektiv stat genom ofördelaktig politik både

under strukturalisterna och nyliberal tillväxtteori. LO-TCO Biståndsnämnd betonar inte

externa faktorer som orsak till underutveckling/fattigdom utan interna politiska och

ekonomiska strukturer. Om vi betraktar låga löner som ett marknadsmisslyckande dvs.

ineffektivitet tillsammans med korruption som en orsak till underutvecklig kategoriseras

biståndsnämnden under idéer tillhörande nyliberal tillväxtteori trots hänsyn till orättvisa

strukturer inom landet. SMR samt PMU Interlife är svårare att kategorisera med hjälp av

modellen. PMUs betoning på enbar brist på resurser, förmåga och makt faller inte in under

någon av teorierna utan handlar kanske mer om vad problemen innebär och inte faktorer till

underutveckling och fattigdom.

SMRs syn på huvudproblemet är lite tydligare. Där framkommer det främst faktorer som

beroende och monopol av resurser. Det är oklart vem som har monopoliserat resurserna men

med tanke på att SMR nämner stora makters egenintresse kan det ses som externt och SMR

hamnar därmed under beroendeteorin. Interna orsaker som naturen och diskriminerande

attityder identifieras ej av analysmodellen och SMR kan därmed inte kategoriseras utifrån

detta. Bistånd används som tidigare nämnts som ett sätt att påverka u-ländernas utveckling

och idéerna kring utveckling får därmed en maktfunktion. Som visats existerar olika teorier

samtidigt och enligt tesen om sociala krafters stöttning av en teori har nyliberal tillväxtteori

och strukturaliseringsteorin stöttning av kraftfullare aktörer.

4.1.2 Strategi

Enligt SIDA så styrs organisationerna inte av Sveriges samarbetsstrategier och programmen

avspeglar därför samarbetsorganisationernas egna prioriteringar. Samtidigt finns en uttryckt

önskan om att samarbetsländernas egna fattigdomsstrategier ska vara utgångspunkten för

utvecklingssamarbetet och att de fattiga ska medverka i analys, prioriteringar och

beslutsprocesser av utvecklingsansträngningar. Vad det gäller Uganda följer SIDA

utrikesdepartementets landstrategi, en fattigdomsanalys som gör många strategiska val.
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Utrikesdepartementet ansåg som tidigare nämnts att många givare har anpassat sig till

Ugandas strategi och vi bör enligt UDs syn finna likheter gällande idéer om strategi.

SIDA och Forum Syd är de organisationer där man kan utläsa en strategi som jobbar med att

förändra både lokala och globala strukturer. SIDA kategoriseras under strukturaliseringsteorin

då SIDA betonar både nationella och internationella strukturella förändringar, de nationella

består av modernisering samt institutionella reformer och de internationella av en förändring

av maktstrukturer. Forum Syd ser även strukturella förändringar globalt och lokalt som en

strategi i form av ändrade ekonomiska regelverk, omfördelning av resurser samt de lokala

strukturer som skapar fattigdom. Kooperationen, SMR, LO-TCO Biståndsnämnd samt PMU

Interlife kategoriseras under den alternativa utvecklingsteorins kompletterande investeringar

då organisering och eget ansvarstagande, individuell självtillit samt materiell och andlig

utveckling anses producera både sociala och privata fördelar. Den ledande strategin är

kompletterande investeringar där civilsamhället har en stor representation av idéer.

Civilsamhällets uppgift att försvara individen, föra vidare idéer samt att tillföra andliga värden

syns tydligt när fokus ligger på privata fördelar, värderingar och visioner. Att

organisationernas idéer skiljer sig från SIDAs kan även ses som ett sätt att utmana rådande

uppfattningar kring strategiutformningen på biståndsområdet.

4.1.3 Medel

Brodin nämnde förekomsten av dispyter om medel och strategier. Strategierna var rätt så

samstämmiga, två för strukturaliseringsteori och fyra för alternativ utvecklingsteori. Även

medel har många likheter och det är främst den alternativa utvecklingsteorin som är

representerad.

Som insatser använder SIDA och organisationerna alla investeringar i humankapital i form av

utbildning, kapacitets- och kompetensutveckling som faller under moderniseringsteorin,

strukturaliseringsteorin samt alternativ utvecklingsteori. Detta återkommer i

Utrikesdepartementets landstrategi där man menar att stödet till svenska enskilda

organisationer i Afrika främst har olika slags utbildningsinsatser som huvudinriktning.

Investeringarna i humankapital och likaså hälsovård kan ses ett tillhandahållande av sociala

tjänster som identifierats som en av civilsamhällets roller.
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SIDA har den bredaste representationen av teorier om vi ser till idéer om medel.

Moderniseringsteorin är representerad i form av finansiella investeringar. Med

rekommendationer om regleringar samt en betoning på statens roll för fungerande regelverk

hamnar SIDA under beroendeteorin. SIDAs önskan att bredda den privata sektorn ses som en

betoning på privatisering vilket faller under nyliberal tillväxtteori. Betoning på hälsovård

hamnar både under alternativ utvecklingsteori samt strukturaliseringsteori.

Kooperation Utan Gränser använder finansiella investeringar samt investeringar i

humankapital i form av rådgivning och tillförsel av kunskap som medel, dessa faller under

Moderniseringsteorin, strukturaliseringsteorin samt den alternativa utvecklingsteorin. De

resterande organisationerna, SMR, LO-TCO, PMU Interlife och Forum Syd hamnar under

den alternativa utvecklingsteorin, strukturaliseringsteorin samt moderniseringsteorin genom

att de använder sig av investeringar i humankapital som medel i form av utbildning,

värderingar och kompetensutveckling. De ledande teorierna för de olika organisationerna är

moderniseringsteorin, strukturaliseringsteorin samt den alternativa utvecklingsteorin.

4.1.4 Mål

Vad det gällde biståndspolitik fanns det enligt Brodin ett större utrymme för debatt och skilda

åsikter. Där åsikterna hade mer har att göra med medel eller strategiska val än till biståndets

mål. Politiken för global utveckling riktar verksamheterna inom olika politikområden mot

samma mål i hopp om att nå ett överensstämmande i det svenska agerandet för att stödja

fattiga.

SIDAs övergripande målet är fattigdomsbekämpning vilket återkommer hos Kooperation

Utan Gränser, LO-TCO Biståndsnämnd, PMU Interlife samt Forum Syd. PMU Interlife

betonar likt SMR andlighet men SMRs sätt att se på andlighet och försoning för människans

inre sätter individen och mänsklig utveckling i centrum och inte fattigdomsbekämpning. SMR

fokus på andlighet kan vara ett skydd av gemensamma intressen i form av den kristna tron

som utgjorde en av civilsamhällets uppgifter, en annan uppgift som är relevant i detta

sammanhang är civilsamhällets uppgift att frigöra människor för personlig utveckling. SMR

infaller därmed under den alternativa utvecklingsteorins mål och inte under beroendeteorin

som de resterande.
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Det civila samhället och offentliga organ har troligtvis olika motiv till bistånd men dessa

motiv är i sig inte lika viktiga som målet då olika motiv kan leda till samma mål vilket visas.

Anledningen till likheterna kan vara att det finns ett önskemål om att de enskilda

organisationerna finns med i policyutformningen på utvecklingsområdet, biståndsarbetet samt

landstrategiarbetet. Eftersom att biståndet är en del av det internationella politiska ekonomin

bör arbetets mål och processer även påverkas av globala maktförhållanden samt FNs och

Europeiska Unionens (EU) policys.
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Tabell 2: Kategorisering av SIDA samt de enskilda organisationerna utifrån utvecklingsteoretiska idéer.

Teori

Analysram

Moderniseringsteori Strukturaliseringsteori Beroendeteori Nyliberal tillväxtteori Alternativ

utvecklingsteori

Problem SIDA

Kooperation Utan Gränser

Forum Syd

SMR SIDA

Kooperation Utan Gränser:

Forum Syd

LO-TCO Biståndsnämnd

Strategi SIDA

Forum Syd

Kooperation Utan Gränser

SMR

LO-TCO Biståndsnämnd

PMU Interlife

Medel SIDA

Kooperation Utan Gränser

SMR

LO-TCO Biståndsnämnd

PMU Interlife

Forum Syd

SIDA

Kooperation Utan Gränser

SMR

LO-TCO Biståndsnämnd

PMU Interlife

Forum Syd

SIDA SIDA SIDA

Kooperation Utan Gränser

SMR

LO-TCO Biståndsnämnd

PMU Interlife

Forum Syd

Mål SIDA, Kooperation Utan

Gränser, LO-TCO

Biståndsnämnd, PMU

Interlife, Forum Syd

SMR i form av andliga

värden, inre försoning.
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5. RESULTAT OCH SLUTDISKUSSION
Kapitel 5 är det avslutande kapitlet där resultatet åter presenteras samt utrymme ges för egna

reflektioner kring ämnet och arbetet i helhet.

Analysmodellen strukturerar olika teoriers idéer gällande huvudproblem, mål, medel samt

strategi och har använts för att kategorisera det civila samhället samt offentligt organs idéer

kring utveckling och underutveckling. Huvudresultatet är att det finns stora likheter gällande

idéer om mål i offentlig och icke-offentlig organisation. De stora skillnaderna framkommer

när analysinstrumentet kategoriserar idéer kring medel, strategi och huvudproblem. Inom

medel är det bara SIDA som utmärker sig genom att betona idéer tillhörande ytterligare två

teorier utöver de andra organisationernas. Som framgått i föregående kapitel är det främst

skillnader gällande strategi som blir tydliga där majoriteten av det civila samhället använder

sig av kompletterande investeringar och SIDA strukturella förändringar både lokalt och

globalt.

Vid användning av analysmodellen framgår det att strukturaliseringsteorin och den nyliberala

tillväxtteorin har den största representationen av idéer där faktorer till underutveckling som

statens och strukturernas roll uppmärksammas. PMU Interlifes idéer kring bakomliggande

orsaker har inte klart kunnat urskiljas likaså SMRs interna faktorer. SMRs idéer kring externa

faktorerna i form av stora makters egenintresse klassificeras enligt modellen som tillhörande

idéer från beroendeteorin.

Som tidigare nämnts framtog analysmodellen en rätt så enad syn på strategin hos det civila

samhället i form av idéer som förekommer hos den alternativa utvecklingsteorin. Trots en

önskan om en samstämmighet inom svensk utrikespolitik uttrycker SIDA att svenska

samarbetsstrategier inte är ledande samtidigt som arbetet bör baseras på och utformas efter

utvecklingslandets fattigdomsstrategi om en sådan finns. Det offentliga organets samt en

representant av civilsamhällets idéer faller under strukturaliseringsteorin. Genom

analysmodellen framkommer det att det är den alternativa utvecklingsteorin och

civilsamhället idéer som är ledande.

Enligt modellen har de idéer som identifieras hos offentligt organ samt civilsamhället

gällande medel en stor samstämmighet. Alla undersökningsobjekt har kategoriserats under
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strukturaliseringsteorin, moderniseringsteorin och den alternativa utvecklingsteorin. De

likheter som finns mellan idéerna återfinns främst som investeringar i humankapital, något

som utförs på varierande sätt och som jag återkommer till. De svenska enskilda

organisationerna anses i allmänhet ha en roll som opinions och folkbildare i

utvecklingsarbetet.

Analysmodellen har även kategoriserat SIDA under idéer tillhörande beroendeskolan och den

nyliberala tillväxtteorin då SIDA även använder sig av rekommendationer om statliga

regleringar samt privatisering. Att medel och strategier skiljer sig åt är inte överraskande om

man tänker på att organisationerna i sig är väldigt olika, har olika storlek, resurser och

kompetens vilket bör påverka deras insatser. Att SIDA kan använda denna breda syn på

medel kan bero på att de har större resurser att förfoga samt att de rent politiskt har större

tillgänglighet till de forum som kan användas för att uttrycka sina idéer om statliga regleringar

för att främja utveckling. SIDA kan även använda sig av de svenska enskilda organisationerna

som medel för att nå sina mål genom stöd till det civila samhället genom de enskilda

organisationerna.

I föregående kapitel framkom stor samsyn gällande målet för utveckling i form av

fattigdomsbekämpning. Av analysmodellen framgår det att fattigdomsbekämpning faller

under de idéer kring mål som beroendeteorin har. Organisationen som avviker, SMR, anser

målet vara mänsklig utveckling och kategoriseras enligt modellen under den alternativa

tillväxtteorin. Att det offentliga organets idéer är styrande är kan bero på att Sida vid en

bedömning av organisationerna möjlighet att ingå ramavtal ser på hur organisationen genom

sitt arbete kan bidra till en förändring som gynnar fattiga människor och som stärker det civila

samhället, därav en betoning på fattigdomsbekämpning.7

Även synen på fattigdom som rättvisearbete återkommer inom både civilsamhället samt

offentliga organ genom en betoning på just politiska rättigheter och hos SIDA även som

huvudmål gällande området demokrati och mänskliga rättigheter. I arbetet framkom att de

idéer som skulle vara ledande troligtvis skulle vara det då de stöttas av kraftfullare aktörer.

Vad det gäller idéer om mål skulle den kraftfullare aktören kunna vara SIDA men mer troligt

7 För vidare läsning om SIDAs kriterier se SIDA, Kriterier för urval av ramorganisationer (2005).
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är att aktören utgörs av FN och ett av dess milleniemål som går ut på att halvera fattigdomen

till 2015.

Det hade varit intressant att ytterligare fördjupa studien då investeringar i humankapital, ett

medel som alla analysobjekt använt sig av, innefattar allt från utbildning,

kompetensutveckling till rådgivning. Ett undersökningsområde hade varit vilka kunskaper

man valt att investera i för att eventuellt finna skillnader och likheter där. Nämnas kan att

PMU fokuserar på kunskaper inom det fackliga området, LO-TCO på arbetsvillkor och

Kooperation Utan Gränser på kunskap om ekonomisk samverkan, uppbyggnad och

utveckling. Hur ser det ut hos de övriga? Ytterligare en intressant aspekt för fortsatta studier

är om det förekommer skillnader i skillnader i policy och implementering.

Alla organisationer bidrar till att förändra internationella maktstrukturer genom information

om sina verksamheter i Sverige vilket i sin tur visar att de anser att de internationella och

externa maktstrukturerna inte gynnar utvecklingsländerna. Men för att faktorerna bakom

underutveckling ska ses som externa har det krävts att man uttryckt detta i sina styrande

dokument vilket därav har gett resultatet att inte alla organisationer har ansetts identifiera

externa faktorer. Under arbetet har jag till stor del stött på strategier och huvudproblem som

behandlar fattigdom. Detta kan delvis bero på att SIDA betonar just fattigdomsbekämpningen

som en integrerad del av utvecklingen och har framarbetat dokument kring fattigdom samt

även med tanke på fattigdomsperspektivet. Fattigdomsbekämpning och problemet fattigdom

istället för underutveckling kan tillhöra den ledande diskursen och därmed påverka

organisationernas arbete men det kan även vara en anpassning till SIDAs eller andra organs

styrande dokument.

SIDA har olika mål på olika plan, ämnesnivå, land, programnivå och många riktlinjer och

dokument att jobba efter. Utan en förståelse för målhierarkin och deras koppling till varandra

är det svårt för organisationerna att följa dem. Offentliga organ har dock en unik möjlighet att

styra biståndet och utrikespolitiken genom mål gällande specifika områden samt anslag

gällande arbetsområden och länder samtidigt som det civila samhället kan utföra sin uppgift

och föra sin syn vidare på hur samhället ser ut och bör se ut, föra vidare idéer och värderingar.
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