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199148SOUStatsrådet
Hjelm-WallénLena

Utrikesdepartementet

vid regeringssammanträde denbemyndigade beslutRegeringen genom
kommittétillkalla medHjelm-Wallénjuli 198913 statsrådet Lena att en

multila-svensktöversynfem med uppdrag göraledamöterhögst att aven
Dir. 198939.utvecklingssamarbeteteralt

riksbankschefen Lund-förordnades f.d. vice Hansaugusti 198929Den
Bir-Karl-Göran Biörsmark,till ordförande, riksdagsledamöternaström

Kristina till ochSvensson ledamöterochgitta Evert SvenssonHambraeus,
kommittén. kommitténsi IErik till sekreterarekanslirådet Backman

ingått jur.ordföranden sekreteraren, ocksåförutom ochsekretariat har,
for-20 1989fr.o.m. 1990-03-01. Den septemberkand. Harry Landau

assistent ordföranden sekrete-åt ochCarin Otterströmordnades att vara
from.utförts Ulla Magnusdottersistentuppgifter har också avraren.

fr.o.m. 1991-01-12.1990-05-21 och Ulla Magnusson
multibiståndskommittén.Kommittén antagithar namnet

i vilkenknutit referensgrupp, under detKommittén till sighar senasteen
efterträdande dåvarande de-Bågeingått departementsrådet Lennartåret

avdelningutrikesdepartementetsGroth, bådapartementsrådet Carl-Johan
Björn Elmérdepartementsrådetutvecklingssamarbete,för internationellt

Sven-Olofavdelning, departementsrådetpolitiskautrikesdepartementets
avdelning, avdelnings-internationellañnansdepartementetsJohansson

Ulf Rundin Nordiskaprojektledare FN-chef Carin SIDA ochNorberg
projektet.

sakkunniga.ytterligare antalassisteratsKommittén har också ettav
studier. förtjänarsärskildabidragit med HärVissa sid 12 hardem seav

historiskaSixten Hepplings åter-avdelningschefen vid SIDAsärskilt f.d.
i utformningen vissahar medverkatblick 2 AndraAnnex nämnas.att av

civilekonom Samuelgäller bl.Detkapitel eller aspekter betänkandet. a.av
departementssekrete-Henriksson,AndersdepartementssekreterareEgerö,

Wilkens. Kanslirådet Björk-IngakanslirådetMarie Sjölander och Annrare
utvärderingschefen vid SIDAf.d.ochambassadrådet Bo JerlströmKlevby,

särstudier kapitelunderlag.såvälLewin medElisabeth har medverkat som
erfarenhet20-tal medmedIntervjuer ocl. samråd har skett ett avpersoner

organisationer.biståndetmultilaterala och dessdet
sju med medlemmarhaft sammanträden,Kommittén har 22 avvarav

haft tioReferensgruppen harsakkunniga.referensgruppen eller andra
sammanträden.

biståndsorganisationersmultilateralaKommittén antalhar besökt ett
Washington. Kommittén ocksåhari Geneve, York ochhuvudkontor New

i Tanzania ochorganisationers verksamhet Kenya,studerat vissa dessaav
Uganda.



SOU 199148internationellaBiståndVi får härmed överlämna betänkandet genom
multilaterala biståndets organisatio-organisationer med l Detannexen

återblick och 3 Särstudier.Sverige u-länderna i FN2 ochner, en-
Birgitta fogat bilagda reservation.har HambraeusTill betänkandet

juni 1991Stockholm den 12

LundströmHans

HambraeusBiörsmarkKarl-Göran Birgitta

SvenssonKristinaSvenssonEvert

Erik Backman
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Figurer

31 Avtal vid multilateralt respektive bilateralt bistånd 30. . . . . . . ..32 organisationFN-systemets 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .41 Biståndsflöden från givarland till mottagarland 41. . . . . . . . . . . ..



iSOU 199148Inledning1

multibiståndskommitténs bilagaI direktiv kommitténs11 avgränsas
tilluppdrag internationella organisationer fårsådana och program som

bidrag från biståndsbudgeten fungerarden svenska eller verkställandesom
för finansierade viaverksamheter UNDP och internationellaandraorgan

finansieringskällor. Direktiven för övrigt hållna iär övervägande all-
själva uppdragsbeskrivningenordalag. I emellertid vissamänna görs pre-

ciseringar.
Demultilaterala organisationernas verksamhet bör analyseras. En bedömning bör

biståndet blstándspolitiska målengöras hur det multilaterala uppfyller de resurs-av
tillväxt; ekonomisk och social utjämning; ekonomisk och politisk självständighet;

hushållningdemokratisk samhällsutveckling; framsynt med ochnaturresurser om-
miljön.sorg om

Särskild fåruppmärksamhet bör ägnas de organisationer svenskastorasom
bistándsmál på området,bidrag. Metoder främja svenskaatt det multilaterala

möjligheterna bättre utnyttja inom det multilateralaatt producerat utred-systemet
ningsmaterial och förutsättningarna för självständig svensk bedömning deen av

effektivitetsfrågor-internationella organisationernas policy bör behandlas. liksom
på området.särskilda innebörd det multilaterala Med bidragsgivningen tillnas

förknippadeorganisationerna villkor och i detta sammanhang det s.k. multibi--biståndet bör belysas. Slutligen anbefalls nära kontakt med nordiska FN-det-projektet.
Utredningsuppdraget tillalltså begränsat det multilaterala biståndet.är

Detta bistånd bör emellertid enligt kommitténs uppfattning tillrelateras
vissa från u-landssynpunkt väsentliga faktorer iandra den internationella
ekonomin. Så sker i kapitel

Kommittén har väsentlig uppgiftdet sökasett att presenterasom en en
bildöverskådlig multilaterala biståndssystemetdet och dess strukturav

och huvuddragen i multilaterala biståndet. syftetdet svenska Detta ärav
kapitel 3 ochmed kapitlet redovisas multilate-I det det svenskasenare
biståndets fördelning olika internationellarala organisationer.mellan

Vissa faktauppgifter organisationersamtliga anknytning tillmedom
svenskt multilateralt bistånd lämnas i Annex

Kapitel 5 snabb återblick det svenska multilaterala biståndetpåger en
Kapitletoch dess utveckling. bygger 2 till betänkandetpå Annexen som

fogad skrift författad Sixten Heppling.av
multilaterala biståndetHur svenska bistånds-det de svenskamotsvarar

politiska frågan intar direktiven.målen central plats i viDen Innan taren
för diskuterasden organisation organisation, den generellt ochupp mer

principiellt i kapitel
kapitlenI 7-13 behandlas huvudsakligen internationella organisatio-de

vilka delen svenska multilaterala biståndetstörre det kana-ner genom av
liseras, VärldsbankenInternationellanämligen utvecklingsfonden IDA,

regionala utvecklingsbankerna,de utvecklingsprogramFNs UNDP, FNs 15



SOUbarnfond flyktingkommissarie 199148UNICEF, FNs UNHCR, FNs hjälpor-
Östernför flyktingar i Mellersta UNRWA, FNs jordbruks- ochgan

livsmedelsorgan Internationella handelscentret ITC. Kapitlen harsamt
gjorts relativt utförliga, fordetta täcka konstaterat behov samladatt ett av
information organisationer.dessa gjortsDet urval innebär givetvisom som
inte iandra det multilaterala biståndssystemet ingående organisationeratt

intresse.skulle sakna beskrivs kortfattatNågra dem i särskild bilagaav en
91.

Kommitténs varithar behandla organisationernasträvan på såatt ett
möjligt. Förekommande olikheter skiftandesätt beror på denensartat som

karaktären förbåde de respektive organisation frågeställning-relevantaav
och det förelegat. kapitelunderlag Flertalet tillhar delstorarna av som

baserats särskilda studier, kommitténpå beställt. iDessa återgessom
vissa fall erforderligt framAnnex I har material tagits vilketunderhand,

kapitel bligör motsvarande måst översiktliga. Genomgående haratt mer
emellertid få försökt underlag besvarande frågor direktivendeett av som

beträffande måluppfyllelse, effektivitetställer möjligheter in-och övaatt
flytande.

Betänkandets kapitel i inriktadeåterstående huvudsak särskildaär på
områden och problem, kräver belysning.närmaresom en

Efter olikagenomgången de organisationerna för sig redovisarav var
i kapitel fyra14 konkreta iexempel på hur några dem samverkanav
angriper aktuella internationella Kapitel skildrarproblem. 15 enskilda
organisationers multilateralt biståndpå och deras medsamverkan tvåsyn
multilaterala organisationer. kapitell 16 analyseras ekonomiskaden struk-
turanpassningens angrips.problem och hur de

De båda följande kapitlen frågordärpå behandlar särskilt omnämnssom
direktiven.i Kapitel diskuterar effektivitets-17 och utvärderingsproble-

ingående övergripande i organisationska-och skett sjuän demen mer som
pitlen. Kapitel multibi-biståndet18 kartlägger det analyserarochs.
därmed sammanhängande problem.

Kapitel 19 För multilateralaredogör problem sammanhängande med det
biståndssystemets organisation. direktiven frå-struktur och ocksåI ställs

har organisatoriska Sverigesmed den och personella basen förgor som
relationer de multilaterala organisationernamed göra. Kapitel 20att
behandlar sådana frågor kartläggningpå grundval nuvarandeav en av
förhållanden framkommitoch bakgrund vad i vissa tidigaremot av som
kapitel. Kapitel 21 direktivens frågabesvarar det multilaterala bistån-om
dets EG-aspekter.

Slutligen sammanfattas i kapitel 22 betänkandets tidigare kapitel. Här
redovisas kommitténsockså överväganden, slutsatser i vissa falloch - -
forslag. I avsnittavslutande detta kapitel diskuterar kommitténett av
några frågeställningar övergripandecentrala Kapitlet har gjorts sånatur.av
utförligt det bör bild huvudsakligagod betänkandets innehåll.att ge en av

16



199148SOUhållit närasitt arbetekommittén underdirektiven harenlighet medl
fram-projektetinomdeVissaFN-projektet.nordiskakontakt med det av

uppdragkommitténsforrelevantagradvarit i högharrapporternatagna
litteraturförteck-bifogadöverväganden seFör dessbetydelseoch storav

ning.

17



Bakgrund i2 SOU l991 48

Med utvecklingsbistånd traditionellt överföring koncessionellapåavses
villkor dvs. gåva eller mjuk kredit kapital och frånkunnandeavsom
i-land till u-land. Går bistånddetta via internationell varmed hären avses
mellanstatlig organisation, betecknas det multilateralt. Biståndetssom
syfte för citeraär, förden det biståndetsvenska grundläggandeatt propo-
sitionen 1962 100, att höja fattigade folkens levnadsnivå. Detta kan
emellertid också ske på andra viasätt än bistånd. En världseko-gynnsam
nomisk utveckling förkan många u-länder betyda biståndän det demer
erhåller.

I-länderna förakan ekonomisk politik främjar stadigt.ex. en som en
tillväxt och stimulerar internationelladen handeln. Genom reduceraatt
tullar och andra handelsrestriktioner kan de det lättare förgöra u-länderna

finna avsättning för sina produkter. siktPå måste u-ländernas exportin-att
täkter över den del importfinansieringen biståndet ita dagav som svarar
för. Biståndet kan inte ha lyckats förränsägas mottagarländerna blivit
oberoende det. Att underlätta u-ländernas viktigt medelärexport ettav att
nå detta mål. Det ligger i linje med u-ländernas strävan trade aidmot not

self-reliance.och Förhållandet mellan u-ländernas och import-export-
priser givetvisär i detta sammanhang betydelse.storav

finansierasImport inte bara biståndmed och exportintäkter ocksåutan
handelskrediter och kapitalimport kommersiellapå villkor. U-genom

ländernas biståndsberoende kan därför också reduceras derasattgenom
möjligheter erhålla förbättras.sådana lån förutsätterDet i fallatt många en
förstärkning deras kreditvärdighet. Denna avhänger i hög grad derasav av
ekonomiska politik. Utformningen denna blir därmed betydelse,storav av
liksom den medverkan i detta sammanhang kan lämnas internatio-som av
nella organisationer.

Ovan exemplifierade faktorer, falla inom biståndets ärutan attsom ram
förbetydelse u-ländernas ekonomiska utveckling,stor har särskiltav ett

intresse i multilateralt sammanhang. nämligenDet via internatio-är deett
nella ekonomiska organisationerna bilateraltän dessarentsnarare som
faktorer kan påverkas. därförDet motiveratär inledningsvis vidgaatt
perspektivet till omfatta internationelladen ekonomiska bakgrundatt mot
vilken det egentliga multilaterala biståndet bör Detta syftetär medses.
föreliggande kapitel.

uppenbaraAv skäl kan det inte bli tal omfattandenågon rundmål-om
ning, inte heller historisknågon djupdykning. intresseradeDen hänvi-om

till den gedigna bakgrundsbeskrivningen i biståndspolitiskaden utred-sas
ningens betänkande SOU 197713 och till översiktligade beskrivningar 18



199148SOUinternationellainleder kapitlet detsituationu-ländernas ut-omsomav
fram-koncentrerasbudgetpropositionerna. Nedanvecklingssamarbetet i

särskilt relevanta dragför kommitténs övervägandenställningen till några
i utvecklingen under l980-talet.

inte kom-ekonomisk betyderförsta Deti handDessa är attnatur.av
Särskilt viktig denfaktorer. ärandraunderskattar betydelsenmittén av

visserligenl970-talen harfaktorn. Liksom 1960- ochdemografiska under
mervarit betydligt snabbare änekonomiska tillväxtlåginkomstländernas

emellertid förra länder-Samtidigt denharOECD-ländernas.dubbelt än
densnabbare drygt gånger änbefolkning mycketökat ännu tregruppens
föravgörande rollspelaBefolkningsfrågan fortsätter alltså att ensenares.

Betydelsenhöja sin levnadsstandard.möjligheteru-ländernas attatt av
ekologiskaytterligare växandedenedbringa födelsetalen accentueras av

u-länder.avskogning, i mångajorderosion, ökenspridning, etcproblemen
i-landsproblemprimärti vidaste meningmiljöproblemet dessOckså ett-

vilken detbakgrundutomordentligt viktig dendelutgör motaven-
problem måstedessutombiståndet måste Detmultilaterala är ett somses.

förinriktning och bedöm-för biståndetsi bestämmandehög grad envara
biståndseffektiviteten.ning av

faktorer2.1 Externa

procentenhet,sjunka medekonomiska tillväxt skulle 1i-ländernasOm
12tillväxt medmedföra minskning u-ländernasberäknas det pro-aven

efterfrågan på u-landsexportminskadeberor på dencentenhet. Det som
tredjedelar u-ländernasi-landstillväxt. tvåföljer lägre Drygt avav en

betydelsenillustrerartill i-länderna. Sambandetgår attexport av
ijämn tillväxtochsina hålla godi strävandenländerna lyckas att en

övervakning ochinternationellförutsättervärldsekonomin. bl.Det sam-a.
ekonomiska politik.ordning derasav

Utvecklingen harl980-talet.framsteg gjorts underavseende harI detta
bytesbalansun-tillfredsställande.inte varit helt Fortsattemellertid stora

dollarkur-Tyskland har påverkati ochi USA och överskott Jderskott apan
Vidare har detför besvärande sätt.många u-ländersutvecklingen på ett

inneburit länderdessaindustriländeri USA och andrasparandetlåga att
kapitalutbudet.internationella Dettabetydande del detabsorberat aven

Ränteutveck-internationella ränteläget.bidragit tilli sin det högahar tur
ränteökningl-procentigför framgåru-ländernalingens betydelse attav en

öka u-ländernasoffered LIBOR beräknasinterbankLondon rate -
12 procentenhet.skuldtjänst med

i börjankonjunktursvackanefter den markeradePositivt är att av
ungefärårliga tillväxt legat påvärldsekonomins genomsnittligal980-talet

l970-talet. De båda°o underrelativt nivå 3,5höga senastesomsamma
för 1990 inte haförsvagats och beräknasemellertid tillväxtenåren har

1980-snabbt underexpanderade%. Världshandelnblivit än lstort mer
% l970-talet.%, 5 underi-landsimporten 8%, liksomtalet 6 mot

19till %stadigt 64ökatfárdigvaror i u-landsexportenSamtidigt andelenhar



1988 från °016 1965, ökning huvudsakligen SOU 199148länder ien som avser
Ostasien. i

Mot denna utveckling står viss ökning protektionis-gynnsamma en av
i i-länderna. Trots detta har u-ländernas expoitvolymmen utvecklats

relativt tillfredsställande och klart bättre tidigareän årsgenomsnitt 6,5 %
efter 1983, 3,5 under 1970-talet. Fortsattmot bekämpning av
landsprotektionismen och liberalisering världshandeln emellertidärav
synnerligen angelägna uppgifter. I-ländernas handelshinder tullar, kvanti-
tativa restriktioner, etc. uppskattas kosta u-länderna två gånger så mycket

det belopp de erhåller offentligt utvecklingsbistånd. Ensom avveck-som
ling dessa hinder för u-ländernas bedöms kunna ökaav derasexport
bruttonationalprodukt BNP 3 %.med

U-ländernas exportintäkter beror inte bara på volymutveck-exportens
ling också på vilka priser fårutan lmportförmågan beror i sinut.man tur
inte bara på exportintäkterna också importpriserna.påutan Förhållandet
mellan importpriseroch bytesförhållandetexport- of trade harterms-
försämrats för u-länderna 1983 i förhållande till föregåendenärmast0 m
period. Råvarupriserna, med undantag för olja, har under 1980-talet fallit
kraftigt 20 % 1980-1988 i förhållande till priserna i-ländernaspå färdig-

Efter ha nått sin lägsta nivå sedanatt 1930-talet har råvaruprisernavaror.
åter börjat stiga, de låg 1989 fortfarande 33 °0avsevärt under 1980men
års nivå. Genom råvaruprisfallet under 1980-talet beräknas Afrika söder

Sahara ha förlorat betydande del sin importköpkraftom en exponsav
°0 i förhållande15 till 1970-talet. De negativa effekterna låga råvaru-av

priser förstärks många u-länders beroende exportintäkternastoraav av
från bara eller Härtill kommerett de prisstabiliserandeen par attvaror.
råvaruavtal framförhandlades på l970-talet upphört verka ochsom att att
strävandena på detta område under 1980-talet.avstannat

Också internationellapå de kapitalmarknaderna förhållandena svå-var
för u-länderna under 1980-talet tidigare.än De nominella räntorna harrare

visserligen fallit sedan 1982, realräntorna förblivithar höga. De harmen
dessutom varit betydligt fluktuerande än under 1970-talet. Detta harmer
varit besvärande för låntagarna, eftersom växande del utlandslånenen av
upptagits till rörlig ränta.

Till de faktorerna bör också räknasexterna återverkningarna deav
våldsamma oljeprisstegringarna 1973-1974 och 1979-1980. Dessa tillledde
rekordhöga bytesbalansunderskott för många länder och överskottenorma
för fåtal u-länder. En del dessaett överskott placerades i förstor bankerav
vidareutlåning recycling, inte minst till u-länder drabbatssom av
oljeprishöjningarna. lättsinnigEn utlåningspolitik från bankernas sida

tillmedverkade uppenbar överupplåning i många u-länder. Häri liggeren
viktig förklaring till den skuldkris under 1980-talet haft allvarligaen som

konsekvenser för flera dessa länder.av
Sammanfattningsvis framträder alltså bilden för u-länderna iav en

flertalet avseenden internationell ekonomisk omgivning underogynnsam
1980-talet vikande råvarupriser, höga räntor, växande handelshinder,
minskande resursflöden. Tillväxten i u-länderna sjönk till årsgenom-ett
snitt %3 %l capita 5,5 % 3 capita under 1960-mot ochav per 20per



199148SOUi olika u-länderutvecklingenemellertidDet bör1970-talen. attnoteras
huvud-olika utgångslägenförutomfårolikheter.uppvisar Dettastora --

förts.ekonomiskavpolitikitillskrivas olikheter densakligen som

faktorer2.2 Interna

gällerupplysande. DetBNP-siffrorbrister kan t.ex.välkändaTrots vara
capita det bästaolika länder. BNPolikajämförelser år ochvid mellan per

u-världeni delenlevnadsstandard har störremateriellpåmått har av
Ost-1965-1980. Förperiodenunder1980-taletunder änstigit snabbare

capita-ökningar pågenomsnittliga BNPSydasien registreradesoch per
ochSaharaAfrika1980-1989. söder%respektive 3,2 under åren6,7 om

bättreoljeprischocken klartförstafram till denLatinamerika hade en
för underfallit tillbakasedan dessSydasien harutveckling attän men

varit sjun-harlevnadsstandardensiffror,negativa dvs.uppvisal980-talet
kande.

sidanandraSydasien och åsidan 0st- ochåSkillnaderna mellan ena
tydligt i nedanstå-framträderLatinamerikaochSaharaAfrika söder om

tabell.ende

u-landsregioner underutveckling i vissaEkonomiskTabell 21.
procentårsgenomsnitt,1980-1989,1980-talet

Ökning Brutto-Export-BNP- av
investeringvolym-ökning BNP per

ökning BNPcapita

Afrika söder
0,0 16,1-2,21,0Saharaom 30,06,7 14,78,4Ostasien

22,36,13,25,5Sydasien
Latinamerika

20,14,9-0,61,6Karibienoch

1990.Repon,DevelopmentKälla World

capita.BNPgäller BNPfullt detinte så närSkillnaden är stor persom
Afrikaframför alltifolkökningengivetvis den snabbareåterspeglarDet

capita-inkomstoacceptabelt låghar redanSahara. Därsöder perenom
illustrerarTabellenl980-talet.fjärdedel underungefärsjunkit med en

till-ekonomiskaförbetydelse deninvesteringarnasochockså exportens
växten.

föregåendeiinte påutveckling berori ekonomiskdivergenser attDessa
regionernaolikadefaktorer skulle ha berörtavsnitt omnämnda externa

börjanl980-taletsvidutgångslägenaspeladeolika.systematiskt Däremot
relativt godländerOstasien hade mångaSpeciellt ibetydande roll. enen

statsutgif-hade dehandelsutveckling; dessutombytesbalanssituation och
SaharaAfrika söderLatinamerika ochhygglig kontroll. Iunder omterna

balansrubbningar.fundamentalamedländerbrottades mångadäremot
tillväxten.upprätthölltillfälligtupplåningeftersomofta dolda,Dessa var

21situationpolitiken till denekonomiskaanpassning denKravet på somav



förelåg i början SOU1980-talet gällde visserligen flertalet 199148u-länder. Men detav
inte lika förpressande alla. institutionellaDe administrativaochvar

förutsättningarna föra effektiv anpassningspolitik olika.ocksåatt en var
Olikheterna i utgångsläge kraftigtaccentuerades olikheterna i ekono-av

misk politik. Vissa, huvudsakligen asiatiska, länder snabbt redo attvar
insätta makroekonomiska stabiliseringsåtgärder konsumtionsbegräns-

ning, budgetnedskärningar, prioritering inflationsbekämpning, realist-av
isk växelkurspolitik främstPå andra håll, i Latinamerika Afrikaochetc.
söder Sahara, uppsköts den ekonomiska anpassningen. Stora budget-om

finansieradesunderskott upplåning utomlands och, dennanärgenom
började sina, ökad inflationsdrivande inhemsk upplåning.genom

Problemet med den utländska upplåningen inte bara dess storlek.var
Den användes dessutom till betydande inte för investeringar,del vilkas
avkastning skulle finansierakunnat återbetalningen, för upprätt-utan att
hålla konsumtionen. En del enligt vissa uppskattningar så mycketstor som
40 °o i några försvannländer också kapitalflykt.helt via I 13 närmare
undersökta skuldländer beräknas flyktkapitalet 1988 genomsnittligt ha

halva den totala utlandsskuldsättningen. Detta problem imotsvarat kan
väsentlig hänförasmån till fördaden ekonomiska politiken. Bristande
förtroende för politik, i föreningdenna förfallnamed de förfal-ochstora
lande skulderna, medförde också frivillig nyutlåning från bankerna tillatt
ifrågavarande länder heltnästan upphörde. Härtill kom kraftigt decime-

direktinvesteringar.rade vissaI länder har under de årensenasteman
ekonomiska anpassningsprogram föreningi med skuldnedskriv-genom

ningar lyckats vända denna negativa utveckling kapitalflödena.av

2.3 Skuldkrisen

föregåendeI de två avsnittennärmast faktorerhar antal nämntsett som
del bakgrunden till skuldkrisden drabbatsammantagna ettger en av som

antal u-länder under 1980-talet. inteHär försök full-görs någotstort att
ständiga denna bakgrund eller bedöma den relativa betydelsen deatt av

Änolika faktorerna. mindre söker vi analysera krisen fördelaeller ansvars-
bördan mellan de berörda aktörerna u-landsregeringarna, i-lands-
regeringarna, bankerna, internationellade organisationerna. Hundratals
böcker och tusentals artiklar skrivitshar i uppfattningarnaochämnet och
slutsatserna talrika och skiftande. Viär tillbegränsar här redovisaattoss

inågra sammanhanget relevanta fakta. Liksom beträffande föregående
avsnitt reservationbör för framställningengöras med nödvändighetatten
blir schematisk dennär måste bygga förpå aggregerade data stora grupper

länder.av
Först detär värt utvecklingen i u-länderna genomsnittligtatt notera att

varit än kanske föreställer sig. UNDPs Humangynnsammare man
Development 1990Report betonar detta.

Medellivslängden från år46 62till 1960 1987.steg mellan och Lås- och skrivkun-
frånnigheten för 43ökade °o 60till °o. Dödligheten för årbarn under femvuxna

Ochhaiverades. ökning u-Iandsbefolkningentrots med 2 miljarder människoren av
översteg livsmedelsproduktionen folkökningen 20 %. Aldrig såmed tidigare har
många såmänniskor 22upplevt väsentliga förbättringar i sina iiv.



199148SOUhälften u-länder sammanlagtallaockså konstateras drygtDet bör att av
skuldkris. Dessa länderflertalet i Asien inte någon50, drabbats avvarav

fattigasteoch denför både den totaladen delenstörsta u-avsvarar
sin skuldtjänst ochlandsbefolkningen. sköta räntorDe har kunnat amor-

utveckling blivitderassärskilda ochteringar skuldlättnader utan attutan
1980-talet drygttillväxt snabbare underlidande. själva verket derasl var

% väl hävdadOckså capita-tillväxten 4°0 l970-talet.6 underän varper
skuldåterbetalningAvtalsenligförhållande till 1960- och 1970-talet.i både

fortsättamöjligt för dessa ländertillväxt gjort mångagod har detoch attav
omfatt-i ungefärinternationella kapitalmarknadernalåna på deatt samma

kapitalinflöde visserligen1970-talet. Detta ärning under nusom
industriali-med många dehängeravtagande det att av mersammanmen

börjat få bytesbalansöverskott.självau-ländernaserade
skiljer låginkomstlän-mellanskuldsatta u-ländernaBland de hårt man

1988 ochcapita-inkomster på högst 545 dollar27 länder medder per
999 dollar.capita-inkomster på 546 519 medmedelinkomstländer per -

jämforda övrigamedför båda ländergruppernyckeldata dessaNågra
i tabell.redovisas nedanståendeu-länder

1982-1989,länderNyckeldata lör skuldsattaTabell 22.
årsgenomsnitt, procent

ÖvrigaskuldsattaHårt
medelinkomst- u-länderlåginkomst-
länderländer

6,40,8 1,4BNP-tillväxt
19,8 27,513,1InvesteringBNP
4,9 8,3Exportökning 1,1

-0,2 5,5-6,8Importökning

Committee90-5, 1990.Källa Development

ilåginkomstländerna flertalet demi skuldsattaTillväxten de hårt av-
årtiondena långttvå legathar under deAfrika söder Sahara senasteom -

finns emellertid tecken pålåginkomstländer. Dettillväxten i övrigaunder
anpassning-tidiga ekonomiskai vissa medbörjat vända ländertrendenatt

Gambia, Ghana,kapitalinflöden. Det gälleroch betydande ex.sprogram
FörTanzania, och Uganda.Malawi, Moçambique, TogoMadagascar,

för förstaregistrerades 1989 gångeniAfrika Sahara dess helhetsöder om
begynnandeliten höjning levnadsstandarden. Bakomårmångapå enen av
investering-viss återhämtning påtillväxttakten liggeraccelleration enav

lån, investeringar och gåvorårliga nettotransfereringarnasområdet. De
skuldsatta låginkomstländernautdelningar till de hårtminus ochräntor

till1983-1986 löpandeomkring miljarder dollar1987-1989 2 större änvar
utgjordeshälften inflöde under denpriser. dettaNära senaste tre-av

minst utveckladestatligt gåvobistånd. det gäller de 42Närårsperioden av
räntebetal-bistånd så deras1988 gångerdettaländerna storttre somvar

amorteringar.ningar och
kapitalutländskt på mycketförbättrade tillgången påDen gynnsamma

aktiv ekonom-låginkomstländer driveri hårt skuldsattavillkor de ensom 23



isk anpassningspolitik SOUkan bidragit till 199148ha investerings-den begynnande
och tillväxtåterhämtningen. Det må också denna ländergruppsnoteras att
bytesbalansunderskott tillreducerats hälften i priserknappt löpande från

till1982 1989. Samtidigt förhållandethar emellertid mellan skuld och
försämrats, förhållandetmedan mellan räntebetalningar ochexport export

stabiliserats följdtill förfallnaökade skulder och skuldlättnader.av
De hårt medelinkomstländerna,skuldsatta flertalet i Latiname-varav

rika, hade l970-taletunder klart högre tillväxttakt övriga medelin-änen
komstländer. Under 1980-talet har emellertid tillväxten legat väsentligt
lägre och trenden tycks Sedannedåtgående. 1983 har denettotvara av
långfristiga kapitalrörelserna varit negativt för de hårt skuldsatta medelin-

Ökadekomstländerna. statliga kapitaltillskott har inte kunnat uppväga
kraftigt krympande privata flöden till dessa länder. De har sedan 1982
registrerat nettoöverföring till sina privata fordringsägareen av resurser

ungefärmotsvarande 3 % sin årliga BNP.av
Samtidigt offentligahar det kapitaltlödets kapitaltillförselnandel tillav

de hårt skuldsatta medelinkomstländerna från fögaökat tredje-änmer en
i börjandel 1980-talet till drygt tredjedelar offentligatvå 1989. detInomav

kapitalflödet bilateralahar den andelen successivt minskat, medan de
multilaterala långivande institutionerna fått finan-axla växande delen av
sieringsbördan.

Förhållandet mellan investeringar och iBNP lågt de hårt skuldsattaär
medelinkomstländerna i jämförelse med övriga medelinkomstländer och
har inte visatännu tecken på någon bestående återhämtning.

Skuldkrisen har alltså drabbat olika u-länder och u-landsgrupper mycket
olika. Det emellertidär uppenbart de hårt skuldsatta u-ländernasatt
ekonomiska sociala utvecklingoch allvarligt hämmats den ochränte-av
återbetalningsbörda belastar redovisadedem. Ovan illustrerardatasom

Tilldetta. de bakomliggande realiteterna sjukvårds-hör och utbildnings-att
skuritsbudgetar har ined många länder; i fattigastenågra de harav

barnadödligheten krisartadeökat. Denna utveckling har till del präglatstor
biståndet till hårdastde drabbade länderna, såväl det bilaterala detsom
multilaterala, sedan början l980-talet.av

På vad har då de internationellasätt organisationerna försökt möta
skuldkrisen och reducera medförtde problem den huvudsakligenDet har
skett inom för den internationella skuldstrategi utvecklats.ramen s. som
Denna har väsentliga inslag upprätthållande världseko-tre gynnsamav en
nomisk utveckling, genomförande effektiva anpassningsprogram iav
berörda länder och tillförsel finansiella för stödjaattav resurser
anpassnings- och utvecklingsansträngningarna. första inslagetDet har be-

tidigare ihandlats detta kapitel 2. . diskuteras i kapitell Det andra l Det
tredje kortfattatberörs nedan och, afrikanskavad gäller de skulddrabbade
låginkomstländerna, i kapitel 14.1.

Enligt skuldstrategin kapitaltillskottär och särskilda skuldlättna-extra
förbehållnader länder själva sig stabilisera sin ekonomi.anstränger attsom

betyderI regel detta landet bör ha Internationella valutafondenatt ett av
ocheller Världsbanken godkänt ekonomiskt Finansiellt stöd påprogram.
mjuka villkor från Valutafonden och betydande del Världsbankens 24en av



SOU 199148icke projektrelaterade långivning förutsätter sådanaatt program genom-
förs. Betydelsen FondBank-stödda förstärksde attav programmen av
också avsevärd del det bilaterala biståndet gjorts beroende dem.en av av

affársbankskrediter, i finnsDetsamma gäller den mån tillgå.sådana att .multilaterala biståndet till inteDet de skulddrabbade u-länderna ökade
i reala 1980-talet. ökadnämnvärt under En andel det hartermer av

emellertid till speciellt Afrikahårt skuldsatta länderna, igått de söder om
Sahara speciellt i form till ekonomiskaoch stöd strukturanpassnings-av

reformprogram. först ymnigt flödandeoch De snabbtsedan upptor-men
kommersiella ikande lånen har därmed utsträckning ökadestor ersatts av

tillskott biståndsmedel. oftaMedan helt villkorslösa ochlånenav var -
illa biståndet ekonomiskt-använda är delnämnts storsom en av-
politiskt villkorat.

internationella organisationerna främstAv de det Världsbanken ochär
Internationella valutafonden för tilloch det ökade stödetsvaratsom svarar

skulddrabbade olika insatser för i förstade länderna. När det gäller lättaatt
medelinkomstländernas kommersiella förväntashand skuldbörda de båda

organisationerna bidra miljardermed 20-25 dollar,emotupp varav unge-
fär hälften för förskuldreduktion och hälften skuldtjänstreduktion. Dessa

huvudsakligen inominsatser sker för förstärkta skuldstra-denramen s.
tegin fråneller Brady-planen 1989. syftar till reduktionDenna av
skulder skuldtjänstbetalningar till affársbanker,och återupptagen nyutlå-
ning, investeringar repatriering ilyktkapital.ökade och Två bärandeav
tankar angripas land förär skuldproblemen måste land och skuldre-att att
duktionsåtgärder, för till varaktig återhämtning, stödjasleda måsteatt av

ekonomisk politik. organisatio-sund Redan under 1990 anslog de bådaen
väsentliga till förbelopp stöd sådana åtgärder.nerna

medelinkomstländer intresse förFlertalet hårt skuldsatta har anmält
enligt skuldstrategin. fall positivaskuldlättnader I antal har redanett

registrerats. finansiella vari skuldreduktionsåtgär-resultat De paket,
ingår, varierar liksom från fall till fall.derna åtgärderna själva Det- -

syftet mobilisera tillräckliga finansiella förär att attgemensamma resurser
det sikt återvinna sin kreditvärdighet.skuldtyngda landet på skall kunna

sig bilaterala multilaterala, statligaDet såväl kommer-rör om som som
kapitaltillförsel Tillsiella åtgär-och såväl skuldlättnad.resurser somom
fordringsägande affársbankerna till nedskriv-derna hör söka deatt pressa

ning fordringar, räntereduktioner nyutlåning.och återupptagenav
Framställningen ofullständig bild komplice-mycket deenovan ger av

diffusaförlopp döljer sigrade och samband bakom det något begrep-som
skuldkrisen. bild förtydligas i inom finans-Denna kompletteras ochpet en

internationella avdelning promemoria bilagadepartementets utarbetad
redovisade uppgifter väsentligen21. Nedan bygger på denna prome-

mona.
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SOUEn översiktlig bild utvecklingen nettotransfereringarna 1991; 48till u-länderna under-av av
1980-taIet förmedlas följande tabell.av

g

Tabell 23. Nettotransfereringar till u-länderna 1981-1988,totalt miljarder
dollar och procent

Miljarder dollar Procent
löpande
1981 1985 1989 1981 1985 1989

Bilateralt bistånd 29 29 40 21 34 36
Multilateralt bistånd 8 8 12 6 10 l l
Ovriga oflentl. flöden 9 12 16 6 14 14
Exportkrediter 18 4 131 5 l
Direktinvesteringar 17 7 22 12 8 20
l§nskilt gåvobistånd 2 3 4 2 3 4
Ovriga privata flöden 55 22 4015 26 13
Summanettoflöden 137 84 109 100 100 100

skuldrelaterade 95 26 16varav
icke skuldrelaterade 43 58 93
RänteutbeLJinsthemtagn. -86 -96 108-Nettotransfereringar 51 11 1-
Källa Bilaga 21 och Financing and External of DevelopingDebt
Countries, OECD, 1989Survey.

Som gick nettotransfereringarna årtiondeti mitten teli riktning. Denser av
förbättringbegränsade skett påsedan dess beror väsentligen ökningsom en av

biståndet och direktinvesteringarna. lånmedanövriga privata flöden kommersiella
nedgångfortsatt kraftigasin sedan 1980-taIet.början av

Den betydligt mörkare oftastbild framträder i debatten gäller Latinamerika.som
fortfarande registrerar Ocksånegativa nettotransfereringar. för flertaletstorasom

asiatiska u-Iänder är nettotransfereringarna negativa. detta är väsentligenmen en
spegelbild stark bytesbalans.av en

Från kommitténs pá Iågin-synpunkt intressantast är utvecklingen med avseende
framgår nedanståendekomstländerna. Den tabell.av

Tabell 24. Nettotransfereringar till låginkomstländerna totalt
1981 1988, miljarder dollar och procent-

Miljarder dollar Procent
löpande
1981 1985 1988 1981 1985 1988

Bilateralt bistånd 14 16 25 36 40 42
Multilateralt bistånd 6 7 9 16 18 16

offentl. flödenÖvriga 2 4 9 6 9 16
Exportkrcditer 6 3 161 6 1
Direktinvesteringar 2 34 511 4
Enskilt gåvobistånd 1 2 2 31-flödenOvr privata 5 7 9 15 22 16

nettoflödenSumma 39 40 58 100 100 100
skuldrelaterade 1011 9varav

icke skuldrelaterad 28 10 49
Ränteutbet.,vinsthemtagn. 12 20 25- - -Nettotransfereringar 26 20 33

Bilaga 21Källa och Financing ofand External Debt Developing Countries, OECD,
1989Survey.

alltsåNär det gäller dessa länder har ökade ränte- och vinstutbetalningar änmer
bistånd.väl uppvägts ökat För dessa ocksåländer har inte bara nettoflödena utanav

26nettotransfereringarna hela tiden varit positiva.



Skuldkrisen framstår inte SOU 199148lika dramatisk idag förstaundersomsom
hälften 1980-talet. Resultat börjar skönjas vissa de initiativav av av som
tagits för krisen.möta För många länder emellertid ekonomiskaär denatt

socialaoch situationen fortfarande synnerligen allvarlig, till del bero-stor
ende på deras skuldbörda. De skuldlättnadsåtgärder hittills vidtagitssom

otillräckliga.är alltså
Speciellt gäller detta de hårdast låginkomstländerna.drabbade För dessa

Avvägningenbehövs ytterligarebåde skuldlättnad och ökat bistånd. mel-
lan dessa båda angripasätt skuldproblemet väsentligen frågaäratt en om

maximera deras effekt,sammanlagda samtidigt negativade åter-att som
verkningarna resursflödet tillpå likaandra behövande minimeras.länder
Problemets allvar understryker angelägenheten ökning det totalaav en av
resursflödet till u-länderna. Under överskådlig tid måste betydande delen

i fråga de länderna den övervägande delen dettautsattamestom av- -
flöde få formen offentligt bistånd.av
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SOU 199148multilaterala biståndet översiktDet en-

Offentligt utvecklingsbistånd Official Development Assistance, ODA ut-
statligt finansierade resursöverforingar, förmånliga koncessio-pågörs av

villkor, från rika till fattiga kommitté förnella länder. Inom OECDs
biståndsfrågor Assistance fastställs fort-Development Committee, DAC

minimivillkor förvilka uppfylldalöpande måste attsom vara resurs-
överföringar bistånd. inom fastlagdaskall godkännas Det FN 0,7-som

målet gäller ODA.procent
Bistånd uppfyller kanaliseras tillovanstående villkor och ellersom som

multilaterala organisationer multilateralt bistånd.benämnsgenom
multilateral organisation sammanslutningMed här suveränaavses en av

i formedlemskap princip FNs medlemsländer. Medär Öppetstater, vars
definition internationelladenna organisationer Röda korsetär som en

multilateral organisation, EGsdå dess medlemmar är och Arab-stater.
fondernas bistånd särskild form bilateralt bistånd.betraktas här som en av

internationella organisationer multilateralabetänkandet används ochI
organisationer begrepp.som synonyma

bedrivs inom DAC ochFrämst tack det arbete FN är densomvare
internationella statistiken relativt tillförlitlig. hind-på detta område Detta

inte utnyttjar olikadock problem kan uppståatt attrar genom man
Exempelvis organisations bidragbegrepp. kan deen resurser anges som

utlovats for visst inbetalts organisationenår, till ellerettsom som som
utbetalts från olikaden. Alla korrektamätmetoderna ärtre men ger

görligaste inkonsistenser siffermaterialetresultat. mån har i beaktats.I
Försiktighet iakttas vid jämförelser uppgifter frånTrots detta bör mellan

olika framgå i kapitel avvikerkällor. Som kommer nedan och 18 ocksåatt
nationella redovisningen multilateralt bistånd kraftigt frånden denav

internationella. förra redovisas multilateralaI den under anslagsposter
ibland bilaterala utbetalningar, likaså innehåller bilaterala anslagspos-de

ofta bidrag till multilaterala organisationer. Omterna stora annat anges,
redovisade internationellt definitionen.använder den gängseovan

kapitel kortfattat internationella biståndssystemetsI detta berörs det
framväxt redovisas vissa for utnyttja multilateralaoch kana-argument att

for utvecklingsbistånd. multilateralaler En genomgång detgörs syste-av
organisation tonvikt mobiliseramed på dess roll och hanteramets att

bistånd. multilaterala olika institutioner forDet samverkan ochsystemets
koordination beskrivs, liksom i omfattninghuvuddragen verksamhetens

inriktning.och

28



3.1 Det multilaterala biståndsystemets framväxt SOU 199148

När det multilaterala framförhandlades i San Francisco 1945,systemetnya
byggde Nationernaspå Förbunds relativa framgångar på det ekono-man
miska och sociala området. Man skapade FNs ekonomiska och sociala råd
Economic Socialand Council, ECOSOC. Till ECOSOC knöts existe-de
rande specialorganen från Nationernas Förbunds tid. förutsågsDet att
framtida ekonomiska sociala institutioneroch viaskulle ECOSOC kunna

tillknytas Förenta Nationerna.
De organisationer skapades hade inledningsvis uppgiftersom som an-

knöt till behoven efter världskriget.andra Världsbanken International
Bank for Reconstruction and Development, lBRD bidraskulle till åter-
uppbyggnaden Europa. Internationella valutafonden Internationalav
Monetary Fund, fickIMF sina huvuduppgifter underlättaattsom en av
flödet valutor mellan Europa och USA. flykting-FNs och rehabiliterings-av
administration United Nations Relief and Rehabilitation Agency,
UNRRA fick uppgiften bistå under krigsslutet. Samtidigt påbörjadesatt
arbetet framförhandla global handelsorganisationatt Internationalen
Trade Organization, ITO.

ITO-överenskommelsen aldrigblev ratificerad USA därföroch komav
i kraft.träda Organisationen delvisatt Allmänna tull- ochersattes av

handelsavtalet General Agreement Tariffs and Trade, GATT ochon
sedermera konferens förFNs handel utvecklingoch United Nations
Conference Trade and Development, UNCTAD. UNRRA ladeson ner
1947 och åtskilliga dess uppgifter kom sedermera över FNsatt tasav av
barnfond United Nations Childrens Fund, UNICEF och FNs flykting-
kommissarie United Nations High Commissioner for Refugees,
UNHCR, fick1952 finansiella bistå flyktingar. Världs-attsom resurser
banken utvecklades till institution för global utvecklingsfinansiering.en
ECOSOC blev konventionellt mellanstatligt forum.ett

Under 1950-talet påbörjades avkoloniseringen och kravet att anpassa
multilateraladet till u-ländernas behovsystemet restes.

1960 bildades Internationella utvecklingsfonden International Devel-
Association, IDA fond för mjuka inomopment lån Världs-som en

Åretbanksgruppen. därpå skapades Världslivsmedelsprogrammet World
Food Programme, WFP, började arbeta två år 1965som senare. samman-
slogs fondernanågra for tekniskt bistånd inom FN-systemet och FNsav
utvecklingsprogram United Nations Development Programme, UNDP
bildades. fanns,Därmed med undantag den 1977 bildade Internatio-av
nella jordbruksutvecklingsfonden International forFund Agricultural De-
velopment, IFAD, huvudorganen for multilateraladet biståndet på plats.
Flera institutioner har tillkommit sedan dess. Dessa har emellertidnya
varit inriktade vissapå specialfrågor och spelar, skall nedan,som se
ingen avgörande förroll resursöverföringen mellan rikare fattigareoch
länder.

mittenI 1960-taletpå utgjorde fortfarande det multilaterala biståndet en
marginell del biståndetdet totala 6 DAC-ländemas bistånd. Deav av
finansiella biståndsinstitutionerna, dvs. VärldsbankenIDA, regionalban- 29



199148SOUsedermera till börjanperioden framhelaoch IFAD, har underkerna av
övrigaresursöverföringar FN-organför mindrenågot än1980-talet stått

förskjutning tillgradvis1980-talet skedde övertillsammantagna. Under en
%idag för 60 detorganisationerna, stårfinansiellade uppemot avsom
fallertredjedelar påbiståndet tvåmultilaterala varav närmaretotala

IDA.

biståndför multilateralt3.2 Argumenten

framför alltför multilateralt bistånd,Till allmännade argument som
multilate-stärka dethör behovetanförs och medelstorasmå attstater,av

frågorviktigt globaladetsådant. För små länder ärrala attsystemet som
multila-diskuteras istormaktsgrupperingarinominte slutnaavgörs utan

maskinerietmultilateralaolikafora. stärka delar detterala Genom att av
förbli utnyttjat forum allamöjligheterochdess anseendeökar att somman

sig,vilket kommittén ansluterdiskussioner. tillMed detta synsätt,typer av
exempelvis fredsarbetet inom FN.FN-biståndstarktunderlättar ett

bistånd detför multilateralt är rättallmäntEtt attargumentannat
tankegångbilaterala relationer. Dettautformat rationellare äränär samma

framför bilaterala.handelsöverenskommelsermotiverar multilateralasom
fem givar-slutasfigurer illustrerar de avtal måsteNedanstående omsom

multilateraltill fem med ellervill bistånd mottagarländerländer utan enge
organisations medverkan.

biståndmultilateralt respektive bilateralt31. Avtal vidFigur

Givarländer Givarländer

M4\\ l
Vwar.

aQ0©..organtsaüoMultilateral
lå 5än.if

MottagarländerMottagarländer

organisationens medverkanmultilateralafinner med denVi således att
blirbilaterala avtalutnyttjarfodras tio överenskommelser, men om man

för fem.avtal i stället Innebör-varje mottagarland slutsantalet 25. För ett
förmedlarexempelvis UNDPinses betänkerdettaden attmanav om

till 110 mottagarländer. Dettafrån 40-talet givarländerbistånd änmer
detta medi 150 överenskommelser. Skulle ersättasavtalasskulle kunna

4400.bilaterala antalet avtalavtal blev
förviktigaste biståndsanknutna skälenförtecknas några deHär attav

multilateralakanalisera bistånd via kanaler.
internatio- 30samordnadeutvecklingsproblem kan bäst lösasVissaa genom



nella eller regionala insatser. Det kan gälla katastrof- SOUl99lL48eller flyktingsituae
tioner, utrotande smittsamma sjukdomar, forskning etc.av
Visstb bistånd tillär knutet internationella överenskommelser eller kon-
ventioner. Hit hör bl. flyktingfrågor, handel sjöfart,och miljökonven-a.
tioner etc. -
Stordriftsfördelarc kan uppstå när söker lösa problem i ettman samma

antal länder. Endast de multilateralastort är ålagda den bredd iorganen
verksamheten underlättar detta.som

d Multilateralt bistånd neutralt tillär så vida det inte förknippatäratt
med enskilt givarland. Därmed kan fylladet uppgifter inomett ett

inteämnesområde eller i land givarlanddär vill direktett ett exponera
sig. i

e En biståndsgivare saknar kompetens administrativaoch inomresurser
område och finner olämpligtdetett bygga sådan och kan dåatt upp

välja multilaterala förmedlare besitter denna kompetens.som
f Genom samarbete med multilateral organisation kan bilateraltetten

biståndsorgan skaffa sig kunskaper biståndsverksamhet.nya om
g Dialogen biståndsmottagamamed iblandkan mindre känslig attvara

föra i multilaterala fora i bilaterala.än Den framträder isamsyn som
sådana sammanhang får också bredare tillämpning.en

h Därest givare får förgehör sina prioriteringar inom multilateralten ett
uppnås multiplikatoreffekt. Därmed påverkas helaorgan, en s. orga-

nisationens verksamhet, inte bara bidragde givaren lämnat tillsom
organisationen.

i multilateralaDet biståndets neutralitet innebär för detmottagaren att
kan lättare verksamheter inom politiskt känsligaatt accepteravara
områden.

j Dialog kring biståndets inriktning lättare föra i forumär däratt ett
själv är medlem och andra länder i situationmottagaren deltar.samma

k Det multilaterala tillgång till erfarenheter och kunskapsystemet ger som
kommer från hela världen inteoch frånbara enskilt givarland.ett
Medan de första a-c har giltighet förtre givareargumenten samma

för torde femde följandedärpåmottagare, d-h ha störst relevanssom
för givarna och de sista i-k förtre mottagarna.

En nackdel multilateraltmed bistånd kan å sidanandra denattvara
multilaterala beslutsprocessen i vissa situationer fördröjakan genomföran-
det verksamhet. Det kan finnasockså multilaterala biståndsinsatserav en

saknar alla de fördelarna.uppräknade -som ovan

3.3 Det multilaterala bistândssystemets struktur

Följande visar hur FN-systemet Linjernaär uppbyggt. påorganogram
skissen visar formelladen rapporteringsväg organisationerna har attsom
följa. flertalet fallI går till ECOSOC ioch samtliga fall gårrapporterna de

Ävenvidare till FNs generalförsamling. således kan talaom man om organ
är överordnade de andra, verklighetenär inte lika entydig.som

3l



199148SOUorganisation32. FN-systemetsFigur
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. huvudorganFNs
AndraFN-organg

suveränafattas besluteninomnivåer ytterstPå alla systemet rege-av
likvärdiga.därförvilja beslutenför regeringarnas äruttryckringar. Som

Försökgöri olikamotstridiga beslut attfattas attsällan utanInte manorgan
instans.högreidemjämka samman

Flerafackorgan uppräknade.FNsi ärTill höger organogrammet av
Därmed har deratiñcerade stadgar.harFN. Deäldredessa är än egna

överordnadeställningsjälvständigjuridiskt gentemot somorgan,sett en
juri-dennabiståndsområdet ärPâfackorganens stadgar.inte kan ändra

gällerverklig. det denformell Näremellertidsjälvständighet ändiska mera
exempel-skillnad mellannågonsvårtverksamheten är detpraktiska att se

forNations HumanUnited Centerbebyggelsecenterochvis boende-FNs
fackorganen. FNsfackorgan, ochinteHabitat, ärSettlements, ettsom
Industrial Devel-NationsUnitedutvecklingindustriellFörorganisation

till fack-för några år sedanomvandladesUNIDOOrganization,opment
för organisationenpraktiska konsekvenserhaftdetta somutan attorgan

biståndsorgan.
olikaindelningsgrund utgörfruktbararebiståndssynpunktfrånEn orga-

biståndsflödet.internationellafunktioner i detnisationers
förmedlaförvalta ochuppgiftorganisationer har attEn somgrupp av

skalldevillkormed utöverförses normaltgåvobiszånd. Bidragen att
32sig här huvud-organisationens mandat. Det rörFörutnyttjas inom ramen



sakligen tekniskt SOUbistånd, 199148dvs stipendier, utbildning ochexperter,om
informationsutbyte. förslagPå organisationens sekretariat beslutarav
medlemsländerna i respektive styrelse hur skall utnyttjas. Föl-resurserna
jande organisationer inom FN-systemet har denna huvuduppgift

utvecklingsprogramFNs United Nations Development Programme,-
UNDP,
FNs kapitalutvecklingsfond United Nations Capital Development-
Fund, UNCDF,

befolkningsfondFNs United Nations Population Fund, UNFPA,-
barnfondFNs United Nations Childrens Fund, UNICEF,-
flyktingkommissarieFNs United Nations High Commissioner for Re--

fugees, UNHCR,
Östernhjälporgan for flyktingarFNs i Mellersta United Nations Relief-

forand Works Palestine Refugees inAgency the Near East, UNRWA,
Världslivsmedelsprogrammet World Food Programme, WFP,-
Bidragen till organisationerdessa lämnas gåvobistånd. Vid årligasom

bidragskonferenser utfáster sig givarna föregående överläggningarutan-
vissamed belopp bidra till nästkommande års verksamhet. Endastatt-

nordiskade länderna har utnyttjat möjligheten indikera bidrag överatt
tidsperioderlängre Finansieringenår.än brukar betecknas frivil-ett som

liga bidrag.
organisationerAv dessa har UNDP särställning i avseenden. Förtreen

förstadet har UNDP mandat finansiera tekniskt bistånd inom hela detatt
sociala ekonomiskaoch området. Man således inte tillär begränsad ett
ämnesområde eller sektor. För det andra är ålagd i huvudsakatten man
arbeta med andra organisationer vanligen fackorganFNs genomfö-som

projekt och insatser. Slutligen skall i kraftUNDP bl. sinrare av a. av-
ställning finansiärcentral samordna tekniska bistånd.FNs Tillsom -

särfonderUNDP antal knutna. vissär I utsträckning dessaett mottar
organisationer bidrag är ändamâlsbestämda.som

En organisationer lämnarde utvecklingslån.ärannan grupp av som
organisationerDessa kallas ofta för internationella finansinstitutioner In-

ternational Finance Institutions, IFIs. De lämnar olikatvå lån,typer av
förmånligamycket respektive bankmässiga.mer

Internationella utvecklingsfonden IDA, Afrikanska utvecklingsfonden
African Development AlDF,Fund, Asiatiska utvecklingsfonden Asian
Development förFund, AsDF, Fonden särskild verksamhet inom Intera-
merikanska utvecklingsbanken forFund Special Operations, FSO och
Internationella jordbruksutvecklingsfonden IFAD lämnar alla lån på

förmånligamycket villkor långa amorteringstider och praktiskt taget-
Återbetalda förränta. lån utnyttjas nyutlåning. Liksom tidigaredeutan

gåvoförmedlandenämnda organisationerna fonderbaserar dessa sin verk-
samhet gåvobistånd från biståndsgivandepå länder. Bidrag till dessa
organisationer får ej, givaren, förses villkormed utnyttjasoch enligtav

ibeslut de Bidragen framförhandlasstyrande bidragsgi-mellanorganen.
i påfyllnadsförhandlingarvande länder gäller tidsperioder på i regelsom

Uppläggningenår. förhandlingarmed minskar inslaget frivillighettre av
i bidrag.dessa 33
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SOU 199148Världsbanken regionala utvecklingsbankerna,och de Afrikanska utveck-
lingsbanken African AfDB,Development Bank, Asiatiska utvecklings-
banken Asian Development Bank, AsDB och Interamerikanska utveck-
lingsbanken lnteramerican Development Bank, lämnarlDB lån av mer
bankmässig På grundval kapital, delvis inbetalat,är delvisnatur. av som

medlemsländerna, institutioner relativtkan dessagaranterat taav upp
förmånliga internationellalån på de kapitalmarknaderna. Dessa medel
vidareutlånas till u-länder på villkor fördelaktigarenågotär än vadsom
länderna skulle erhålla de själva lånade på marknaderna.om

regionalaDe utvecklingsbankerna fondernaoch tillhör inte formellt
FN-systemet till skillnad från Världsbanken, specielldock harsom en

inom detta till och samarbetar med FN-systemet.status rapporterarmen
Huvuduppgiften för fackorganflertalet livsmedels-FNs ochsom-

jordbruksorganisation Food and Agricultural Organization, FAO,
Världshälsoorganisationen World Organization,Health WHO, och Inter-
nationella arbetsorganisationen International Organization,Labour ILO

de regionala kommissionerna för Latinamerika, Afrika,Europa, Asien-
Östernoch Mellersta övriga FN-institutioner FNs boende-samt som-

och Habitat,bebyggelsecenter, och konferens förFNs handel och utveck-
ling, foraUNCTAD för olika norrnativär verksamhet.att typervara av-

framförhandlaFörutom informationöverenskommelser och harutbytaatt
de dock viss biståndsverksamhet.även biståndsverksamhet finan-Denna
sieras ipå huvudsak sätttre

olikaDe har reguljär budget. Denna budget utarbetasorganen en genom-
intern förhandlingsprocedur i fastställts,FN-systemet. budgetenNären

åligger det medlemsländerna bidra till denna enligt särskildatt en
bidragsskala. Bidragen obligatoriska. Sveriges °0.andel f.n.är drygt lär

mindreEn reguljäradel den budgeten för biståndsändamål.avsättsav
För de flesta organisationer det sig till lO %.rör andelarom upp
Undantaget Världshälsoorganisationenär där huvuddelen budgetenav

till biståndsändamål.går Användningen idessa medel beslutasav
organisationernas styrelser.
ifrågavarande kan också åta sig uppgiften genomföra projektattorgan-
för organisationers räkning.andra organisationDen heltärsom upp-

för tillhandahållabyggd finansieringdenna UNDP. Föräratt typ av
flertalet fackorgan och andra FN-organ förär UNDP den källanstörsta
finansiering biståndsverksamhet. projektDessa beslutas gemensamtav

genomförandemellan UNDP, organisations sekretariat och mottagar-
landet.

förhandlingarI olika bilaterala givaremed erhåller också organisatio--
förmedel projekt funds,bestämda trust multibi-bistånd.nerna

Dessa medel förknippadekan med villkor olika slag såväl påvara av
upphandlingsområdet vad gäller och geografisk in-ämnesområdesom
riktning. finansieringsmodellDenna fått framförhar växande betydelse

för fackorganen.allt organisationens sekretariatEndast och givarlandet
inflytandehar på dessa verksamheter.
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3.4 Samordningsinstrument inom FN-systemet SOU 199148

Inom FN-systemet har tillskapats serie instrument för samordning ochen
samarbete. ibland sekretariatskaraktär,Dessa har i fallandra berörs med-
lemsländerna slutligen finnsoch det samordningsinstrument på mottagar-
landsnivå. från biståndssynpunktDe viktigaste instrumentdessaav pre-

nedan.senteras
Enligt generalsekreterarenFN-stadgan är FN-systemets högste adminis-

trative tjänsteman. Detta befogenheterhonom betydande i admi-allager
nistrativa frågor. formell möjlighetHan har genomföra organisations-att
förändringar i anställningsfrågor.besluta Ingen generalsekreteraresamt att
har utnyttjadock valt denna möjlighet. därförMan kan påståatt att en
praxis utvecklats innebär generalsekreteraren i endast mycketattsom

omfattningbegränsad administrativt.FN-systemetstyr
På 1970-talet inrättades tjänst generaldirektör för ekonomiskten som

samarbete och zitveckling. Generaldirektören fungera general-avses som
företrädaresekreterarens på detta område. Häri ligger potentiellen sam-

ordningsfunktion. realitetenI har denna emellertid kommit bli mycketatt
begränsad. möjligen tillskrivasDetta kan bristande frånsåväl stöd general-

sida bristandesekreterarens och befogenheteroch starkaresurser som
organisationer .ieferoch inom övrigaden hierarkin.

Administrativa samordningskommittén Administrative Committee on
C0-ordination, ACC kommitténmöts gånger år. I ingår chef-ett par per

för samtliga FN-organisationer, inklusive Bretton Woods-erna
institutionerna dvs. Världsbanksgruppen och IMF, ordförande-under
skap FNs generalsekreterare. Som framgår såväl kommitténsav av namn

sammansättning ACCborde verksamt instrument förettsom vara samar-
inom FN-familjen.bete verkligheten fungerarI kommittén dock mest som

forum för informationsutbyte; den sammanträder oftadessutom på lågett
nivå.

förKommittén och samordning forCommittee andProgrammeprogram
Co-operation, CPC mellanstatlig kommittéär diskuterar helaen som
FN-systemets verksamhet inom för reguljäraden budgeten. Kom-ramen
mittén håller ambitiösa diskussioner kring olika delprogram och söker
framdriva såväl koncentration inom rimlig arbetsfördelning mellansom
organisationerna. genomför årligaMan också översyner ämnesområdenav

berör antal organisationer. Kommitténsstörre svaghet ärett attsom
beslutsfattandet med konsensus.sker Därmed lyckas sällan sigman ena om

förändringar förslag tillstörre de verksamhet kommer från organi-av som
sationerna.

Rådgivande förkommittén administrativa och budgetära frågor Advi-
Committee Administrative and Budgetary Questions, ACABQ ärsory on en

liten kommitté med länderrepresentanter generalförsamlingenvalda av
på personlig basis. Kommittén FN-systemets få övergri-utgörmen en av

kontrollinstanser. ingåendepande Här granskninggörs de budgetaren av
Ävenolika föreslår.delar kommittén inte ifråga-kansystemetsom av om

de verksamheter CPC,sätta godkänts så påverkar påtagligtdensom av
FN-systemets budgetmaskineri. Liksom för CPC dock begränsningenär att 35



SOU 199148diskuterar Frivilligtendast FN-systemets reguljära budget. finansi-man
inomerade verksamheter, Världsbanken, UNDP och UNICEF,som ex.

faller formellt utanför emellertiddess mandat. De kan pågranskassett
respektive styrelse.begäran av

organiserat givargrupperSåväl UNDP Världsbanken har i syfte attsom
fallbiståndet till enskilda UNDPs kallasöka och samordna länder. I dessa

ConsultativeRound Tables och i Världsbankens Groups. fler-Förgrupper
fora. företrädarefinns För intetalet u-länder endera dessa Där möts baraav

förmultilaterala bilaterala biståndsgivarna.det också de Isystemet, utan
praktiken Consultative visat sig effektivare instrumenthar Groups änvara

Delvis reflekterar faktumRound Tables. detta det UNDPatt motpartsom
planeringsministerier,i har medan Consultative GroupsRound Tables

tillsammans ñnansministerier. Viktigare kanske Världs-arbetar med är att
banken har UNDP.avsevärt större änresurser

lokalvarje samordnare oftastmottagarland har FN-systemetI utsett en
ansvarig för fortlöpandeDenne det samarbetetUNDPs representant. är

FN-familjen förinom och kontakterna med mottagarlandet under-att
ställning FN-systemets ambassa-lättas. Den lokale samordnaren har som

oftast personliga kvalifikationeri landet och kan, baserat på ändör mer
bidra till koordination inomformell ställning, verksamt samarbete och

FN-systemet.

multilaterala biståndets omfattning3.5 Det

resursmobiliseringvisar organisationers förNedanstående tabell antalett
visar utbetalningar från bud-biståndsverksamhet 1989. Tabellen den egna

multibi. inkluderas inte utbetalningarextrabidrag Däremotgeten samt av
miljonerfrån multilateral organisation.medel erhållna De 780annanen

olika organisationer för projektverksamhetdollar lämnade tillUNDPsom
redovisade inkluderasexempelvis endast hos UNDP. Inte heller denär

från regionala utvecklings-bankmässiga långivningen Världsbanken och de
klassificeras bistånd,bankerna eftersom inte ODA. För deden som

fördelaktiga AfDF, FSOorganisationer lämnar lån IDA, AsDF, ochsom
nettoöverföringar, efter förredovisas dvs. avdrag ochIFAD räntor amor-

omfattningen framräknadeteringar. Den totala den på detta sättav resurs-
mobiliseringen för biståndsverksamhet 1989 9 miljarderdrygt dollar.var
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SOU 199148Tabell 31. Resursmobilisering bistándsverksamhet 1989, milj.för dollar
och procent

Belopp Procent

Internationella utvecklingsfonden 3009IDA 33.. . . . . . . . . . . . .FNs utvecklingsprogram UNDP 981 11. . . . . . . . . . . . . . .. . . .Världslivsmedelsprogrammet WFP 953 11. . .. . . . . . . . . . . . .Asiatiska utvecklingsfonden AsDF 919 10. . . . . . . . . . . . . .. . .flyktingkommissarieFNs UNHCR 507 6. . . . . . . . . . . . . . . . .
bamfondFNs UNICEF 501 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .Afrikanska utvecklingsfonden AtDF 492 5. . . . . . . . . . . . . . . .Världshälsoorganisationen WHO 311 3. . . .. . . . . . . . . . . . . .ÖsternFNs hjälporgan för flyktingar i Mellersta

UNRWA 223 2. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .livsmedels-FNs ochjordbruksorganisation FAO 187 2. . . . . .
fond forFNs befolkningsfrågor UNFPA 2163. . . . . . . . . . . . .Internationella jordbruksutvecklingsfonden IFAD 158 2. . . . .Interamerikanska utvecklingsbankensfond för särskild

verksamhet FSO 2144. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .Internationella arbetsorganisationenILO 62 1. . . . . . . . . . . .FNs organisation för industriell utveckling UNIDO 47 l. . . .
organisation för utbildning,FNs vetenskapoch kultur

UNESCO 38 -. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Internationella organet IAEA 38atomener -. . . . . . .. . . . .FN-sekretariatets teknisk Jistândsprogram DTCD 24 -. . . .Internationella handelscentretITC 16 -. . . . . . . . . . . . . . . . .Metereologiska världsorganisationen WMO 14 -. . . . . . . . . .
luftfartsorganisationenInternationella lCAO 10 -. . . . . . . . .Internationella sjötransportorganisationen IMO 9 -. . . . . . .Ekonomiska sociala foroch kommissionen Asien och

Stilla havsområdetESCAP 9 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ekonomiska kommissionFNs för Latinamerika och
Karibien ECLAC 6 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Internationella teleunionen ITU 6 -. .. . . . . . . . . . . . . . . . .

Världsorganisationen för intellektuelladen ägande-
WIPOrätten 5 -. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ekonomiska kommissionen för Afrika ECA 5 -. . . . . . . . . .konferens handel utvecklingFNs och UNCT AD 3om -. . . .FNs boende-och bebyggelsecenterl-labitat 3 -. . . . . . . . . . .Ekonomiska och sociala förkommissionen Västafrika

ESCWA 1 -. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Världspostunionen UPU l -. .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .för multinationella företagFNs UNCTC 1center -. . . . . . .kommissionenEkonomiska for ECEEuropa 1 -.. . . . . . . . .Övrigt katastrofbistånd etc. 210 2. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ..
Källa sammanställningar FNs activities foroperational development 1990ochur
OECDs Development Co-operation, 1990 från organisationer.Report, årsrapporter

sju organisationernaDe uppgift förvaltaöversta i tabellen har attsom
multilateralt Tillsammansbistånd. för %de 80 multila-står än detmer av
terala biståndsresurser.systemets

de ämnesinriktade fackorganenAv erhåller WHO förstörst resurser
biståndsändamål. 1989 137 miljoner dollar obligato-dessavar av resurser
riskt bidrag från FNs medlemsländer. WHO tilluttaxerade Detta dengör
enda organisation inom det multilaterala bedriver omfat-systemet som en
tande verksamhet baserad på obligatoriska bidrag.

Det viktigt hålla i minnetär ovanstående tabell endastatt att anger
organisationernas storlek resursmobiliseringssynpunkt. Om till 37ur man ser



199148SOUorganisationerna betydandeerhåller mångafáltverksamheten resurserav
organisationerna genomfördeframför UNDP. De störstafrån allt som
miljoner FN-sekretariatetsFAO 164 dollar,UNDP-projekt 1989var

miljoner dollar, UNIDO mil-DTCD l0l 79tekniska biståndsprogram,
58 miljonermiljoner dollar och Världsbankenjoner dollar, lLO 61

dollar .
geografiska fördelningen utbetalningarna från32 dentabell återgesI av

övriga Sverigesfinansiella institutioner, FN-systemetinternationella samt
bilaterala verksamheten.bistånd helaDAC-ländernasoch procent avsom

bistånd 1988 1989, genomsnitt,fördelning32. RegionalTabell av -
utbetalningartotalaprocent av

FNlFls Sverige DAC

56 3337 43SaharaAfrika söderom
21 1438 19Sydasien

Övriga 2216Asien Oceanien 14 l loch
3 16Nordafrika 2 10Mellanöstern och

12 9 14Latinamerika 9
100 100100 100Summa

regionalainkluderarinstitutioner IDA, deInternationella finansiella lFls
utvecklingsfondema och IFAD.
2 UNHCR och UNFPA.UNICEF, UNRWA, WFP,inkluderar UNDP,FN

1990 OECD, 1990.Co-operation, Report,DevelopmentKälla

SaharaAfrikafinns i regionerna söderfattigaste de tvåländernaDe om
bilateralaiprioriteras det svenskaSydasien. två områdenDessaoch

likartadbistånd.bilaterala lFls harmindre i DAC-ländernasbiståndet,
AfrikaSydasien får högre andel ochSverigefördelning attutom ensom

mellanställning,intarFNSahara lägre.söder om manmenenom en
geografiskflyktingbistånd harolikaexkluderar typer en annansomav

med deförblir likheterna, också FN,Mellanösternfördelning bl. a.
påtagliga.prioriteringarnasvenska

på32uppdelning tabellvisar motsvarandeTabell 33 numensom
finnsBlandhela verksamheten. lFls endastsektorer procent avsom

uppgifter förjämförliga IDA.

bistånd 1987-1988, genomsnitt,33. Sektoriell fördelningTabell pro-av
cent

SverigeFN DACIDA

25infrastruktur 27 16administrativ 21Social och
2021 15 15Ekonomisk infrastruktur

27 9 8 2lJordbruk
108 5 6produktionIndustri och

21 5Livsmedelsbistånd -- 3223 51Programbistånd 23
100 100 100100Summa

38OECD, 1990.Co-operation, 1990Report,Källa Development



vansklig SOUTabellen tolka till vida 199148är så programbiståndet innefattaratt som
flertal olikartade verksamheter. Det kan dels sigröra generellaett om

anpassningsprogram direktsaknar anknytning till sektor, delssom en
innefatta sektorprogram hänföras tillborde någon övrigadeett som av

Bristensektorerna. härvidlag blir särskilt påtaglig för Sverige, där en
nedbrytning programbiståndet skulle kraftigt Förändra sektorfördel-av
ningen Sverige har exempelvis programbistånd inom jordbrukssek-stort
torn.

Ett observationer kan dock göras. IDA utmärker sig denpar genom
kraftiga betoningen jordbrukssektorn. FN har socialstörsta sektorav som

administrativoch infrastruktur. skillnad förklarasDenna till delstor av
IDAs inriktning finansielltpå bistånd och FN-organens tekniskt bi-på
stånd. förEtt särdrag omfattandeFN det livsmedelsbiståndet.ärannat
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SOU 199148imultilaterala biståndetsvenska4 Det ett

perspektivinternationellt

internationella biståndssamarbetet har genomgåttDet svenska och stora
multilateralaförändringar efterkrigstiden. Utbyggnaden detunder av res-

olika tidsperioder.pektive bilaterala biståndet varierat i länder och Dehar
förnordiska successivt kommit växandeländerna har ettatt ta ansvar

försökerframför finansiering. kapitel medallt FN-systemets I detta att
multila-biståndsstatistikens hjälp följa utvecklingen bild deoch avge en

biståndsflödenas Fördelning bidragsgivande länder ochterala mellan både
förmedlande organisationer.

multilaterala biståndets utveckling4.1 Det svenska

trettio vuxitutvecklingsbiståndet årenDet svenska har under de senaste
kraftigt. utgjorde 9 milj.kr och 199091 anslogsBudgetåret 195859 det

proposition för1962 10013 miljarder kronor märkesår 1962, dåEtt var
sikteförsta biståndsanslagen successivt öka med påbordegången attangav

bruttonationalprodukten. Samtidigt konstateradetilluppgå 1att av
fortsättningsvis bordepropositionen multilaterala biståndetdet ävenatt

multila-prioriteras. bakgrund detInnebörden detta kan attmotses avav
% Sveriges bistånd.biståndet 1962 utgjorde 83 totalaterala av

kraftigt. Sveri-biståndet1960-talet fortsatte det svenska ökaUnder att
För bi-från OECDs kommittébiståndet medlemmarnaandel avges av
°ofrån °0 till % 1966 och 1,9 årenståndsfrågor DAC ökade 0,1 1961 0,9

biståndet inte lika snabbt detmultilaterala ökade1970- 1971. Då det som
omkring hälften vid 1960-talets slut. Dettabilaterala, sjönk andelen till

istagnerade realadet totala DAC-biståndet,kontrasterar termermot som
period, samtidigt multilaterala andelen ökade.denunder denna som

biståndmultilateralaNivåerna dock blygsamma. DAG-ländernas ut-var
°o°o vid 1960-talet 16gjorde i mitten på 1960-talet knappt 6 och slutet av

bistånd.deras totalaav
precisering ambitionerna i detProposition 1968 101 innebar aven

°0-målet skulle uppnåsbiståndet i fastställandetsvenska och med 1attav
biståndsorganisationernaför multilateralabudgetåret 197475. Stödet de

bekräftades.
Sverige 1974biståndet fortsatte uppnåddesvenska öka ochDet att som

SverigesFörsta för biståndsutbetalningar. andel0,7 %-målland FNs av
multila-°0. internationellabistånd 1975-1976 3,9 DetDAC-ländernas var

och DAC-ländernasbiståndet i relativa tal ochterala Ökade både absoluta
40biståndet.multilaterala bistånd 27 det totala Trotsnådde 1975 drygt av



199148SOUflertalet andra län-biståndet ökade änmultilateralasvenskadetatt mer
tredjedel mittenvidtill drygmultilaterala andelensjönkders, den aven

årtiondet.
biståndinternationellt och svensktstrukturförändringarna iDe stora

mitten 1970-taletvidförhållanden råddedärmed Dehade ägt avsomrum.
inriktningomfattning har sedanochi biståndetshuvuddragengällervad

1980-1981biståndDAC-ländernasandelenDen svenskabestått. varav
%.1988-1989 3,53,2 % och

biståndsflödenOlika4.2 typer av

olikaförsöka illustrera de vägarfigur skallhjälp nedanståendeMed av
till mottagarland. Dessagivarlandbiståndsflödena från ettetttarsom

biståndet.förekommer inomavtalsformerolikadevägar motsvarar som

till mottagarlandfrån givarlandBiståndsflödenFigur 41.
4

Givarland

lll l i

3 64

I cl |
organisationMu Iateral

Ia Vo

53 4

ll...ll i

Mottagarland

biståndet.bilaterala Baserattraditionellaflöde detDetta representerar
projekt ellerfinansierasmottagarlandgivarland ochavtal mellanpå ett

i mottagarlandet.verksamheterandra
parallellfinansiering.betecknasvad brukarillustrerasHär somsom

givare ochmellanfallet finns avtalbilateralaLiksom i det motta-ettrent
avtalfinns ocksåParallelltviss verksamhet.finansiera ettattgare om

finansieraorganisation ochmultilateralmellan attmottagaren annanenen
organisationenmultilateraladenexempelverksamheten. Ett ärdel attav

finansierargivarenbilateraledenkraftverksdamm, medanfinansierar en
bilateraledenöverenskommelse mellanformellOftakraftverket. saknas

samordnas dåorganisationen; verksamhetenmultilateralagivaren denoch
bilaterala delenbetrakta denVi valtharvia olika samrådsarrangemang. att

angränsande 41bistånd. Denbilateraltspeciell formkanal 2 avsom enav



delen multilateraltär bistånd. SOU 199148
falll 3 finns överenskommelse mellan mottagarlandet och såvälen ett

givarland multilateral organisation finansieringen visstsom en ettom av
projekt visseller verksamhet. Resurserna från givarlandet och denen
multilaterala organisationen flyter föroch är detmottagarensamman av
underordnad betydelse finansierar vad. Denna modellvems resurser som

samfinansiering.kallas innebärDen regel multilateraladenattsom orga-
nisationen sigåtar betydande del verksamhetens administration. Etten av
exempel fallpå detta bilateralaär bidrag till importstöd administrerassom

Världsbanken tillsammans med bankens importstöd. Sam-av egna
finansiering redovisas ibland bilateralt, ibland multilateralt bi-som som

Vistånd. har så långt möjligt betraktat samñnansiering variantsom en av
multilateralt bistånd inom begreppet multibi.

Detta flöde illustrerar formenden renodlade multibi-vad kallasav som
lateralt bistånd multibi. Givarlandet har här ingått avtal med denett
multilaterala organisationen finansiera viss jfrverksamhetattom en
kapitel 18. I det renodlade multibi-fallet medelsutnyttjandet heltstyrs av
detta avtal och multilateraladen organisationen fungerar entrepre-som en
nör, genomför visst uppdrag. Dock kan för-mottagarlandet haettsom
handlat med såväl denna organisation givarlandet. Inflytandet frånsom
organisationens sekretariat kan också ha varit vid projektets tillbli-stort
velse. Internationellt liksom i detta betänkande betraktas multibi som
multilateralt bistånd.

Traditionell multilateral kännetecknas överenskom-av en
melse mellan multilateral organisation och Beslutsfattaremottagare.en en

givarsidanpå är organisationens styrande Något enskiltytterst organ.
givarland kan inte identifieras bakom resursflödet. 5 vivadrepresenterar
normalt med multilateralt bistånd.menar

Flöde 6 beskriver finansieringen den multilaterala organisationsav
i fallen 3 och Detta sker via multilaterala bidrag. givarlandEttresurser

lämnar bidrag till organisationens reguljära budget. Därefterett kan det,
tillsammans med andra medlemmar i organisationen, i diskussio-delta

hur samtliga multilaterala bidrag skall utnyttjas. Detta är vadnerna om
förknippasnormalt multilateralmed verksamhet.som

Ovanstående varithar försök renodla olika biståndsvägar. Iett att
verkligheten förekommer blandformer framförmellan allt 3 och Detta
är tillorsakerna internationelladen rapporteringen inte alltidatt ären av
konsekvent. Statistik multilateraltöver bistånd från olika källor därförär
inte alltid jämförlig.

framgårDet också kan mäta det multilaterala biståndet antingenatt man
tillflöden till multilateral organisation pilarna och 64 ellersom en som

utbetalningar från organisationen pilarna 4 och 5.

4.3 Det svenska multilaterala biståndets sammansättning

l det multilaterala biståndets barndom biståndsförmedlandeantaletvar
internationella organisationer och de svenska anslagen små och över-
skådliga. Med i alla avseenden mycket verksamhet möjlighe-större haren 42



199148souförlorade. inrättas meddelvis Anslagspostertill överblick gått ut-terna
internationella organisationerna, ändamål,antingenfrån degångspunkt

Kommittén valtorganisationsstrukturen. harsvenskamålgrupp eller den
organisationervia multilateralatill ellerbistånd gårbehandla alltatt som

anslag eller anslagspostervilka svenskadefinition i kapitel 3se oavsett
genomgång dedärför finnas kortskäl görabelastas. Det kan att avensom

multilateralt bistånd utgår.varifråni budgetenolika den svenskaposter
kanaliseras via utrikesdepar-bidragenmultilateraladeHuvuddelen av
internationella biståndspro-Bidrag tillhuvudtitel Canslagettementets

milj. finner vi detill 3566 kr. Häruppgick 199091anslagDettagram.
biståndsorganisationernas budgetar.multilateralabidragen till dereguljära

utgår,inte alltid hela det beloppdockdär utgörDe somsummor som anges
reguljäraför finansiera delaribland utnyttjasreservationerdå att av

multilaterala bidrag,finns Andrabidrag. C därutöverInom post, somen
ändamålsbestämdabudgetbidrag. Vissareguljärautnyttjats förhar extra

sistnämndamultibi, iklassificeras ingår också denbidrag, bör somsom
insatser,relateradevissa multilateraltSlutligen anmärkasbör attposten.

finansieras från anslag.organisationer, dettamellanstatligatillgårsom
Internationellabidraget tillslaginsatsen detta ärenda betydandeDen av

Parenthood Federa-International Plannedfamiljeplaneringsfederationen
milj.199091 85 kr.tion, IPPF,

multilateralaförreguljära antalSverige bidrar till budgetenockså den ett
biståndsrelaterade.huvuduppgifter inte Dettavilkasorganisationer, är

organisationerBidragen till dessafackorgan.i första hand FNzsgäller
förhuvudansvaretfackdepartement harför detbelastar budgeten som

organisationers reguljära verksamhetorganisationen. del dessaEn ut-av
för biståndsfrå-kommittéOECDsbistånd. Varje år beräknardockgörs av

klassificeras bistånd. Dessabidragvilken dessaDAC del somsomavgor
inklu-Avräkningarna,1-procentmålet.svenskaavräknas detbelopp mot

redovisas imilj.kr. och199091 203bilaterala utgjordesive poster, en
utrikesdepartementets hu-inomsammanställning biståndsanslagenöver

utgjordeavräkningarna, del härav,multilaterala ärvudtitel. De som en
milj.199091 58 kr.

betydandeinternationell utveckling, SIDA, harförStyrelsen ett sam-
avsnit-utförligt iredovisasorganisationer. Dettamultilateralaarbete med

tillräckligtvarför här tordemultibilateralt bistånd 18, detkaptet varaom
multilateralaSverige ochmellansamarbete skerberöra detatt orga-som

administrerade anslag.nisationer via SIDAav
bistånd, utnyttjarlanddestinerateller på sättInom landramar, annat

genomföra projekt ellerorganisationer föribland multilateralaSIDA att
föradministrativainte villSIDA avsättaverksamheter attresursersom

multibi-insatser i programlän-finansierade 198889genomföra. SIDA
projekt ellerStörre multilaterala490 milj. kr.till totalt värdederna ett av

samfinansiering. SIDAformbidrag ibilateralaerhåller också avprogram
katastrofbistånd stöd till återupp-för ochanslagdisponerar också stora

viainsatser dessamultilateralafall finansierasbyggnad. mångaI organs
multilateralaolika ändamålsbestämdaSlutligen finansierar SIDAanslag.

särskilda 43inomfrån sitt miljöanslag och anslagspostenprojekt program.



Totalt hade SIDA multilateralt omkring SOU 199148samarbete på 850 milj.krett
198889.

En betydande Styrelsen fördel u-landsforsknings SAREC verksam-av
het viagår multilaterala Likaså har Beredningen för internationelltorgan.
tekniskt-ekonomiskt samarbete, BITS, och Importkontoret för u-
landsprodukter, IMPOD, olika multilateralt samarbete. Dennatyper av
verksamhet redovisas utförligt i kapitel 18.

Mot bakgrund den angivna ibredden det svenska multilateralaav ovan
biståndet inteär det helt lätt fortlöpande ha överblick deatt överen

går via multilateralade organisationerna. fallI många är detresurser som
också ändamålet för insatsen, inte kanalen, är central vid beredningensom

i efterhandärende. Endast kan multilateraladet utvecklingssamar-ettav
betets omfattningtotala summeras.

Flera uppgifter hur del biståndetdet svenska multila-ärstorom av som
biståndteralt siffraanvänds. Den oftast förekommer i debatten denärsom

det svenska anslaget till internationella biståndsprogram C il.som avser
förhållande till de totala biståndsanslagen. 198889 uppgick tillden 28,6 %.
Sveriges rapportering till OECDs kommitté för biståndsfrågor DAC
innehåller uppgifter utbetalningar till multilaterala och andra ändamål.om

utgjordeFör 1989 multilateraladen andelen utbetalningarna, enligtav
DAC-statistiken, %.29,1 kartläggningVår multibi i kapitel visar18 attav
utbetalningarna 198889 till alla multilaterala ändamål miljarder4,1var
kronor eller 40,8 biståndsutbetalningarna detta år. För budgetåretav
199091 skulle de sålunda beräknade multilaterala biståndsutbetalning-

tilluppgå drygt miljarder4,5 kr.arna

4.4 De totala multilaterala bidragens omfattning

De totala multilaterala bidragen utgjorde 1988 12 926 miljoner dollar. Av
detta stod DAC-länderna för 12 389 miljoner dollar drygt 95 %, övriga
OECD-länder för miljoner43 dollar, Östeuropa 24 miljoner dollar, arab-
länderna 343 miljoner och några u-länder för 127 miljoner dollar. Fort-
sättningsvis kommer redovisningen koncentreras på DAC-länderna, föratt
vilka biståndsstatistiken relativt tillförlitlig.är Med tanke på dessa länders
dominans inom det multilaterala biståndet detta också bildgodger en av
helheten.

I tabell redovisas41 DAC-ländernas multilaterala bistånd andelsom av
bruttonationalinkomsten BNl, respektive andelen multilateralt bistånd
1961-1989. Utvecklingsbiståndet ODA andel BNI det traditio-ärsom av
nella biståndsmåttet. Det ocksåär det FNs 0,7-procentmål utgår från.som
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481991SOU1961-1989, procentbiståndDAC-ländernasTabell 41.

MultilateraltandelODA som
andel ODABNl avsomav

10,00,531961
5,90,441965

16,40,341970
27,70,361975
28,20,351980
20,70,351985
210,331989

olika upplagor.OECD,Co-operation,DevelopmentKälla

1960-talet.helasjönk underBNIandelbiståndettotalaDet avsom
sammanfaller med%. Detta13överDärefter dethar stagnerat strax

ökningarkraftigabeslutochOJ-procentmål,FNsintroduktionen avomav
utveck-DennaNederländerna.och inordiska ländernai debiståndet bl. a.

Stat-första Förentaför i handandelssiffrorsjunkandeling kompenserar
erna.

andelstigandebiståndet kanmultilateralaBeträffande det noteras aven
1980-taletundervarefter det1970-talet,fram till slutetbiståndtotalt av

underbidragentotalautveckling dejämnrelativtsjönk. Trotsåter aven
kraftigtolika ländernafrån debidragenvarieradeperioden,tidigareden

påtaglig.ocksåandelarnamultilateralaSpridningen i detillfrån år.år var

1988 årsmilj. dollar,biståndmultilateralaDAG-ländernasDiagram 41 .
medeltalglidandeväxelkurser,ochpriser
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2ooo.....,..,,... I | u..r l u
1989198619831980197719741968 1971

databas.DAC-sekretariatetsstatistik frånsammanställningarKälla av

medbiståndmultilateralaDAG-ländernasvisardiagramOvanstående
Eftereliminerade.växelkursförändringarinflation och ex-effekterna av
biståndetmultilateralaökade det1970-taletmittentillframpansionen av

obetydligt.endast
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Tabell 42. Enskilda DAC-länders bistånd 1988-1989 SOU 199148genomsnitt, procent

Multilateralt ODA andelsom
bistånd andelsom som avBNlzODAandel av

Norge 40,8 1,08 1
Danmark 39,6 0,91 4
lfinland 38,0 0,61 5
Osterrike 37,8 0,23 16
Australien 37,4 0,42 9
Kanada 32,2 0,47 7
Sverige 30,7 0,92 3
Japan 27,1 0,32 12
Schweiz 26,1 0,31 14
Storbritannien 25,8 0,32 12
Irland 24,9 0,18 17
USA 23,7 0,18 18
Belgien 22,1 0,43 8
Italien 21,6 0,40 10
Nederländerna 21,0 0,96 2
Tyskland 19,1 0,40 10
Nya Zeeland 11,1 0,24 15
Frankrike 9,4 0,52 6

DAC totalt 23,5 0,35

Siffrorna möjligen inteär helt jämförbara, eftersom rapporteringen till DAC ommultibi-bistand kan variera.
2Inom rangordningen.parentesanges
Källa Development Co-operation, 1990Report, OECD, 1990.

Under tidigare perioder den andel biståndsbudgetarna gickvar av som
till multilateralt bistånd varierande.mycket Sett tidsperiodöver längreen
har tendensen varit de länder multilateralahar andelaratt översom
DAC-genomsnittet sänker sin andel, medan de med lägre andelar höjer sin.

framgårSom tabell 42 idagär det Frankrikeendast och Nyaav ovan
Zeeland har markant låg andel.som en

Bilden Norden och Nederländerna foregångsländer bistånds-påav som
området visar tendens eftersomstärkas, flera länder biståndetsänkeratten

förhållandei till BNI. Särskilt tydlig situationenär på multilateraladet
området. Den del BNI tillgår multilaterala ändamål för flertaletärav som
DAC-medlemmar mycket liten. DAC-ländernas multilaterala bidrag som
andel BNI 1988-1989 genomsnitt 0,08 föroch nordiskadeav var
länderna 0,33 %. Som tidigare anmärkts bidragen utanförär DAC-kretsen

mindre,ännu vilket illustrerar den smala vilkenbas på den multilaterala
finansieringen vilar.
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48SOU 1991års priser1988milj. dollar,biståndmultilateraltNordisktDiagram 42.
växelkurseroch
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DAC-sekretariatets databas.frånstatistiksammanställningarKälla av

framgårbiståndmultilateralanordiska ländernasdeTillväxten avav
kraftigtbiståndetmultilateralasvenskadiagram. Det stegovanstående

kraftigastilla. De sväng-i ståttvarefter realadet1970-talet,under termer
vidförskjutningarorsakade ut-1980-talet ärunderningarna av
mindreellerunderliggande trenden ärtill denbetalningarna IDA; mer

Övriga jämnbistånd i taktmultilateralasittökadenordiska ländervågrät.
l980-tal.såväl 1970-under som

bistånd procentDACs multilateralaNordiska andelar43.Diagram av
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DAC-sekretariatets databas.statistik frånsammanställningarKälla av

sjun-biståndetsmultilateralavisar svenskadiagram detOvanstående
framföroch°o, Danmarkmedan°o-nivån ned 3-4från 5tendenskande mot

finskaandelen. Densig svenskanivåer denfrån lägre närmatallt Norge
diagramdettastuderarklart. Närframgår ocksåandelsökningen urman

nordiskai minnet hur små debör hållabördefördelningssynpunkt, man
BNIDAC-ländernasSveriges andelDAC-sammanhanget.iländerna är av

nordiska%.0,7 De°o och°o, Finlands 0,7 Norges0,8°o, Danmarks1,3är
för 8,5BNIDAC-ländernasför 3,5länderna avmenavsvarar

bistån-multilateralaför °o det12,9bistånd ochtotalaDAC-ländernas av
47det.



4.5 De multilaterala bidragens fördelning SOU 199148

viktigEn del bilden det multilaterala biståndet är dess fördelningav av
mellan olika biståndsförmedlande organisationer. Nedanstående diagram
visar den del de svenska multilaterala utbetalningarna går tillav som en
viss organisation. Som jämförelse visas med grå stapel motsvarande
andelar inom DAC helhet.som

Diagram 44. Det multilaterala biståndets fördelning på Sverigeorgan -
och DAC genomsnitt 1988 1989, procent-

Källa sammanställningar statistik från DAC-sekretariatets databas.av

SverigesFör del kan de största beloppen går tillnoteras Internatio-att
nella utvecklingsfonden IDA, och FNs utvecklingsprogram UNDP. I
jämförelse med DACs genomsnitt är de Sverige prioriterade organisa-av
tionerna framför allt UNDP, FNs barnfond UNICEF, FNs hjälporgan

Östernför flyktingar i Mellersta UNRWA, och Världslivsmedelspro-
WFP.grammet

Vad också skiljer Sverige från övriga DAC-länder är andelensom att
Övrigt mindre.är avsevärt Man skulle således kunna påstå Sverige iatt
högre grad än andra länder koncentrerat sig vissapå prioriterade organisa-
tioner.

Motsvarande analys norskadet multilaterala biståndet visar dessav att
fördelning påminner Sveriges. IDA emellertid förhär andelom svarar en

understiger DACs genomsnitt och ligger i nivå med UNDP. Densom
danska fördelningen innefattar lägre prioriteringavsevärt IDAen samtav

Övrigt.mycket andel Förklaringen tillstor detta ligger delvis ien
biståndet via EG och multibi-bistånd. Finlands fördelning likartadär
Danmarks.

USA förstår 23% DAC-ländernas multilaterala bistånd. DAC-av
ländernas genomsnitt därförär påverkat sammansättningen USAsav av
multilaterala bistånd. USAs prioriteringar påtagligt likartadeär DAC-
genomsnittet. Detsamma kan också Kanadasägas med undantaget attom
livsmedelsbiståndet framträdandespelar roll. 48en



SOU 199148Sammanfattningsvis Sverige, USAkan konstateras och Kanada sat-att
kraftigtrelativt mycket på IDA. Sverige och Norge betonar UNDP.sar

UNICEF.Sverige, Finland och Norge prioriterar också Danmark och
multilaterala bistånd via organi-Finland lämnar del sitt andrastoren av
Sverige i sittsationer studerade, medan högre grad koncentrerardeän

bistånd till dessa.

bidragsandelarna i olika organisationer4.6 svenskaDe

tillföljande diagrammen visar utvecklingen bidragenDe båda sexav
biståndsgivande multilaterala organisationer.

Diagram 45. Svenska andelar DAG-bidragen till IDA, UNDP ochav
UNICEF procent, medeltalglidande
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sammanställningar statistik från DAC-sekretariatetsKälla databas.av

utvecklingsfonden, %internationella för 33,4 detDen IDA, står av
multilaterala biståndsflödet för 27,5 % svenska.totala och det Deav

sjunker under l970- och l980-talet.svenska andelarna IDA helaav
tillskrivas iOjämnheterna 1980-talet förskjutningar utbetal-under skall

ningstakten förändringar i prioriteringen VidareIDA. ladesänsnarare av
utbetalningsrutinerna vilket medförde överdrivet iandelar bör-storaom,

finansieringjan l970-talet. svenska andelen i lDAsDen är numeraav
i flertalet övriga organisationers finansiering.svenska andelenlägre än den

för % multilaterala biståndsflödet för10,9 det totala ochUNDP står av
% bistånd19,9 svenska. andelarna DAC-ländemasdet De svenska avav

till stiger för underUNDP under hela 1970-talet sedan någotavtaatt
för teknisktñnansieringsorgan1980-ta1et. UNDP FN-systemets centralaär

bistånd åtnjuter, åtminstone från samtliga DAC-och verbalt, starkt stöd
därför anmärkningsvärt bidragen tillländer. Det de totala UNDP ärär att

lo-nivån.låga svenska andelarna ligger 10så deatt runt
för % multilaterala bistándsflödetUNICEF står 5,6 totala ochdetav

inom företer8,9% svenska. Andelsutvecklingen UNICEFdet storaav
Återigenlikheter anmärkningsvärt den svenskamed UNDP. det hurär stor

organisationens universella 49andelen UNICEF bakgrund stöd.är motav av



199148SOUUNHCR,DAG-bidragen till WFP ochDiagram 46. Svenska andelar av
medeltalUNRWA procent, glidande
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II 199019801970
statistik från DAC-sekretariatets databas.sammanställningarKälla av

För °0 multi-flyktingkommissarie 5,3 det totalaUNHCR stårFNs av
% svenska andelarnabiståndsflödet 4,3 det svenska. Delaterala och avav

däreftermitten 70-talet förvisar kraftig stegring under påUNHCR atten
inom Andelensjunka till nivå normal DAC-gruppen.ären som mer

stiger dock 1990.
för °o totala10,6 detVärldslivsmedelsprogrammet, WFP, svarar av

Andelsutvecklingenbiståndsflödet 12,3% svenska.multilaterala och detav
nedgång med därpåför livsmedelsprogrammet genomgår två cykler, en

därefter kraftig och sedan gårföljande 1970-talet; uppgånguppgång under
stigitlivsmedelsbiståndet harsvenskaandelarna åter Värdet detner. av

till upphandling i Sverige.inte bundetunder år, då det längre ärsenare
biståndsflödetmultilaterala och°0 totalaGenom UNRWA går 2,2 detav

chefsposten, bidragen tillSverige2,8 °o svenska. När besattedet stegav
sjönk. Palestiniernasvarefter andelarnastagnerade ochUNWRA, de

bidrag.till svenskasituation år har ånyo lett ökadeunder senare
bidra-slutligen, visar Sveriges procentuella andelarFöljande tabell, av

för fyra utvecklings-biståndsorganisationer detill multilateralagen
kapitalpåfyllnadfonderna i andelar aktuelllängst ned tabellen avanges

multilateralt biståndorganisations svensktoch respektive andel samtav
resursmobilisering.multilateraldess andel totalav



SOU 1991481989,biståndsorganisationernaTabell 43. Sverige och de multilaterala
procent

svenskt Andel totalSvenskandel Andel avav
multilateralt multilateralbidragenav

resursmobilise-bistånd
ring

0,6 0,2ITC 32,0
1,6 0,4UNCDF 21,2

UNICEF 14,3 13,9 5,5
18,8 10,8UNDP 10,3

1,89,4 3,4UNFPA
3,0 2,5UNRWA 6,8

5,6UNHCR 5,0 6,3
10,55,2 9,6WFP

AfDF 7,5 5,44,5
1,3 1,83,9IFAD

33,22,6 23,7IDA
10 22 7AsDF 1 4

Årsredovisningar Operational activitiesfrån organisationerna, DACs databas,Källa
1990.

ifinns skillnader de svenska andelarnaalltså mycket mellanDet stora
skillnader återspeglar skillnaderna mellanolika organisationer. Dessa

prioriteringar.och andra länderssvenska
priorite-finns respektive organisationsviss samstämmighet mellanEn

biståndet organisationens interna-ring inom multilaterala ochdet svenska
finns emellertid Internatio-Tydliga avvikelser också.tionella betydelse.

relativt isålunda bidragsandelen hög FNs utveck-nellt den svenskaärsett
befolkningsfondbarnfond UNICEF och FNslingsprogram UNDP, FNs

Asia-Relativt i Världslivsmedelsprogrammet WFP,UNFPA. låg denär
ilnterna-utvecklingsfonden fast inte lika markanttiska AsDF och --

utvecklingsfonden lDA.tionella
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SOU 199148multilaterala biståndetsvenska5 Det en-
återblick

väsentligen framställningen iDetta kapitel bygger på Det ärAnnex
historiskt sin försök innehållettill karaktär. Några analysera ochatt

biståndet inte.kring, alltså Folkrörelsernas ochdebatten det svenska görs
interiksdagens i sammanhanget därmed den uppmärksamhetbetydelse ges

perspektivet tillvarit befogad, särskilt inte varithade begränsatsom om
multilaterala biståndet.det

utvecklingsbiståndetSveriges insatserna i multilateralaFör del dettog
isin början Sverige fick medlemskapredan år 1946 årsamma som-

Ungefär samtidigt förstaNationerna. anlände de FN-Förenta
for tillströmningstipendiaterna till Sverige studier. snabbt växandeEn av

framöver breddning biståndetsstipendiater ochunder åren dessutom aven
vissa institutionellanödvändiggjordeämneskrets och arbetsmetoder arran-

sida.på svenskgemang
SvenskaSjälva praktiska arbetsuppgifterna omhändertogs inomde av en
forInstitutet upprättad avdelning tek-för kulturellt utbyte med utlandet

gradvis fickniskt till Samtidigt avdelningbistånd u-länder. dennasom
multilate-for Sveriges praktiska iökade medverkan deatt svararesurser

tillkom vissa uppgifter. blev avdel-rala biståndet Från hösten 1952nya
tillningen för Centralkommittén för tekniskt biståndsekretariat svenskt

mindre till uppgift byggautvecklade områden CK, dels hade att uppsom
till få u-länder, delsbilateralt svenskt utvecklingsbistånd någramodestett

insatser.opinionsunderlag förtill skapades sådanaskulle medverka ettatt
i Sverige bistândsområdet under 1940-händeI korthet kan det som

beskrivas1950-talet sålundaoch
bistånds-för Sveriges multilaterala bilateralainstitutionell bas ochEn-

insatser skapades.
iisverigebiståndet i omfång.Det multilaterala snabbt Antaletväxte-

stipendiater formerhär placerade och andrarekryterade experter, av
finansiella bidragenpraktisk medverkan De ökade, ehuruväxte. ännu

inte i särskilt hög takt.
för biståndsinsatserOpinionsläget till förmån ökande svenska i u--

förbättrades påtagligt. Kunskapen ökade.länderna
fram fick fasta former.nordiskt biståndssamarbete och IEtt växte-

praktiska till den multilateralabegränsades det så längeäntermer
verksamheten.

bilateralt biståndsprogramsvenskt grundlades.Ett-
i biståndetsaktiviteten det multilaterala styrelser ochDen svenska-

kommittéer påtagligt 1950-talets slut.ökade mot
första u-hjälpsminister, vilketjuni fick Sverige sin markeradel 1954 52att-



SOU 199148för regering riksdag ochochutvecklingsbiståndet angelägenhetvar en
förutsåg svensktväxandeettatt engagemang.man

till CK och Nämn-1961 leddepåbörjades denDärmed attprocess, som-
stipendieärenden upplöstes, Svenskaför internationella ochden expert-

förför avskaffades och Nämndeninstitutets avdelning biståndtekniskt
SIDA, upprättades.bistånd, 1965internationellt NIB som ersattes av

propositionförberedelserna för 1962 100, detpåbörjadesSamtidigt
programförklaring.utvecklingsbiståndetsofficiella svenska

multilate-frågan rivalitet mellaneventuelltidigt väcktesRedan om en
resurser.begränsade Debiståndsprogram alltbilateralarala och trotsom

förnekade konkurrensfrågor någonpå sådanahade attatt svarasom
komplementbiståndskanalerna skulleförelåg i praktiken. De båda ses som

multilaterala biståndet.tonvikten alltidtill på detvarandra. Men lades
fram till 1960-taletsbiståndsfonderBidragen till ännuFN-systemets tog

från 1967för u-hjälp. Först överstegmitt i lejonparten anslagenanspråk av
därefterförbistånd hälften totalbeloppetanvisningarna till bilateralt attav

tredjedelar.fram nivån tvåtill den aktuella på drygtlångsamt avancera
bilaterala biståndet kompletterademultilaterala och detTanken detatt

alibiförra i viss mån sågssig bl. det uttrycket detvarandra ettatttog soma.
bilaterala bistånd begrän-nödvändigt Sverigesför Detdet attvarsenare.
inför urvalsproblem,till fåtal u-länder. Därmed ställdessades ett somman

försvaras,utrikespolitiskt känsliga. valen kundeMeneller kunde varavar
biståndsfonder. kändesamtidigt DessaSverige satsade generöst på FNsom

utvecklingsnivå.inga begränsningar mottagarländernasandra än
multibi,fick dvsverksamhet,1960-talet uppstod denPå namnet ettsom

gjorde möjligt förmedelsanvisningar detinnebar svenskabistånd attsom
fonder ifackorgan centrala FN-vissa FNs omvägen överatt utanav

genomföra biståndsprojekt, inte skulle ha kunnatvilkasystemet annars
tilltogMultibi-verksamhetengrund brist pårealiseras på resurser.av

viktiga fördelar.omfattning.i svensk synpunkt hade densnabbt Ur ett par
biståndsap-svensktrycket under uppbyggnad varandelättades påDels en

tillfälle befrämja biståndden Sverige sådantDels attparat. genomgav
fann utveckla-FN-organisationer, särskilt Vidareland angeläget.vårtsom

tillleddesamarbete mellan SIDA och Världsbanken,des attett som
i u-länder.samfmansierade projektantalettparterna

förmultibi-biståndet försvåratbefunnits hardetPå år har attsenare
FN-familjensinomrollsamlande samordnandeUNDP denspela ochatt

påkallat.utvecklingsbistånd, Sverige andra sammanhangisom
bilateraltmultilateralt ochFörskjutningen i biståndsanslagen mellan

1960blivit avsevärd.bistånd fördel under årens lopptill hardet senares
liggerbistånd. 30 år% multilateraltgick 80 biståndsbudgeten till senareav

Sverigedet harvid 40 %, multibi inkluderas. Trotsandelmotsvarande om
bistånds-aldrig i olika försäkra FN-systemetssammanhangupphört att

ii riksdagen,fulla härsitt stöd. skett hemmaverksamhet Det har stats-om
ii propositionstexter och departements-utrikesutskotten,och

för-organisationernasdärefter internationellapromemorior, ioch deute
samlingar, kommittéer och styrelser.

oftahände det 53särskilt 1960-taletUnder tidigare år under att- -



SOU 199148i skrift preciseraderegeringens tal och de skäl, ansågsrepresentanter som
för kraftigt till FN-organisationernas biståndsverksamhet.tala stödett

listan oftast bistånd inteFörst på kom synpunkten FN bara påatt genom
till fördel förmånga också stärkte FNsätt sådant,mottagarna utanvar som

gjorde handskas sina säkerhetspolitiska uppgifter.det bättre medrustat att
internationella konflikter spänningstillståndSammanhanget mellan och å

sidan sociala och ekonomiska klyftor orättvisoroch och å den andraena
i världspolitiken.betonades. Därmed underströks FNs dubbla roll Den

relativa olika nationers bidrag till frivilliga biståndsfon-storleken på FNs
förväntningar,der kom på så avspegla deras det gällde FNssätt näratt

i världssamfundet.allmänna betydelse
förhållande till sin folkmängd bidragsgivareSom i mycket tillstoren

utvecklingsprogram barnfondbl. UNDP och UNICEFFNs FNs hara.
uppgift förmå rikaSverige viktig söka andradet ländersett att attsom en

uppgift finansieringensig i verksamhet.åta dessa Manstörre organsen av
förhar inte rimligt Sverige skall tiondeldet är attmenat, att svara en av

exempelvis inkomster nordiska förUNDPs och de länderna gemensamt ca
tredjedel inkomster. därför fråndessa Man har svenskt håll gång påen av

föreslagit till rikagång åtgärder, skulle leda de länderna deladeattsom
rättvist bidragsbördan. ansträngningarnågot så på Dessa har emeller-när

tid inte särskiltlett långt.
beträffar FN-biståndets for oftabetydelse u-länderna betonadesVad

neutralitet, till specifika ekonomiska in-dess politiska dess obundenhet
i vilketgivarna, dess karaktär Samarbetsprogram,hos äventressen ettav

arbetsformer, syften. bistånds-ochpåverkade metoder FNsmottagarna
församlingar hade ochstyrdes där u-länderna säte stämma. Detprogram av

biståndsprogram.kunde derasses som
övervikt i organisationer UNDP och UNI-U-ländernas numerära som

betydelsefull sig.CEF mindre föreställer Den återspeglarmångaär än
Viktigtlångtifrån dominans i totala medlemskrets.u-ländernas FNs är att

samförståndfattas ialla beslut konsensus, dvs. omröst-utangenom s.
kontroversiella knäcktsning. sig inte förrän problemDelegaterna ger mera

i kompromissens hindrar självklart inte u-ländernatecken. Det utövaratt
inflytande sinabetydande tyngden i och den överty-ett argumentgenom

framförs, liksom framför singelse varmed de allt blotta inärvarogenom
beslutsprocessen.

vidare iIbland framhävdes svenska uttalanden det nära sambandet
dialogen underutvecklingensmellan den i FN ständigt pågående om pro-

härför utvecklingsbiståndetblem botemedlen å sidan ochoch å denena om
faktor i förverkligandetbiståndsverksamhet bordeandra. FNs vara en av

för världssamfundets socialainternationellt prioriterade mål och ekono-
teknisktmiska menade På plan åberopades oftasträvanden, ettman. mera

förhållandet multilateralt bistånd kunde dra på heladet världensatt
i fråga expertis, studietillfállen, konsulttjänster, upphandlingresurser om

utrustning,av osv.
förekom viss kritik multilaterala biståndsverk-Det också denmoten

tidigt inriktade sig administrationskost-samheten. Redan den på de s.
för FN-biståndet. för genomföranaderna Den skapats 54apparat, attsom



det SOU 199148biståndet och redovisa för förmedlemsstaterna, ansågs tungrodd och
Kritiken viss brist konkretiondyrbar. utmärktes på och torde knappastav

tagitha hänsyn till vissa förhållanden, oundvikligen åtföljer multi-som
lateralt bistånd tilloch del bestämmer omkostnader. Ditdess hören
framför i förstaallt FN hand sysslar tekniskt bistånd,med äratt som
personalintensivt, för ovidkommandebiståndet hänsyn påverkarsamt att
verksamheten. land multilateraltNär så köper utvecklings-sägaett att
bistånd, måste det medvetet det också köper FN-systemetsattvara om

arbetsbetingelser.något särpräglade
Sverige alltid vidhar lagt vikt samordningsfrågorna inom detstor

multilaterala biståndet. Till dess hör föga förvånandesärdrag deatt- -
sektoriellt orienterade organisationerna alltid förkämpar ökat utrymme
för sina specialiteter och oftadem emellangränserna oklartäratt utsta-

Expansionslustenkade. lovvärd måste eftersomär tyglas, helhetensmen
intresse före fältnivåmåste gå delarnas. åstadkomma samordning påAtt är

uppgiften, förden angelägna vilken fáltkontorUNDPs och länderrep-mest
enligt meningsvensk bäst lämpade. Samordning innebärärresentanter

framför enhetligt motsägelsefrittallt och frånuppträdande FN-ett
organisationernas sida i de enskilda biståndspro-mottagarländerna under

faser, rivalitetalla slut på slut på enskilda organi-cessens om resurserna,
sationers ställa sig utanför samordningen dåsträvan de dettaatt anser

intressen,deras ansträngning stärkaatt motta-gynna egna en gemensam
samordningsfunktioner, praktiskagarpartens egna gemensamma arrange-

fáltnivå, exempelvispå kontorslokalermang gemensamma m. m.
hållning institutionsbyggandetSveriges till i gällerFN när det utveck-

lingsbiståndet uppvisar många under årens lopp.nyanser
första biståndsprogrammet iDet FN, helt vilade frivillighetenspåsom

utvidgade förgrund, Det tekniskt bistånd United Na-programmetvar
tions of TechnicalExpanded Programme Assistance, tillEPTA. Det kom

i Generalförsamlingenbeslut 1949 sjösattes påföljandeoch år.ettgenom
Sverige tämligenaccepterade beslutet passivt. första finansiella bidra-Det

försiktighetmarkerade också 500000 förkronor 18-get en
Ävenmånadersperiod. fortsättningsvis Sverige relativt återhållsamtvar

bidrag till vidmed EPTA. Detsamma gällde tiddenna UNICEF. Något
friskare satsningen Särskildablev på Fonden, emellertid påbörjade sinsom

först vid 1950-talets tioverksamhet slut, årnära EPTA. Denänsenare
relativa välvilligheten fondenSärskilda hängde Sverigesmedmot samman

framuppträdande i till Särskildaden ledde beslutetprocess, som om
FN-fonden för ekonomisk utveckling Special United Nations forFund
Economic SUNFED.Development,

Sveriges i FN diskussionerna avslöjadeuttalanden under SUNFEDom
betydande Till börja gjorde Sverige aktivtosäkerhet. med motståndatten

förfond ekonomiskt utvecklingsbistånd i FN-regitanken påmot en men
tidigt inrättandestödde tanken på för mjuka tilllånettav program

i anslutning tillu-länderna Världsbanken. Problemet med Världsbankens
bristande universalitet och dess med vägd röststyrka medverkadesystern
kanske till Sverige så småningom förklarade sig stödja förbe-berettatt att
redelserna för kapitalutvecklingsfond iskapandet FN. Fonden 55av en s.



SOUöverfördes 199148till UNDP fond förvaltas under desssnart attsom en ansvar.
Sverige blev tiden bidragsgivare.med dess störstaaven

Under följd sig Sverige för u-landsinllytandeår uttalade ökat ietten av
internationella ekonomiska speciellt formde samarbetsorganen, i ökadav

röststyrka i Internationella valutafonden.Världsbanken och Motståndet
från förstai i-ländernas sidahand de emellertid kompakt ochstora var

förändringarnågra nämnvärda kom inte till stånd.
Medlemstillströmningen i särskilt från Afrika, nationernaFN, där vann

nationell självständighet i medförderask takt under l960-talet, snabbten
Årtiondetökande koncentration på u-ländernas problem. blev inte bara

första utvecklingsårtionde. periodFNs Det blev också intensifieraten av
internationellt institutionsbyggande direkt anknytning tillmed u-
ländernas utvecklingsaspirationer.

institutioner ljus vidFrämst bland de såg denna tiddagens börnya som
konferens för utvecklingFNs handel och United Nations Conference on

Trade and Development, UNCTAD organisation för industrielloch FNs
utveckling United Nations Industrial Organization,Development
UNIDO Det också under 1960-talet u-ländema byggdenämnas. var som

aktiv sinsemellansamverkan bilda 77-gruppen.den k. Denatten genom s.
gjorde sig försttydligt hörd i UNCTAD iöverallt FN-systemet.snartmen

Redan från 1950-talets mitt började Sverige sin hörd igöra stämma
frågor sociala situationgällde u-ländernas ekonomiska och i allmän-som

bistånd. Sverige bidrahet, med eller sökte aktivt till utformaocksåutan att
småningom reformeraoch så för multilaterala tekniskaregelsystem detett

biståndet. fick erfarenheter utvunnits praktiskaHär de vårt landssom ur
insatser bilda för ofta intensiva försökunderlag påverka arbetsmeto-att

viderna. Inte sällan kunde konstatera sådana ansträngningar kröntesatt
framgång. ibland, frågan bistånd,med Men det gälldenär bundetsom om

vi inte riktigthände det levde till höga moral vi predikade.denatt upp
särskild vikt det betydande för studieAv svenska stödet denvar av

FN-systemets kapacitet för utvecklingsbistånd, genomfördes årensom
196869 och i början ipresenterades 1970. Den resulterade bl. beslutav a.

total omläggning UNDP-biståndets programmering, börjadeom en av som
tillämpas utanför Sverige pådrivandeäven FN-systemet. spelade starkten

sig oförbehållsamtroll och anslöt till varjegrundtanken u-land självtatt
förbär det sina utvecklingsåtgärder. Detyttersta ansvaret ansvaretegna

inte biståndsprogram.kan övertas externaav
förhållandet till Internationella utvecklingsfondenNär det gäller IDA

ÅSverige tidvis intagit motsägelsefullhar hållning. sidan haren ena
Sverige fondenlämnat betydande bidrag till framförhand-utöver deextra

insatserna. effektivitetlade Det har motiverats med IDAs och den all-
Åinriktningen verksamhet. sidanmänna dess andra torde IDA, ellerav

Världsbanken, internationellamoderorganet den organisa-snarare vara
tion, fått kritik frånhar svenskt håll. Våra bekymmermottaga mestsom

ringa inflytandeu-ländernas har Därtill kom viöver nämnts. stundomatt
erinringarhade bankens i vissa politiskt känsliga situationer,agerandemot

intressendär USAs fällt Sveriges iha utslaget. medlemskap Världs-ansetts
och därförbanken dess dotterorgan har sedan 1970-talets början regelbun- 56



SOU 199148fVänsterpartiet kommunisterna.ifrågasätts i riksdagen, särskilt .d.det av
kritiska höjts.i kretsar har På år harMen också andra röster senare

för sin inriktningemellertid vunnit alltmer oreserverad erkänsla påIDA en
fattigaste folkgruppernas problem.minst ländernas och dede utvecklade

befolkningsutveck-människornas grundläggande behov,Frågor rörsom
förgrunden.miljöskyddet finns ilingen och nu

till biståndsprogramfinansiella i allmänhet FNsNär det gäller det stödet
i bidrags-efter tiden hamnat påhar Sverige blygsam med toppenstarten

och UNICEF. Dessagivarligan särskilt det gäller UNDP ärnär program
tillårligen gårvid sidan huvudmottagare deIDA resurser, somavav

utvecklingsbistånd.multilateralt
erhålleru-hjälpskaraktär också stöd,Men andra verksamheterrad aven

emellertid visati format. Sverige har betydandeehuru blygsammare en
bidrag tillmotståndskraft, vädjanden snabbt växandedet gällt dennär om

bidrag finansierade fonderspecialdestinerade, frivilligafloran medav
förkastlig därförutvecklinginom mångaFN-systemet. Denna attanses av

tillgången biståndsmedel spriderinte totala på bara demden ökar den utan
uppfattning.Sverige Därav den svenska koncentra-delar dennatunnare.

fonder ställning och brett mandat.tionen antal med centralpå större ettett
i biståndsverksamhetlands praktiska medverkan FNsVårt genom ex-

olika utrustningpertis, tjänster slag, leverans ärkonsulter, etc.av avav
omfattning jämfört penninginsat-tämligen med storleken på vårablygsam

isida har behandlat det problemet återhållsamt ochFrån svenskser. man
företag,lika villkor förnöjt sig konkurrens på demed krävastort sett att

utrustningleverans ochintresserade lägga anbud påär att avavsom
biståndsprojekt. iför multilaterala antalet svenskarkonsulttjänster Att

biståndsverksamheti internationella organisationerstjänst ärexpertersom
intresserade kandi-delvis rekryteringentämligen kan bero pålågt, att av

alltföri Sverige arbetar med smådater resurser.
satsningen UNICEF och återspeglarsvenska på UNDP, även WFPDen

särskilda vikt. beträffar UNICEFdessa Vadövertygelse ärom programsen
förbättrasjälvklart i Sverige, hjälpinsats sökerdet närmast att en som
välvilja.situation brett intresse ochnödlidande barns möts med ett

haft relativt uppgiftUNICEF-kommittén alltid lätt nåSvenska har atten
olikatill information och slag,allmänheten medut arrangemang av som

människornas frivilligasyftat enskilda gåvor ochbåde till öka de attatt
statliga bidrag.opinionsmässiga för betydande Resulta-grundenlägga den
i Sverige säkerligenFN-organet ochdet bäst kändaär UNICEF äratttet

också det populäraste.
tagit särskiltIfråga Sverige ha på sigUNICEF kan sägas ett ansvarom

ingripit iflera olika på avgörandei sammanhang ha sättettattgenom
i början initiativSverige 1960-taletsfondens utveckling. Det togvar som

för-kursändring i programverksamheten. UNICEFtill grundläggandeen
Världshälsoorganisationen WHO tillfrån tillvandlades ettett annex

till Detinriktat olika problem relaterade barn.på många slags varorgan
situation, förvisso intefråga helhetssyn på barnens däranläggaattom en

ungefär tidpunkt inledde SverigeVid denohälsan spelade roll.bara samma
gjorde möjligt för UNICEFkampanj fondens till deti styrelse, slut 57attsom



inbegripa för familjeplanering SOU 199148stöd bland sina uppgifter. Sverige ocksåtog
initiativ till omläggning UNICEFs politik det gällde katastrof-nären av
hjälp, fondendär sig långsiktigaåtog uppgifter. Slutligen börnu mera
Sveriges energiska insatser när det gäller barnens rättigheter, inte minst
deras i krig,skydd nämnas.

UNDP har det med UNICEF verksamheten inriktadärgemensamt att
mänskliga faktornpå den i utvecklingen. UNDP sigägnar åt tekniskt

bistånd, dvs överföring till u-länder för deras utveckling relevantaav
kunskaper och erfarenheter. Det tekniska biståndets nyckelfunktion är att

förutsättningarskapa för biståndsformerandra såväl ochatt som egna
utifrån kommande investeringar kapital skall effekt.avsedd Dettaav
insågs tidigt i Sverige, tekniskadär det biståndet i början helt domine-var
rande.

Även finansiella biståndetdet sigsnabbt kom röra med belopp,attom
vilka mångfalt dem till föröversteg stod buds det tekniska biståndet,som
fortsatte det utvecklas. Sedan några år har insikten denattsenare om
mänskliga faktorns avgörande vuxit sigroll starkare också inom Världs-
banken, vilket tilllett betydande del verksamhetenatt en av numera
inriktas olika former rådgivningpå tekniskt bistånd ioch vid bemärk-av
else.

VärldslivsmedelsprogrammetNär det gäller WFP kan det betydande
svenska stödet härledas insikten livsmedelsförsörj ningens grundläg-ur om

igande betydelse utvecklingsansträngningama. Därtill kommer svältenatt
alltid gjorthar djupt intryck människor ipå land vårt ochett ett som
därmed varit avgörande betydelse för biståndsviljan.av

Sverige deltog tidigt i diskussionen jordbruksnäringens roll ochom
föreslog olika insatser för stärka livsmedelsproduktionen i u-länderna.att
Redan 1951 talade svensk delegat i jordreformerFN behovet ien om av
u-länderna nödvändighetenoch prisersådana på jordbruketssättaattom
produkter stimuleradesbönderna till produktion.ökad Dessutomatt
ställde sig vårt land tidigt bakom internationelltanken på livsmedelsre-en

vissabyggd på länders överskottsproduktion. förordadeSverige ocksåserv
internationellt samordnade och genomförda hjälpinsatser med föda i kata-
stroflägen, skapande food security och andra åtgärder för attav s.
tillförsäkra befolkningaru-ländernas rimlig tillgång livsmedel.påen

tidigtMen slog också den insikten i vårt land, u-ländernasrot att mera
långsiktiga livsmedelsförsörjning måste säkras ökning derasgenom en av

produktion, nationellt regionalt.och Gåvoleveranser livsmedelegen av
företeelse effektenhade den förhindradede ellerpermanent attsom en

åtminstone fördröjde utveckling,sådan eftersom de de naturligasatteen
prismekanismerna spel på u-ländernas marknader ytterligareoch sänkteur

alltförredan låg lönsamhet i u-landsjordbruket. Bistånd överfö-en genom
ring livsmedel kunde inte helt upphöra, eftersom inte med beråttav man
mod kunde lämna människogrupper ihjäl,svälta det måsteatt men ges
med urskiljning. WFP blev internationella samfundetsdetstor påsvar
problemet.

WFP Sverige det mycket lämplig form förrepresenterar som ser en
utnyttjande livsmedelsöverskotten i vissa länder både för stimulera 58attav



SOU 199148liv. den svenska övertygelsenutveckling för rädda Men haroch att annars
ilivsmedelsförsörjningens problem u-länder måstelösningen påattom

harsjälva vuxit sig allt starkare. Och på åri ländersökas dessa senare
kroniska svältenmeningen gjort sig alltmer gällande dendärjämte den att

liten jordbruksproduktion också ochinte fråga alltförbara är utanen om -
fattiga intefattigdoms- fördelningsproblem. De har rådfrämst ochett-

faktiskt utbjuds marknaden.påköpa denatt mat, som
livsmedelsförsörjningen jordbruketsoch därmedSom ställdesnämnts

tidigare 1960-taletförgrunden u-hjälpens år. Men påutveckling i under
utveckling.tillfram industrialiseringen huvudvägsköt Sverige som en

undvikande socialabli industrialisering medVisserligen detborde aven
nyckel till framsteg. Denskadeverkningar sågs ändåden som enmen

intryck 1970-taletsentusiasmen svalnade dock något undersvenska av
flestaofta felslagna ambitioner. haalltför alltför Numera torde dehöga och

industrialiseringens betydelse för u-ländernasnyanserad påen mera syn
utveckling hamnatjordbruksnäringens läge och har påutveckling, och nytt

Överhuvud situation kunnai fokus för intresset. dagens säga,lär man om
giltigafinns generelltinsikten vunnit insteg någradet knappastdenatt att

utvecklingsproblemen. Varje och område måste pålösningar landpå ett
efter sina förutsättningar.organiskt utvecklassätt egna

intensivi Sverige och i1970-talet utvecklades både FNUnder en
utvecklingsår-förbereda strategien föraktivitet, först för FNs andraatt

ekonomiskför fastlägga principerna förtionde därefteroch att en ny
fram-för internationella överläggningarvärldsordning. Dessa ämnenstora

tvingade omfattande studier diskussioner på svensk botten. De leddeoch
ochtill Sverige få förbehåll bakom u-ländernas kravmed ställdeatt upp

förslag.
gången1973 för första u-länder ekono-Den första oIjekrisen gav en grupp en

medförde Nord-väckte hos vissa i-länder, ochmisk styrka attsomsom oro
på1974 begärde Algeriet. deSyd-dialogen fick karaktären förhandling.av en

tillFNs generalförsamling skulle inkallasalliansfria vägnar, ett extrastaternas att
råvaru- framförhandla-utvecklingsproblem. Därmöte för diskutera världens ochatt

internatio-fick Förklaring upprättandedes det dokument namnet om av en nysom
nell ekonomisk ordning.

gåttInnehållet längre än tidigareinte i-Iänderna hadei dokumentet nytt,var men
u-Iandskrav. Huvudtankeni positiva formuleringar kring hel serie gamla var enen av

på jämställda villkor.integration u-länderna i världsekonomin.större men merav
världsordningen iförsöket översätta ekonomiskaDet dentydligaste att nya

1975.Frankrike inbjöd till Tankenhandling konferens attblev den varsom
frånbiståndsområdetpå rávaru- eftergifterlandseftergifter skulle bytasoch mot

1977 hade emellertid oljekrisens verk-konferensen avslutadesoljeländerna. När
eftergifter.intresseradei-Iänder eller oljeländerningar avklingat och varken var av
världsord-den ekonomiskaförsök väcka liv i diskussionen kringEtt antal att nya

återstoden 1970-talet. form toppmötedet sista igjordes under ettningen avav
hållningCancun, 1981. Dentotalt avvisandeNord Syd i Mexicomellan ledarna i och

måsteCancun-mötetUSA Storbritannien där visade görframförallt och attsom
på ekonomiska världsordningenbetraktas försöken översätta denslutet att nyasom

i handling.
förenergiska insatser1980-taletSverige gjorde också under hela att

förhandlingar i regiserie globala FNsstödja önskadedem omsom se en
nordsyd-dialogen.tagits i Men FNsvissa spörsmål,konkreta som upp

dagordning föraldrig sådanalyckades kommamedlemmar överens om en
förhandlingar.

utvecklingens innebörd ochsärskilt viktigt bidrag till debattenEtt 59om



SOU 199148inriktning får Sverige ha förbereddlämnat, då välsägas ochman genom en
genomförduthållighet kampanj i få visstmed FN lyckades gehörstor ett

för integreradekom kallas det synsättet. innebardet Det denatt attsom
ekonomiska socialaoch den utvecklingen ha starkt ömsesidigtansågs ett

Utvecklingsansträngningarnasberoende och sammanhang. övergripande
i social näringsstandard,mål själva verket bättre hälsovård,naturvar av
för dricksvatten,skolgång alla, hälsosamma bostäder, värdigt liv.rent ett

ekonomiskaMen målen kunde bara nås, de skapades ochom resurserna
förutsatte ekonomiskaOmvänt den utvecklingen människornaväxte. att

vilja, kraft förmåga fullviktighade och arbetsinsats. Sådanagöraatt en
förutsättningars existens människornasbestämdes sociala levnadsvill-av
kor.

1970-talets heta diskussioner målsättningarna förUnder FNs andraom
utvecklingsårtionde och den ekonomiska världsordningen liksomnya un-

överläggningarna inom för nordsyd-dialogender medverkade Sve-ramen
rige energiskt i framgångsrika ansträngningarna föra vissade andraatt upp

dagordningen. Dit frågan kvinnornas jämlikaämneskretsar på hörde om
i utvecklingsprocessen, kvinnorna förbisedd förroll utveck-som en resurs

ling. miljöfrågoma.rördeEtt ämneannat
fallen fogbåda kunde det med Sverige knappastI påstås, lanseradeatt

frontinitiativ bildadenågra med radutanegna snarare gemensamen en
liknandemed inledningen tillandra länder övertygelser. Redan FN-
rättigheterlika för kvinnor frånstadgan talar och och 1946 har detmänom

frågorfunnits särskild kommission i kvinnansFN, sysslar meden som om
ställning. Miljöfrågoma i fokus för vidkom FNs uppmärksamhet en senare
tidpunkt mitten intresset il960-talet då redan ganska utbrettav men var
västvärlden.

fanns emellertid fråga Sverige verkligenDet på handen som egen
introducerade i diskussionen föreslog föroch angeläget FNsämneettsom
överläggningar för praktiska biståndsinsatser,och dess nämligenäven
befolkningsfrågan. fördes för första gången på tal svensk delegatDen av en
i ekonomiska socialaFNs och råd ECOSOC redan år 1951 och tog
församlingen överraskning. mitt återkommed Från 1950-talets våra språ-

i efter till befolkningsökningenskrör FN år år den globala konsekvenser
särskilt till försörjaoch u-ländernas problem alltför snabbt växandeatt en

befolkning. småningom förslagSå lades konkreta biståndsverk-FNsattom
sig i rådgivning familjeplaneringsamhet skulle irörande länderengagera

befolkningstryck. Ansträngningarnamed i riktningen kröntesdenett stort
framgångpå l960-talet med hårt motstånd särskilt från katolskt håll.trots

frågan ställningBåde i kvinnans och roll och insatser för hejdaattom om
miljöförstöringen Sverige varithar också mycket aktivt. insatserVåra på

omsorgsfulltbåda dessa områden har underbyggts förberedelsearbete.med
synpunkter kvinnornas roll och ställning får tämligenVåra på sägas vara

åtminstone i teorin, tillämpningenallmänt accepterade, släparäven om
efter. bistånd syftar till kvinnornassvårt När det gäller stärkaattsom

ställning i utvecklingsarbetet, förfaktatoch medverkan har Sverige den
åsikten bistånd bli självklar bistånds-sådant bör del reguljäradenatt en av
verksamheten. 60



När det miljöfrågornagäller gjorde Sverige SOU 199148särskilt betydelsefullen
insats ställa för internationellavärdland den miljökon-attgenom upp som
ferensen 1972. Den tillledde skapandet miljöprogramFNs Unitedav
Nations Environment Programme, UNEP.

På inte minstår, efter den FN-rapport miljöfrågornas irollsenare om
utvecklingen, arbetades fram under ledning Gro Harlem Brundt-som av
land, har internationellabåde det och det intresset försvenska miljöprob-
lemen intensifierats i hög grad. Det gäller också u-ländema alltmersom nu
allmänt inser utvecklingsåtgärder sker på bekostnad miljö ochatt som av
icke ersättningsbara naturtillgångar får kortlivade positiva effekter och
katastrofala sikt.resultat på

Två har sedan länge den svenska på dettemata genomsyrat synen
multilaterala biståndet. förstaDet biståndär detta i allt högre gradatt

inriktasmåste på höja levnadsstandarden för fattigastede folkgrup-att
i u-ländema. Det andra är ökad andel FN-familjensattperna en av

biståndsresursersamlade måste ställas till minstde utvecklade ländernas
förfogande.

Dessa båda grundtankar har dikterat del förhåll-det svenskastoren av
ningssättet det gällt både tekniskanär det och det finansiella biståndet. Det
har också bestämt fördelningen portiongod de svenska bistånds-av en av
anslagen olika multilateralamellan hjälpformer. Detta har IDA ochgynnat
UNDP tilloch lett det för iarbete deatt programmetssenare resurser
minst fåttutvecklade länderna särskild förstärkning i form special-en av

Ävendestinerade bidrag från Sverige. UNICEF, WFP och kapitalut-FNs
vecklingsfond UNCDF har Sverige bidragsmässigt, därförgynnats attav
deras bistånd så klart riktar sig till de och därförmest utsatta mest
behövande i u-ländema.grupperna

Därigenom har Sverige medverkat till de multilateralaatt stora pro-
istår god överensstämmelse med det övergripande förmåletgrammen

u-hjälpspolitiksvensk höjning levnadsstandarden för de bredaen av-
i fattigade länderna. Det motivet förbärande Sverigesmassorna engage-

i u-hjälpen, nämligen solidaritetstanken, funnithar iuttryckmang merpar-
FN biståndsinsatser. Eftersom multilateraladet biståndetten -systemetsav

inriktat tillväxtockså är på fåroch därmed främja politisk ochanses
ekonomisk självständighet, sigansluter det väl till också dessa fördelmål

biståndspolitik.svensk Miljöhänsynen spelar alltmer framträdande rollen
i FN-organisationernas liggerarbete, och därmed biståndderas iväläven
linje med tillfogadedet biståndsmålet.svenskasenast
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199148SOUutvecklingsstrategierBiståndsmål och6

tillförhållande de svenskabiståndet och dessmultilateraladetFrågan om
kommittédirektiven. Deticentral platsintarbiståndspolitiska målen en

också de olikai helhetbiståndet dessmultilateraladet utaninte baragäller
diskussionEnorganisationerna.internationellabiståndsförmedlande av

mål6.1. Dessabiståndsmålengenomgångförutsätterfrågadenna aven
biståndsstrategi sätterutvecklings- ochtill densin relaterasibör somtur

iKapitlet6.2.biståndetmultilaterala ettutmynnarsin prägel på det
slutsatserrelevantaövervägandenkommitténsförförsök dra några avatt

framställningen 6.3.föregåendeden
utveck-betänkandet äri helakapitel ochivi dettatalarVad om --

föremål förvaritharutveckling Detta begreppvadlingsbistånd. Men är
anledning härvi inte haravhandlingar, attmångadebatt ochmycken som

successivt vidgats ochbegreppeträcka konstaterain måpå. Det attatt
UNDPutvecklingsprogramsEnligtmångfacetterat. FNsblivit alltmer

till, syftaråterkommervi1990,ReportDevelopment straxHuman som
Väsentligastvalmöjligheter.flermänniskorerbjudatillutveckling avatt

tillgånghautbildning ochfåhälsa,liv i godlångt attlevaatt attdessa är ett
ilevnadsstandard. Ochhyggligförerfordrastill de enresurser som

välfärds-hållbarutveckling enekonomiskdefinierasVärldsbanken som
indikatorer påsocialaochcapita-inkomstiförbättring avläsbar per-

miljö. Medochhälsamedellivslängd,nutrition,utbildning,områden som
nöja.vi här låtakanutvecklingsbegreppetdefinitionerså allmänna ossav

biståndsmålensvenska6.1 De

proposi-ifastställdesutvecklingsbiståndetför svenskadetMotiv och mål
upprepade gångerochårensig välstått100. De hartion 1962 genom

naturligdärförproposition ärriksdag. Dennaregering ochbekräftats enav
målen.biståndspolitiskaredovisning deförutgångspunkt aven

för pennanOlof Palmedet ärproposition 100 bretti ärAnslaget som
förär uttryckgränserna ettöverochsolidaritetväxande känslanDen ansvarav

nationellavälstånd exklusivtinte ärfred, frihet ochinsiktfördjupad attomen förmotivenDe ideellaodelbart.något universellt ochalltmerangelägenheter utan
alltså grad realistiska.högbiståndsglvningen samtidigt iär

än den härnågon motiveringutvecklingsbiståndet intekräversvenskaDet annan
anförda.

multilateralafrånminst detinteintresse,citat ärOckså annatett av
synpunktbiståndets

biståndsgi-ochvårt förhållande främmande statertillbiståndet berörEftersom
utrikespo-svenskadel denutgör det...organisationerinternationellavande en av 62förståelseoch störreutjämningbidraga tillärsyfte för denna attEtt viktigtlitiken.



mellan folken och därigenom främja internationell solidaritet och fredlig SOU 199148utveck-enling i Vártvärlden. aktiva åtstöd FN är led i dennaett politik. Det svenska
utvecklingsbistándet ståbör i samklang med dessa strävanden. En ekonomisk..utjämning mellan fattiga och folk párika kan längre sikt bli villkor förett fredliga
internationella relationer.

I avsnitt avvägningenett mellan multilateralt och bilateraltsenare om
bistånd heter det En multilateral biståndsgivningatt istår samklang med
Sveriges utrikespolitik.

Ömsesidiga ekonomiska och kommersiella intressen ocksåanges som
legitima motiv for biståndet. Men det är alltså det utrikespolitiska perspek-
tivet, den internationella solidariteten i fokus.står Detta är värtsom att

ihålla minnet vid allmänna överväganden Fördelningenrörande mellan
multilateralt och bilateralt bistånd.

Målet for biståndsgivningen höja fattigaär de folkens levnadsnivå.att
Detta är den övergripande målformuleringen i proposition 1962 100.
Nedbrytandet detta imål detaljerade delmål tillkomav Redanmer senare.
i propositionen sker emellertid vissa preciseringar.

Ökade investeringar är oundgängligen nödvändiga, både i människor
utbildning ioch produktionsutrustninggenom kapitalbild-genom- - -

ning. Biståndet bör lämnas så idet högsta möjligaatt grad möjliggör och
stimulerar till insatser. Befolkningsproblemet återspeglas i formul-egna
eringen biståndet syftabör inteatt tillendast produktionsökning totalten

till produktionsökningutan invånare. Land- och skattereformeren per
exempel på utvecklingsfrämjande åtgärder.anges som Vad gäller sociala

och politiska Förmål biståndsgivningen konstateras de ochatt system
principer till vilka vi ansluter inte nödvändigtvis är ändamålsenligaoss
eller uppnåeliga för alla u-länder.

Trots detta kan det rimligt söka biståndsgivningenatt inrikta såvara såden,attlångt kan bedöma, medverkar tillman samhällsutveckling i politiskt demokratisken
och socialt utjämnande riktning. Det är inte i överensstämmelse sig med detvarebiståndetssvenska motiv eller málmed dess det bidrageratt till konserveraatt enframstegsñentlig samhällsstruktur.

Riksdagen hade inga invändningar. Statsutskottet konstaterade i sitt
utlåtande 1962 135 ide propositionen föreslagnaatt allmänna riktlin-
jerna väl underbyggda.var

I proposition 1968 101 återkom regeringen till det svenska biståndspro-
motiv och mål. Statsutskottetgrammets siganslöt 1968 128 och konsta-

terade propositionens uttalandenatt på denna punkt allmänt innebarsett
bekräftelse 1962 års beslut riktlinjerna for utvecklingsbiståndet.en av om

Inte heller därefter har dessa riktlinjer frångåtts. Det har alltid rått bred
enighet de svenska biståndspolitiska målen.om

finnsDet bekant också volymmål för det svenska biståndet.ettsom
Redan i proposition 1962 100 detta mål till °ol bruttonational-sattes av
produkten. Det må sådan nivånoteras ansågs ha sitt främstaatt värdeen

en allmän riktpunkt och stimulans försom strävandena successivten att
vidga biståndsgivningen till väsentligt omfattning.större l-procentmålets
karaktär etappmål har sedermera flera gånger understrukitsav regeringav
och riksdag. 1968 riksdagen plan för hurantog målet successivaen genom
anslagshöjningar skulle uppnås vid 1970-talets mitt. Så skedde också i och
med budgeten for 197576. 63



199148SOUSOUbetänkandei sittdiskuterarutredningenbiståndspolitiskaDen
härvidutgårDenbiståndet.svenskaförmotiven detmålen och197713

degiltighetenfortsattadenunderstryker100 och1962proposition avfrån
direktiv sökersinaenlighet medprinciperna. Ifastlagdapropositioneni

skapasyfteEtt ärprinciper. ettvidareutveckla dessa attutredningen
bakgrun-denDetprogramländer. är motframtida valetför detunderlag av

förordar utgörutredningenmålfyra preciseradeförklarligt deden somatt
multilateralaför detbilateralaför änvägledning detanvändbarmeren

målformuleringarutredningensmodifieringEfter smärrebiståndet. aven
enlighetiriksdagen,fastställde135 och197778regeringen prop.föreslog

biståndetl97879zl,förslag UUenhälliga attutrikesutskottetsmed -
levnads-folkensfattigahöja demåletöverordnadeför det attinom ramen

tillbidraskallnivå -
resurstillväxt,-

socialoch utjämning,ekonomisk-
självständighet,politiskochekonomisk-

samhällsutveckling.demokratisken- 1001987881988 prop.budgetpropositioneniregeringenförslagPå av
fogahärtillriksdagenbeslöt att

miljön.ochmedhushållningframsynt naturresurser omsorg om- biståndspolitiskadesin på översynibyggdeförslagDetta tur aven
198728.SOUmiljöför bättreBiståndi betänkandetredovisadmålen

härutgårbiståndsmålenfemdemellansambandetdiskussion manl aven
skallunderstrukitgångermångastatsmakterna sesfrån målenatt som --

målenstakaanvändavillvärthelhet. Detta är noteraatt manomensom
såväl detgällerdetmåluppfyllelse närgradenbedömningför avaven

organisationer.olikadessi allmänhetbiståndetmultilaterala som
tillväxtmålet konstate-ochmiljömåletmellanförhållandetBeträffande

visserligen kräverilevnadsnivå u-ländernahöjdbetänkandet enatt enrar
bärkraftig tillväxtlångsiktigtmåstedettillväxt somstark att vara enmen

utjäm-miljömålet ochmellanFörhållandetmiljömålet.tillgodoserockså
fattigdomenkonfliktfritt Denrelativt extremabetecknasningsmålet som

jordenstill någraorsakenbeskrivits,gångersig, så mångai avär som
rike-denkan sägas extremamiljöproblem. Detallvarligaste omsamma

betänkandetfinnersjälvständighetsmåletochmiljömåletMellandomen.
förutsättningarnations att ut-samstämmighet Engrundläggandeen

i sinvilkenekonomi,istyrkan dessberoendesjälvständigt ärvecklas av
miljön. Somtillhänsyn etti längdenupprätthållasinte kan utantur

varandraförstärkerdemokratimåletochmiljömåletocksåexempel på att
förförutsättning ävenrättigheter attfri- ochdemokratiskaanförs som en

till uttryck.skall kommaexploaterandedeintressen änandra
synpunktenframfördesmiljöbetänkandet attremissbehandlingenI av

rangordnaställning. Attöverordnadgivitsborde hamiljömålet en mer
fögadessutomochsvårligen görasemellertidsigbiståndsmålen låter vore

betrak-och måstevarandrabetingarmålentanke påmeningsfullt med att
höjaslevnadsnivå inte kanfattiga folkensLiksom dehelhet.tas som en

tilllångsiktigt kommautjämningtillväxt ellervarkentillväxt, så kanutan
64demokrati ochmellansambandetuppfylls. Ochmiljömåletintestånd om



mänskliga rättigheter å sidan och ekonomisk utveckling och utjämning SOU 199148ena
å den andra har blivit alltmer uppenbart jfr avsnitt.nästa

6.2 Internationella utvecklingsstrategier

föregåendeAv avsnitt torde ha framgått det är svårt medatt utgångs-att
punkt bara från de svenska biståndspolitiska målen göra den i direktiven
begärda bedömningen det multilaterala biståndet och dess organisatio-av

Men våra biståndsmål intebör baraner. enstaka riktpunkter. Deses som
bör också kunna relateras till, möjligt inordnas sammanhängandeom en
utvecklingsstrategi. FöreliggandeI avsnitt försökgörs urskiljaett någraatt
väsentliga drag i 1990-talets internationella utvecklingsstrategi. Härmed

riktlinjer förmodaskan bli vägledande föravses utvecklings-som och
biståndspolitiken under del detta årtionde.stor Däremot ingeten görsav
försök relatera riktlinjerdessa tillatt olika utvecklingsteoretiska och ut-
vecklingsideologiska strömningar och skolor eller täcka vidareatt ett
utvecklings- och biståndspolitiskt perspektiv. Den begränsning liggersom
häri bör hållas i minnet. Framställningen i huvudsakär refererande. Den
implicerar inte några ställningstaganden från kommitténs sida där såutom
uttryckligen anges.

Internationella utvecklingsstrategier har utarbetats inom FN och anta-
gits generalförsamlingen vid fyra olika tillfällenav sedan början 1960-av
talet. De har varit rätt allmänt hållna och deras effekt på den förda
utvecklings- biståndspolitikenoch har varit begränsad. Den nyligen an-

strategin för 1990-talet,tagna FNs fjärde utvecklingsårtionde, bär, lik-
sina föregångare, den mödosamt framförhandladesom kompromisstex-
prägel. Det betydertens inte den innehållslös,äratt denattsnarare

innehåller litet varje i de allmänna och principiella avsnittenav o. m.-
Åtskilligtmycket varje. har karaktären okontroversiellav retorik. Här-av

utöver görs emellertid del specifika markeringar. Dessa oftasten ärmer så
väl avvägda och motbalanserande deras samlade effektatt sannolikt blir
begränsad. Om u-ländernas skulder till internationella finansiella institu-
tioner idvs. första hand Världsbanken och Internationella valutafonden
sägs dessa institutioneratt måste fortsätta finnaex. vägar lättaatt påatt
skuldbördan, också detta måste ske påatt sätt slårmen vakt kringett som
deras ställning finansmarknaderna.på Och även i-ländernas förom ansvar

utvecklingsfrämjande internationell ekonomisken omgivning under-
stryks och exemplifieras, så betonas samtidigt vikten u-ländernasav egna
ansträngningar när det gäller sparande investeringar,och monetär och
finanspolitisk disciplin, realistisk växelkurspolitik, Etableradeen etc.
utvecklings- och biståndspolitiska trender återspeglas i fylliga avsnitt om
fattigdomsbekämpning, utveckling mänskliga institutio-ochav resurser

befolkningspolitik och ekologi.ner,
Genom sina vida och sitt mångfasetterade innehåll läggerramar FNs

utvecklingsstrategi för 1990-talet inte någon hämsko på det arbete med mer
preciserade utvecklingsstrategier pågått och pågår inom de bådasom
största förmedlarna svenskt multilateralt bistånd, nämligen Världsban-av
ken och UNDP. Eller positivt uttryckt detta arbete och dessmer resultat 65
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199148SOUFN-strategin drarallmännariktlinjer denför deinomvälfaller somramen
multilateralatill detsiginte begränsarviss konvergens,En somupp.

utdenurskiljbar. Hurbiståndet, är ser
summarisktillbegränsasframställningen härmåsteutrymmesskäl enAv

dokumentredovisning treav
Long-TermGrowth. ASustainableCrisisAfrica. FromSub-Saharan to- harLTPSDenna1989. rapportBank,WorldThePerspective Study.

afrikanskaantal experter.bl.medverkan stortettunderutarbetats a.av
afrikanskaocholika FN-organföretagnastudierpåbyggerDen av

utvecklingsstrategidenstöd åt somstarkt typinstitutioner och avger
FNsochECAAfrikaförkommissionenEkonomiskaförordats av

UNICEF.barnfond
studieOckså denna1990.UNDP,1990.ReportDevelopmentHuman- inriktade årsrappor-utvecklingmänskligserie påiförstaHDR, den en

olika FN-organ.frånbidragpådrarter,
1990.Bank,WorldThe1990. Poverty.ReportDevelopmentWorld- utförlig analysåtWDR ägnas avdennaHuvuddelen rapport enav

det.reduceraoch vägarnafattigdomsproblemet att
detförsiktighet närtilltill dessaBegränsningen rapportertre manar

diskuterasutvecklingsstrategi1990-taletsFråganslutsatserna.gäller om
i WorldanalyserasgrundligtkommerDenfortlöpande. attövrigtför

otvetydiga. Be-emellertidärVissa tendenser1991.ReportDevelopment
policy ocksåochtänkandeåterspeglardeförstärksdem atttydelsen avav

målsätt-ochHDRÖverensstämmelsen specielltmellanhåll.andrapå
bekräftarWDROchpåfallande.verksamhet ärUNlCEFsförningen ex.

organisationer.enskildautvecklatstankardemånga avsomav
forsknings-omfattanderesultatetsamtliga ettärDe avrapporternatre

UNDPsochVärldsbankens perso-inte bara egenutredningsarbeteoch av
drarAllakonsulter.fristående treantal uppbetydandeocksånal ettutan
ingåendegrundvalutvecklingsstrategi på1990-talets enför avriktlinjerna

LTPS.specielltmisstag segjordaminstinteerfarenheter,gjordaanalys av
Även respektivesammanfallande.delvislikartade, omärSlutsatserna

olikaidiskussionefterkan dedem,godkäntformelltorganisation inte -
förnormgivandeblimodifieringar väntasföranleddadäravfora och -

flera årunderbiståndsgivningdessutformningenochinriktningen av
i denställningcentralaUNDPsochVärldsbankenspåtankeMedframåt.

deutvecklingsstrategidenbiståndsgivningen kommer sominternationella
utan ocksåmultilateralapå detinte barainflytandesig på övabaserar att

debatten.biståndspolitiskaallmännadenoch påbiståndetbilateralapå det
FNmed denförenligvälstrategi ärdenna avmycketsåDetta sommer

90-talsstrategin.nyligen knäsatta

Mål
tvåutgångspunkterviktigaharanalysorganisationernasbådaDe som

Delsårtiondena.bådaunder deutveckling senastei u-ländernaskontraster
inkomstgällerdetu-länder näroch permellanklyftorväxandemellan

66faktorergällerdetnärskillnader somminskandesidan ochcapita å ena



medellivslängd, barnadödlighet utbildningoch å den SOUandra. 199148Dels mellan en
förhållandevis utveckling i Syd- framföralltoch Ostasien ochgynnsam en
krisartad stagnation tillbakagångoch i Latinamerika och Afrika söder om
Sahara. Av dessa kontraster drar två väsentliga slutsatserrapporterna

Det möjligt förär u-länderna väsentligt reducera i-ländernasatt för--
språng när det fundamentalagäller levnadsförhållanden livskvalitet

minska avståndet till derasutan att materiella levnadsstandard BNP
capita.per
betydelse förAv förverkligandet denna möjlighet och för u-ländernasav-

utveckling överhuvudtaget inte i förstaär hand det bistånd tillförsde
den politik för.deutan

Ur dessa slutsatser härleds både utvecklingsmål riktlinjeroch för hur
dessa mål skall kunna uppnås. Siktet inställtär på sekelskiftet.

När det gäller förbättringen villkoren för fattigastede är HDRsav
målsättning konkret

Fullständig immunisering alla barn.av-
Halvering dödligheten för barn femunder år.av-
Eliminering allvarlig undernäring.av-
Skolgång för alla barn.-
Halvering analfabetismen bland och upphävande skillna-av vuxna- av
derna mellan innor och imän detta avseende.
Tillgång till för alla.rent vatten-
Som syftecentralt tillett år 2000 reducera antalet fattigaatt i varjeanges

land trots utvecklingen pekaratt på ökning från totalt drygt miljardlen
till omkring 1,5 miljard. I regionerna med den sämsta utvecklingen under
1980-talet, Afrika Latinamerika,och måste tillväxten i BNP capitaper
ökas till 2 3 % under 1990-talet för åsyftade förbättringar skallatt kunna-
uppnås. Detta konstateras kräva höjda investeringsnivåer och förnuftigen
ekonomisk politik.

Som förutsättning för ökning BNP capita med knappten %len av per
och bibehållande oförändradett konsumtionsnivå skisserar LTPS följ-av

förande mål utvecklingen i Afrika söder Saharaom
Ökning tillväxten från % till2 %4-5 år.av per-
Reduktion folkökningen från 3,3 % till 2,75 % år i genomsnitt förav per-
1990 2020.-
Ökning livsmedelsproduktionen med %4 år.av per-
Fördubbling social- och utbildningsutgifterna fram till år 2000.av-
Ökning bruttoinvesteringarna från av16 °o till 25 BNP.av-
WDR understryker utsikterna för Afrika söder Saharaatt är särskiltom

alarmerande. Bara för hejda ökningen fattigaantaletatt krävs årligav en
tillväxt %.på 5,5 F u-världen helhet är något bättre.som prognosen
Tillämpas den i förordade strategin bör detrapporten totala fattigaantalet
kunna reduceras med åtminstone 300 miljoner vid sekelskiftet.

Enskildheter i de mål i de kan givetvistre rapporternasom anges
diskuteras. Och alla målen skall ha viduppnåttsatt sekelskiftet kan synas
något optimistiskt. Men med tanke på det empiriska material och detstora
gedigna forsknings- och utredningsarbete ligger bakom målsättningensom
finns ingendet anledning förmoda närmare granskningatt den skulleen 67av



199148SOUinriktningenallmännai sak. Deninvändningarallvarligatill någraleda
dettamål. Gällerbiståndspolitiskasvenskamedväldessutomstämmer

målenuppnåförförordasstrategi attdenäven som

Medel
praxisochbiståndspolitisk debattutvecklings- ochinyckelordetOm --

påochbasbehov1970-taletpåtillväxt,l960-talen1950- ochpå var
till handsligger det nära attanpassning,ekonomisk-politisk1980-talet

utvecklingsstrategi något syntes.1990-taletskarakterisera enavsom
ekonomiskökadkombineranödvändighetenpå attpekarHDR av

miljö-vidareförhindrandeochfattigdomabsolutreduktiontillväxt, avav
till-ekonomiskåterställerellervidmakthållerpolitikförstöring. En som

capitaBNPländerkategori oavsettför varjeavgörandealltså perärväxt
rättvi-medtillväxtemellertidhandlarinkomstfördelning. Detoch om

mänskliga, påfor denförutsättningenutgörtillväxtsa, dvs. somen
föresprå-utvecklinginriktadeoptionsvalmöjligheter somindividens

etabler-tillväxtpolitiki sådanviktigaste elementen angesSom dekas. en
alternativkostnader,kostnaderfaktiskaåterspeglarpriserande somav

teknologiut-investeringar,stöd åtmarknadssystem,införande öppnaav
politik medaktivmänskligautveckling samtveckling och enresurserav

och ska-landreformviaspeciellttillgångarfördelningpåavseende av
sysselsättningsmöjligheter.produktivapande nyaav

skallställdade sämstför ävenbehövaskansärskilda åtgärder attMen
politikekonomiskrelativt godmedpolitik. länderIsådanfördeldra enav

basbehovsområdet,pågenerellt stödHDRförordarinkomstfördelningoch
kanländerandraprimärutbildning. Iochprimärhälsovårdförsta handi

matsub-åtgärder,riktademedkompletterasbehöva ex.stödsådant mer
behövande drarverkligt nyttadeendastutformade så avventioner att

möjlighetersituation ochkvinnorsochmellan mänsSkillnadernadem.
kreditför-lagstiftning,Åtgärder områdenmångapåkrävsangripas.måste

Vidareutbildning.framför allt,administration och,politik ochsörjning,
enskilda ochsåvälgällerstödjas. Detochinitiativet stärkasprivatadetbör

företagsamhet.privatverksamhetorganisationerskommunbaserade som
utvecklingspro-iviktig rollspelaskall kunnaprivata sektorndenFör enatt

kreditförsörj-privatiseringar,lagstiftningsstöd,allmänhetikrävscessen
effekti-ochbli mindremåsteoffentliga sektornutbildning. Denning och

utveckling.förförutsättningargoda allmännaskapainriktas påoch attvare
ekonomiskadenförsta hand byggaitillroll bör begränsas att uppDess

tjänster.socialatillhandahållaochinfrastrukturen
väsentligtinteskiljer sigi HDRframtonarutvecklingsstrategiDen som

ochvärldsbanksrapporternai bådadedrasriktlinjerfrån de uppsom
ochutvecklings-1990-taletsblivadfrån attinte heller utdärmed sersom

vilkahuvudsakligengällerSkillnadernahuvudfåra. as-biståndspolitiska
betoningen läggs.ocholika dokumenteni depekter vartas uppsom

framgångsrikttyder påi WDRredovisas attundersökningarDe som
till-fattigas störstating detvåförutsätterfattigdomenbekämpande av

68fattigaoch deanvändningproduktivtillarbetskraft, kommamåstegång,



måste tillgång till fundamentala sociala nyttigheter speciellt SOUprimärhäl- 199148
sovård, familjeplanering, nutrition och primärundervisning. Denna stra-
tegi bör kompletteras med särskilda skyddsnät och transfereringar inrik-
tade på speciellt och regioner.utsatta Hur väl utformade ochgrupper
inriktade sådana sociala än är, kan de emellertid inte ersättaprogram en
anpassning den allmänna ekonomiska politiken till fattigasdeav behov.
Fattigdomsbekämpning inteär i första hand uppgift för begränsadeen
antifattigdomsprojekt, hur viktiga de än må Det är uppgift för denvara. en
ekonomiska politiken i dess helhet.

Problemet med sådan strategi enligtär, WDR, inte det skulleen att
föreligga något motsatsförhållande mellan tillväxt fattigdomsbekämp-och
ning. Tvärtom effektivare, arbetsintensivtett utvecklingsmönster ochmer

investeringarstörre i fattigasde potentiella kapacitet bidrar till tillväxten.
Däremot står, särskilt på kort sikt, fattigasde intressen icke-demot
fattigas, eftersom strategin innebär förrasde andel inkomsteratt ochav
statsutgifter ökar. Det betyder strategin har bättre utsikteratt bliatt

i land där fattigadeantagen har inflytandeett i den politiskaett och
ekonomiska beslutsprocessen. Här finns alltså samband mellanett
tillväxt-, utjämnings- och demokratimålen.

Ökning inhemskt sparande och inhemska investeringar förbätt-ochav
ring produktiviteten LTPS förutsättningar förav skall nåser attsom man
de malen för utvecklingenuppsatta i Afrika söder Sahara underom
l990-talet. förutsätterDetta i sin både befrämjande, möjlighetsska-tur en
pande enabling miljö och kapacitetsförstärkning vad gäller såvälen
människor institutioner. Syftet med denna strategi frigörasom är att
människors energi det möjligtgöra för dematt för sinagenom att ta ansvar
liv. Staten bör inte företagare främjare privat företagande.utanvara av
Vinst bör betraktas indikation effektivtpå företag. Särskildaettsom en
åtgärder krävs för avlägsna legala hinder föratt och administrativt stödja
kvinnors deltagande i det ekonomiska livet jämnställdpå fot med männen.

Den möjlighetsskapande miljön består enligt LTPS dels incitament,av
dels den fysiska infrastrukturen. Till incitamenten räknas konkurrens-en
kraftig växelkurs, undvikande överdriven industriell protektionism,av
positiva realräntor, produktivitetsrelaterade reallöner, kostnadstäckande
avgifter för energi, effektivoch inflationsbekämpningvatten, etc genom
strikt budget- och kreditpolitik. Detta stående inslagär i strukturanpass-
ningsprogrammens ekonomiska politik, vilken LTPS betecknar avgö-som

förrande Afrikas återhämtning. beträffarVad infrastrukturen måste dess
rehabilitering prioriteras i flertalet afrikanska Reform Statsföre-stater. av

ledning skulle kunna medföratagens betydande förbättringar.

Bistândets roll

l den utvecklingsstrategi skisseras i de intartresom rapporterna u-
ländernas ekonomiska politik framträdande plats. Det betyder inteegen en

i-ländernas negligeras.att Detta gäller inte bara derasansvar ansvar
direkta bidrag formi tekniskt finansielltoch bistånd också derasav utan
ekonomiska politik i allmänhet och deras handelspolitik i synnerhet 69



199148SOUemellertid inrikta på vadVi härjämför kap. 2.1. skall rapporternaoss
skisserade utveck-biståndspolitikens idirekta plats dendensäger merom

biståndsvoly-frågor intressesärskiltlingsstrategin. ärDet är tre som av
poli-förhållande till mottagarlandetsinriktningbiståndets och dessmen.

tik.
resursflödets avgörande bety-detRapporterna är överens externaom

finns.Ochför målen skall kunna nås.de uppställdadelse att resurserna
militärutgifter medminskning NATO-ländernasWDR påpekar att aven
biståndet.fördubbling Man ärfinansiera°0 skulle kunnabara 10 aven

Afrika Sahara måstebiståndsbehoven i söderockså överens att omom
till region behöver ökaODA-flödet dennaLTPSprioriteras. beräknar att

Därtill sådana skuldlättnaderkommer°0 under l990-talet.med 4 åretom
inteskuldtjänstbetalningar åtminstone behö-faktiskade årenssenasteatt

öka.ver
biståndsinriktningen. Detspecifik också det gällerLTPS närär mest

prioriterai gradtill Afrika Sahara bör ökandeoffentliga biståndet söder om
utveckling,mänskligfysisk infrastruktur ochtill finansieringstöd av-

strukturanpass-utbetalningsbaraselektiv användning det snabbtavmer-
åtgärder,utlovadevidtagnaningsstödet stöd redan änsnarareav

organisationer vilkaenskilda börtilltill privata sektorn ochstöd den-
framförallt förstatliga biståndet,förmedla växande del det ut-aven

veckling gräsrotsnivå,på
regional integration.främjande av-

utveck-till mottagarlandetsbiståndetLämpligheten knytaatt egenav
Bistånd kaninte ilingspolitik ifrågasätts någon de rapporterna.treav

utvecklingspolitik.till sundkomplementfungera väl bara ensom
tillämpaåtagit sigTydligast WDR. De länderpå denna punkt är attsom
fattigasstrategin ianspråktagande deförordadeiden rapporten av-

tjänsterfundamentala sociala börarbetskraft tillhandahållandeoch av -
till försig länderbör då ställabli biståndets huvudmottagare. Hur somman
fattigdomen Härförenlig reducerapolitik inte med måletär attsomen

biståndsinsatser direkt inriktade på debegränsaderekommenderas mer
utsattamest grupperna. iför bistånds-måste skapasåtaganden. SäkerhetLTPS kräver också att

militärutgifter, lyxkonsum-till finansieringindirektinte gårmedel avens
ekonomisk politikövervakningUtformningkapitalflykt. ochtion eller av

Policy-dialogeni hand.biståndsprogram bör gå handdärtill relateradeoch
strukturanpassningslån.handlarblir lika ingående detdärmed när omsom

fördelningenselektivt mellanbli det gälleralltså närBiståndet bör mer
och konsekventinriktat stöd sundaoch starkare påmottagarländer av

genomförda reformprogram.
intemänskliga kostnaderanpassningspolitikens ärHDR poängterar att

väljer budgetned-beslutsfattarna låtaigivna. hög grad påDe beror attom
subventioner tillstatliga företagmilitärutgifter, ochskärningarna falla på

undervisnings- ochväsentliga hälsovårds-,priviligierade eller pågrupper
mänskligai utveck-bistândsgivare verka denmatsubventioner. Här kan

anpassningspro-för lindrabiståndökatlingens intresse inte bara attgenom
bistånd, villkorvillkor för 70dettaockså ställaattutan somnyagenomcessen



innebär biståndet reduceras SOUmottagarlandet insisterar 199148på satsaatt attom
sinpå armé på sinaän människor. Givarna framhållakanmer pengar

mottagarlandets förpliktelse inte skära ned sociala utgifter och subven-att
tioner destinerade till fattigastede och befolkningsgrupperna.mest utsatta

Poiqv-diaogen

Tendensen koppla biståndet till mottagarländernas utvecklingspolitikatt
blir tydligare.allt Tidigare gällde villkorligheten huvudsakligen ländernas
ekonomiska politik. inriktningenNu är på den allmänna utvecklings-mer
politiken vilken givetvis har samband med den makroekonomiskaett
politiken. Och talar hellre policy-dialog konditionali-änman om om
tet. ligger1botten uppfattning förstärkts med årenen mottagar-som om
landets politik inte utvecklingsfrämjande.är blir praktiskt allt biståndtaget

möjligen humanitäradet föga effektivt.utom- -
Det specielltär två element i utvecklingspolitiken uppmärksam-som

nämligen politiken fattigdomsområdetpå och politiken vad gällermas.
demokrati och mänskliga rättigheter. Denna uppmärksamhet kommer till

i olikauttryck sammanhang. I kommunikén från Utvecklingskommitténs
se kapitel 7.1 isammanträde september 1990 alla be-t.ex.uppmanas
rörda i policy-dialogen inkludera mottagarländernasparter mål ochatt

i vad gäller fattigdomsbekämpningen. Givarländer multilate-ochprogram
rala utvecklingsorganisationer i sin till derastur att attuppmanas se
bistånd bättre stöder mottagarländernas nationella fattigdomsinriktade
utvecklingsstrategier och på så höja biståndetssätt kvalitet.att

När pådet gäller svensk demokrati och mänskliga rättigheter kommunikénärsyn
från mötet mellan de nordiska ministrarna för utvecklingssamarbete i september
1990 Moldekommuniken betydelsefullt dokument.ett Ett utdrag kommu-par urnikén påhärär sin plats.

Sambandet mellan demokrati, hållbarmänskliga rättigheter och utveckling har
blivit alltmer uppenbart. l det internationella utvecklingssamarbetet har det nu
erkänts öppna demokratiskaatt samhällen och förrespekt mänskliga rättigheter
främjar strävanden utveckling, ekonomisk effektivitetmot och rättvis fördelning. Den
nära kopplingen mellan de politiska och ekonomiska förutsättningarna för dynamisk
utveckling har betonats bl.a. OECDDACs högnivámötevid nyligen och vid OAUs
möte i Addis Abeba i juli.

Det är de nordiska ländernas uppfattning dialogen våramedatt samarbetslän-
ocksåder frågorskall innefatta förhållandenarörande vad gäller demokrati, respekt

för mänskliga rättigheter och graden folkligt deltagande i utvecklingsprocessen.av
De nordiska länderna kommer fortsättaatt utnyttja de möjligheteratt utveck-som

lingssamarbetet erbjuder till sådana frågor.öppen dialog i Som del dennaen en av
dialog de nordiska länderna påuttrycka sinatt den avgörande rollavser syn somdemokratin förspelar utveckling och framsteg. Avsaknad framsteg i demokrati-av
seringsprocessen påverkakommer biståndsgivarnasatt villighet delta i utveck-att
lingssamarbete.

De nordiska länderna kommer fortsätta fåsina ansträngningar frågoratt att om
mänskliga rättigheter och demokrati integrerade biståndsorgani-i de multilaterala
sationernas strävanden. De nordiska länderna är redo aktivt ochatt konkret stödja
bilaterala och multilaterala strävanden syftande främjatill att mänskliga rättigheter
och demokratiutveckling.

Utvecklingssamarbetets policy-dimension kommer antagligen för-att
stärkas ytterligare under 1990-talet. Därmed bör också multilateraladet
biståndets förstärkas.roll Det svårt diskuteraär budgetprioriteringar,att

social- militärutgifter, bilateralt. Detsammat.ex. gällercontra problem
har med demokrati och mänskliga rättigheter göra. Frånsom att 71u-



199148SOUadministrativt ochpolicy-dialog bådemultilaterallandssynpunkt är en
dialogerbilaterala medhanterligare antalpolitiskt än staterstortett av

Förintressen ögonen.mottagarlandetsvilka inte alla uteslutande har

alternativ strategiEn

i sina hu-utvecklingsstrategi skisserats ärinternationellaDen ovansom
i ochtänkandet de två störstaföga kontroversiell. Den återspeglarvuddrag

organisationerna.biståndsgivande multilaterala U-tongivandemest
tillkommit iharföreträdda i och deväl dessaländerna är rapporternatre

Det kan ändåfrån u-länder.såvälsamverkan mellannära experter som
u-landsforum utarbetatsifråga sig det någotfinnas anledning rentatt om

skisseradeavviker från ochutvecklingsstrategi denklart somovansomen
1990-talet. Syd-biståndet undermultilateralaprägla detkan väntas

The Challenge theaugusti publiceradekommissionens i 1990 torapport,
frågan.visst påSouth, kan ett svarge

högnivágrupp 28 medlemmar undermedoberoendeSyd-kommissionen var en
ordförandeskap. Dess ärrapportpresidenten Julius Nyereresförre tanzaniske

års kommissionen och dessinte bara inom självaarbete bedrivetresultatet treav
Rapporten ärockså arbets- ochantal expertgrupper.sekretariat inomutan ett stort

frågor. syfte hjälpaDess ärpå mycket antal att300 sidor och täcker stortdrygt ett
bemästra sinaeffektiva strävandenSyd bli sina attfolken och regeringarna i att mer
frihet ochländer iambition utveckla sina attförverkliga sintalrika problem, attatt

levnadsförhållanden. fram-Nedan koncentrerasmänniskornas liv ochförbättra
utvecklingsstrate-förhållandevis avsnitt harbegränsadeställningen till de som en

1990-talsperspektiv.till uttryck iskulle kunna komma ettgisk inriktning och som
långsiktigare principiellt utveck-ochi bredare,avsnitt är intresseAndra ett merav

lingspolitiskt perspektiv.
refe-målsättningen överensstämmelsen med de tidigareärgäller självaNär det

målen påtillmäts detpåfallande. den viktDet gällerrerade rapporterna somex.
befolkningspolitik, liksom kvinnornasområdet utbildning,hälsa, etc.sociala -- Erfa-också ekonomisk tillväxt.betydelsenDet gällerroll i utvecklingsarbetet. av

tillgodoses bara inombasbehoven kan1950 har klart visatrenheterna sedan att
mål moderni-ekonomi. Som andraexpanderande attför snabbt angesramen en

effektiv, skapaoffentliga sektorn attstatsförvaltningen och göra den enmersera
främja företagsamheten.makroekonomisk ochutvecklingsinriktad attstabil och ram

mål i Syd-kommissionensNågon och medel görs inteavgränsning mellanklar
leda till rättvis ochallmänt den börOm förordade strategin sägsden attrapport.

förpå utvecklinghållbar självtillit och människor. Ansvaret attinriktadutveckling
syfta till kopierastånd Strategin kan inteu-Iänderna själva. atttill ligger hoskommer

Det skulleoch konsumtionsmönster. accentuerai-världens livsstilden välställda
uppnåbarakonsumtionsnivåersådana skullerådande eftersomojämlikheter, vara

ochinstitutioner skall skapasfåtal Demokratiskavarje land.endast för litet iett
och ökatfrivilliga organisationeroch uppmuntrasförstärkas och icke-statliga ges

ansvar.
iutvecklingsstrategiskt orienterade avsnitten i rapporten utmynnar ettDe pro-

blåsapå liv i denavvaktan lyckas nyttgenomföras ibör att mermangram, som
påfå tredje världen ochfart tillväxten iNordSyd-dialogen. Syftet ärvittsyftande att

omgestaltning det inter-grundläggandeförstasamtidigt ta ett steg mot aven mer
innehåller punkterProgrammetnationella systemet. sex

Åtgärder från lyftaSyd till Nord,nettoflödetför att stoppa avresurserav- nivåer förenligatilloch nedbringa skuldtjänstenskuldöverhängu-ländernas
påårliga capita-inkomsten minstskulle ökningartillväxtmed av persom geen

2-3 %.
miljön och tillden globalatill skyddUpprättande multilaterala arrangemang avav- hållbar utveckling.säkerställande av

1995, varvid prioritetODA-flödet till u-länderna senastFördubbling gesav- lDA och de regionalabistånd närmare bestämtmultilaterala institutioner,genom
påskall inriktasfonder. De tillkommandemotsvarandebankernas resurserna

befolkningspolitiskabasbehov,tillgodoseende övrigalivsmedelsproduktion, av 72frågor.frånåtgärder, miljösynpunkt viktigaenergisäkerhet och andra



199148SOUbedömningförmekanismerinternationella av u-oberoendeUpprättande av- kriteriaochperformanceför avindikatorerochbehov.ländernas normerav mekanismer.Dessaländer. somolikatillanpassadeconditionalityvillkoroch förhandling-avpolitiseratillhjälpa attkunnaskullerådgivande natur.bör vara av u-länder.ochinstitutionerfinansiellainternationellamellanarna ökau-länderna atthindrarprotektionistiskade somriva murarförtidplan attEn- i-länderna.tillsin export skyddauppgift attmedklausulerinternationellai avlnfogande arrangemang- ochvalutakurserräntor,internationellaifluktuationeröverdrivnau-länder mot
exportimportpriser. låginkomst-attkonstaterarDenform.bistånd multilateraliförordarRapporten framåtårantalunder ettvillkor,på kommersiellalånarådhar attinteländerna. som lFAD ochIDA,källor.multilateralafrån första handbistånd iberoendeblir av göra detbörytterligarealltså tillförasmåste somresurser,regionalbanksfonderna

Denpå 15 °o.utlåning minsti sinökningstaktupprätthålla realför demmöjligt att en otillräcklig.betecknaslDA-kapitalpåtyllnaden välkomnas sommensenaste med attdetmotiverarRapportenroll.viktigaremåste spelaRegionalbankerna en Syd. Dess-skillnader iregionalabeaktaVärldsbanken attrustade änbättrede är därförlMF. JustochVärldsbankenidem äninflytande istörreu-ländernaharutom frågaDennaifrågasatts.kapacitetoperativaochkompetensregionalbankernashar för attbörså erfordras, ettOm programbedömas.ochredovisasbör öppet därefterbörmandatDerasöverenskommas.kapacitettekniskaderasförstärka exportfinan-ochävenprojektlinansiering. program-utöverinnefatta.tillvidgas att
betalningsbalansstöd.ochsiering

tanke-detill mångainställningpositivallmänthar avKommittén en
FlertaletSyd-kommissionensi rapport.utvecklasFörslagochgångar som

Häruppdrag.kommitténsFörutanföremellertidfallerdem ramenav
utvecklings-gällervadslutsatserkonstateras rapportensbara attbehöver

nämnvärtutvecklingsstrategi inteårensde närmastemål ochpolitiska
fram till.kommerVärldsbanksrapporternaochUNDP-från vadsigskiljer

bedömningsgrundstrategieroch6.3 Mål som

Först deigenomvi gåttkapitel hardettaavsnittenFöregåendedeI av
bärandeblivad attoch sedan utmålenbiståndspolitiska som sersvenska

Vi skallutvecklingsstrategi. tainternationella uppnu1990-taletsielement
iFör denunderlagnågothämtagenomgångdennagårdetfrågan att urom

bistån-multilateraladetbedömningenbeställdakommittédirektiven av
såi absolutaintebiståndsmål termer,uppfyllandettillbidrag omdets av -

härdiskuterasFråganbiståndet.bilateralatill detrelationiåtminstone
diskussionenslutsatserprincipiellt. Deochgenerellt somövervägande
denmärmareljusetikompletterastill kommer att avframleder senare

iorganisationermultilateralabiståndsgivandeantalgranskningen ettav
13.kapitel 7-följande

i dettaanvändbarhetderasbiståndsmålen så ärbeträffarFörstVad
ojämförbara,delvisde ärpåberorproblematisk. Det attsammanhang

omöjligainteFör sägagenomgående svåra attochöverlappandedelvis --
svårFör-ocksåfall kan devissavarandra. Itill synasFörhållandeivägaatt

Demokrati- ochexemplet.klassiskadetmiljömålen ärochTillväxt-enliga.
demokratiskpåkravställerHursjälvständighetsmålen är enannat. manett

i landetsintrånguppfattas ettkandettasamhällsutveckling somattutan
konstaterakanlätt attOch ensjälvständighet ävenpolitiska manom

ellermål attvisst än enbättre annanorganisation mot ett ensvarar
73sådantså leder ettfler mål änberörverksamhetorganisations annans,en



konstaterande inte långt. Detta gäller sig söker SOUför 199148underlagvare man
specifika jämförelser föreller generella bedömningar.mer

Det hindrar inte organisation för organisationatt kan vilkaman notera
biståndspolitiska mål täcks dess verksamhet. Detta blir visserligensom av

rätt mekanisk redovisning. Den kan ändå till vägledningen i lägevara ett
där i multilateraladet biståndet önskar öka betoningenman visstettav
mål eller vissnär anslagsökning fördelasskall mellan olika internatio-en
nella organisationer.

Man kan emellertid inte nöja sig med konstatera organisationsatt att en
stadgeenliga målsättning stämmer med eller flera våra biståndspoli-ett av
tiska mål. Viktigare den faktiskaär inriktningen verksamheten ochav
Fördelningen disponerade medel.av

I de sju Följandenärmast kapitlen behandlas de internationella organi-
sationer vilka huvudparten det svenska multilaterala biståndetgenom av
kanaliseras. Så långt möjligt skall vi försöka redovisa den karakteristiska
mottagarlands-, biståndstyps- och sektorfördelningen insatser.deras Viav
kommer därvid finna de slutsatseratt beträffandeatt det multilaterala
biståndets överensstämmelse med våra biståndspolitiska mål kan drassom
på denna väg är rätt generell natur.av

När det fördelningengäller mellan olika regioner och länderkategorier
kan emellertid iakttagelser göras. Denett är den självklarapar detena att
multilaterala biståndet har geografiskt betydligt vidare och jämnareen
spridning bilaterala.än det En andel multilateralt biståndstor kan därför
tjäna balanserande komplementett till bilateralt biståndsom ett med en
stark koncentration vissapå länder eller viss region. Detta falletär meden
det svenska bilaterala biståndet.

Den andra iakttagelsen inriktningengäller på fattigastede mindreresp.
fattiga länderna. visarDet sig IDA-krediterna och Internationellaatt
valutafondens SAFESAF-krediter se kapitel 7.5.2 är snävare avgränsade
till låginkomstländer än UNDP-finansierade insatsert.ex. och vårt eget
bilaterala bistånd. Och jämför bilateraltmed bistånd generellt, detärman
multilaterala biståndets fattigdomsinriktningstörre än markant.mer

Fördelningen mellan olika bistånd tekniskt, finansiellt;typer av pro-
jekt. betalningsbalnsstöd, etc olikaoch sektorer infrastruktur,program;
jordbruk, industri, basbehov, varieraretc. från organisation till organisa-
tion. Också i dessa avseenden uppvisar givetvis det multilaterala biståndet

betydligt spridningstörre och artrikedom deten än bilateralasvenska
biståndet. Det multilaterala biståndet alltså möjlighetergoda till bi-ger
ståndspolitiskt motiverad inriktning och tyngdpunktsförläggning. Dessa
möjligheter utnyttjas också från tid till Strukturanpassningsstöd viaannan.
Internationella valutafonden till skulddrabbade låginkomstländer är ett
exempel. Extrabidrag till UNHCR i läge med fiyktingprob-pressandeett
lem är ett annat.

Inom det multilaterala kan alltså olika organisationersystemet tillgo-
dose olika biståndspolitiska syften. Många organisationer har ett mera
varierat biståndsutbud. En dem, IDA, har mycket brett register ochav ett
dessutom biståndsprofil uppvisar påfallande likheteren med detsom

bilateralasvenska biståndets. 74



199148SOUorganisatio-olikaockså demåluppfyllelsesynpunkt ärfrånbetydelseAv
hur detärmålen stämmer,välocheffektivitet. Det är att mengottnernas

biståndseffek-med mätaförenadeproblem är attresultaten Demed som
sig knap-låterbedömningarexaktakapitel l7. Någraibehandladestivitet

organi-olikaförfinna underlagkan utsagor omgöras, ävenpast manom
effektivitet.relativasationers

i allmänheteffektivitet, bådebiståndetsmultilateralaBeträffande det
uppfatt-bestämdaredovisas och dådåbilaterala,till detFörhållandeioch

emellertidsigfördelarKritikenbestämdare.negativare destoningar,
grundligarebistånd. Ochbilateraltochmultilateraltmellanjämntganska
beträffandeentydiga slutsatseri någrainteundersökningar har utmynnat

väldengällereffektivitet. Detrelativa t.ex.biståndsformernasbådade
densammanfattande slutsatsDessCassenrapporten.k.underbyggda s. -

skiljer inteutvecklingsmålenbistånd nåralltdelenövervägande av -
biståndet.bilateralaoch detmultilateraladetmellan

biståndspolitiska delmålen.femfrån deutgåttharDiskussionen ovan
emellertiddelmålen ärfemkonklusiv. Desärskiltvarit sominteDen har -

förstaidessutomDehelhet.betraktaunderstrukits tarofta att som en-
länderinriktning. Detspeciellt dessbiståndet,bilateralasikte på dethand

ellermottagarlandvalvisst typ avkonstaterainte svårt att ettär avatt
alternativt val.mål änflera dessaeller ettbättrebistånd mot ett avsvarar

delmålenfemblir debiståndetmultilateralabedömning detFör aven
definitionsmässigtbiståndetmultilateralaDettillämpa.svårare avseratt

flertalochländerolika typermycket ettsinsemellan avantalstortett
avseende påmedocksågenerelltinte baragäller utanbistånd. Detta

organisationer.flertalet
organisa-respektivefrågablir därmedmåluppfyllelseFrågan omenom
enskildadeutvecklingsstrategi änpolicy ellerallmännations omsnarare

folkensfattigahöja deattmåletöverordnadenblir detHärinsatserna.
det kan sättasSpecielltdelmålen.tillämpa änlevnadsnivå lättare omatt

avsnit-i andradetskisseratsperspektivutvecklingsstrategiskain i det som
överord-detperspektiv meddettaväl stämmerkapitel. Hurdettatet av

möjligheterVilka vårautvecklingen ärriktning gårmålet vilkenlnade
påverkaatt

ikraftigt defattigdomsorienteringen treunderstryks rappor-viSom sett
organi-biståndsgivandemultilateralti bådade störstautarbetatster som

just kunnamålsättning skullehuvudsakligaregi. Rapporternassationernas
utvecklings-Ochlevnadsnivå. denfattiga folkenshöja debeskrivas attsom

demedväl ocksårättmål stämmerför nå dettaförordasstrategi attsom
strategibedömning dennapositivaKommitténsdelmålen.olika av -

denmedocksåsammanhänger attgivetvis diskuteraskanenskildheter -
ochfrån svenskförordatsaktivtriktningisuccessivt utvecklats somen

utveck-med denväldenstämmersina huvuddragsida.nordisk I ex.
1989budgetpropositioneniskisseras1990-taletlingsstrategi för som

budgetproposition prop.bekräftas i årets198889100. Dettaprop.
1990912100

1990gången underförstautkomReportDevelopmentHumanUNDPs som
värde-devisar attFattigdom,Afrika och 75Världsbankens rapporter omliksom om



ringar ligger bakom de bistándspolitiskasvenskasom målen delas allt fler får SOUoch 199148avgenomslag i dessa organisationers verksamhet.
Härtill kommer möjligheten medverka till denatt pågåendeatt strate-

giutvecklingen drivs vidare. Denna omständighet särskiltär relevant vid
allmän jämförelse måluppfyllelse i bilateralten respektive multilateraltav

bistånd. En påverkan det multilaterala biståndet får ävenav den ärom-
marginell viss multiplikatoreffekt. Multilateralt bistånden vias.-
internationella organisationer, baserar sin verksamhet på utveck-som en
lingsstrategi vilken vi ansluter till, har därmed från måluppfyllelsesyn-oss
punkt viss fördel jämfört bilateraltmed bistånd. Speciellten gäller detta

möjlighetnär till svensk påverkan föreligger och denna möjlighet är rela-
tillterad de svenska bidragens storlek. Det bör emellertid tillfogas att

effektiv påverkan inte endast kanske inte primärt frågaärens en om- -
bidragsstorlek. Viktigt är också vilka står till förfogande förresurser som
formulering svensk multilateral biståndspolicy förochav svensk aktivitet i
och i förhållande till berörda internationella organisationer. Till denna
fråga återkommer i kapitel 20.

Vid jämförelse från måluppfyllelsesynpunkt mellanen multilateralt och
bilateralt bistånd bör ytterligare omständighet beaktas. Som tidigareen

finns det goda möjligheternoterats inrikta multilaterala biståndsinsat-att
liksom bilaterala på de biståndsmålser önskar prioritera.som man- -

Speciellt gäller givetvisdet det öronmärkta multibi-biståndet. Såtillvida
föreligger alltså ingen avgörande skillnad även precisionen i målinrikt-om
ningen och därmed träffsäkerheten iär större bilateraladet biståndet.
Däremot ligger viktig skillnad i det multilaterala biståndets internatio-en
nella och bilateraladet biståndets nationella karaktär.

Det blir alltmer uppenbart och allt oftare omvittnat fleraatt stora
u-landsproblem också är i-landsproblem,stora och vice De måsteversa.
följaktligen angripas internationellt. Miljö- och migrationsproblemen deär
tydligaste exemplen, narkotika- aidsproblemenoch är två andra.

Det emellertidär inte bara vissa problems globala utgörnatur ettsom
starkt för det multilaterala biståndet.argument Också detnär gäller mer
avgränsbara problem finns det skäl angripa dem via internationellaett att
organisationer bilateralt.än Det multilaterala biståndet harsnarare näm-
ligen den additionella effekten stärka internationelladetatt Desssystemet.
betydelse för fredlig utveckling i världen framhölls, tidigareen note-som

redan i proposition 1962rats, 100. Den betydelsen ökar i inte baraen
ekonomiskt och säkerhetspolitiskt också socialt och ekologisktutan alltmer
interdependent värld.
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199148SOUInternationellaVärldsbankenIBRDIDA,7

valutafonden

utveckling, kanekonomiskförFörutsättningartvåkunnande,Kapital och
påantingenkan skeutifrån. Importenimporterasochinterntalstrasbåde

bistånd.tekniskt Attrespektivefinansielltbasis ellerkommersiell genom
Finan-artiñciellt.praktikeni rättärbiståndstyperbådadessaskilja mellan

teknisktochbiståndteknisktofta elementinnefattarbiståndsiellt ett av
begrep-inomkapitalöverföring. Bådaocksåi sig rymsinnebärbistånd en

änmålfördelenharbegrepp attutvecklingsbistånd. Detta snarareangepet
andraocksåtäckaförtillräckligt allmänt attdessutomoch ärmedel

mellanDistinktionenbiståndstyper.kombinationerochbiståndstyper av
gällerminstfunktion. Intefyller ändåbiståndteknisktfinansiellt och en

oftadärbiståndet,multilateraladiskussion det manviddetta aven
finan-i huvudsaklevereraavseddai sådanaorganisationerna attgrupperar

bistånd.teknisktrespektivesiellt
finan-internationelladehandlarkapitelföljandeoch närmastDetta om

räk-Till dessaIFIs.Institutions,FinanceInternationalsinstitutionerna
DevelopmentMultilateralutvecklingsbankernamultilateraladenas

International MonetaryvalutafondenInternationellaochMDBsBanks,
IMF.Fund,

femtedelarför inemot treutvecklingsbankernamultilateralaDe svarar
femtedelar påtvåfaller drygtbiståndet. Häravmultilateraladet totalaav

interameri-denregionalbankernadepååterstodenoch treVärldsbanken
kapitel,ibehandlas nästavilkaasiatiska,och denafrikanskakanska, den

ibehandlasIFAD,jordbruksutvecklingsfondenInternationella somoch
12.kapitel

utvecklingsban-innefattarproportioner baradessabörDet attnoteras
tilltid ochlångmycketpåutlåning dvs.mjuka,koncessionella,kernas

bidraganvändande demedutlåning skerkostnad. Denna avmycket låg
utvecklingsbanker-fyradeIFAD ochtillinbetalarmedlemsländernasom

utvecklingsfon-InternationellafallVärldsbankensiutvecklingsfonder,nas
UtvecklingsfondernaIDA.Association,DevelopmentInternationalden

naturligtdärförDet attärgåvokaraktär.budgetmedelmedfinansieras av
fonderfrån dessautbetalningarnatill och sombidragenhandförsta äridet

genomgående ärvilketbistånd,multilateraltövrigt avjämförs med
koncessionell natur.

utvecklingsbankernasmultilateralatill dehänsynocksåOm tarman
utvecklingsfinansiärer änställningblir derasutlåning,bankmässiga som

DAC-medeldefjärdedelarmindre änframträdande. Inte somtre avmer
bistånds-multilateralatillinbetalat1980-talenoch1970-underländerna 77



givande institutioner har gått till utvecklingsbankerna och deras fonder SOU 199148
inkl. IFAD. Skillnaden mellan denna andel och iden Föregående stycke
angivna tre femtedelar tillskottmotsvaras till de multilateralaav utveck-
lingsbankernas inbetalade kapital. Detta i sinutgör underlag förtur den
upplåning på de internationella kapitalmarknaderna bankernasvarur
bankmässiga utlåning finansieras.

Internationella valutafonden inteär någon utvecklingsinstitution. Att
den ändå behandlas i detta kapitel förklaras den i sin allmännaattav
verksamhet är betydelse förstor u-länderna,av den samverkaratt nära
med Världsbanken och den vid sidanatt sin ordinarie verksamhetav- -tillhandahåller vissa koncessionella lån, delvis finansierade med bi-rena
ståndsmedel.

I detta kapitel skall vi inledningsvis mycket allmän presentationge en av
de båda Bretton Woods-institutionernas. 7.l. Därefter skildras
Världsbanken 7.2 och dess båda beståndsdelar, IBRD och IDA 7.3 och
4, och Internationella valutafonden 7.5, den sistnämnda huvudsakligen
från u-landssynpunkt. Kommitténs överväganden och slutsatser redovisas
i slutkapitlet 22.7.5.

Framställningen bygger delvis på ide Annex 3 återgivna delstudiema
Internationella valutafonden och Världsbanken och Internationella
utvecklingsfonden. För kompletterande och delvis detaljerademera upp-
gifter hänvisas till dessa studier.

Både Världsbanken och IMF producerar mycket rikhaltigt informa-ett
tionsmaterial, inte minst fylliga årsrapporter av vilka de för det senaste
året utgör viktigt underlag förett vissa avsnitt. Kommittén har inte haft
möjlighet delatt ta än mycket begränsatettav urvalmer detta omfatt-av
ande material. Framställningen är därför långt ifrån heltäckande.

7.1 Bretton Woods-institutionerna

Internationella valutafonden och Internationella återuppbyggnads- och
utvecklingsbanken International Bank for Reconstruction and Develop-

IBRDment, grundades 1944 vid konferens i Bretton Woods ien USA,
därav Bretton Woods-institutionerna. De avsedda stödja ñnan-attvar
siell stabilitet och ekonomisk utveckling i världen. Båda har sitt säte i
Washington.

Valutafonden är ålagd den stabiliserande uppgiften, övervaka detatt
monetära finansiellaoch Fondensystemet. skall till medlemslän-attse
derna inte sin växelkurspolitik och olikagenom slags betalningsrestriktio-

hämmar eller snedvrider världshandeln.ner Syftet är via balanseradatt en
och växande handel stimulera sysselsättning inkomstutveckling,och att
assistera medlemsländerna de fårnär betalningsbalansproblem och att
främja liberala handels- och betalningsarrangemang.

Det i dag kallas Världsbanken bestårsom juridiskttvå friståendeav
enheter, IBRD och IDA.

I Världsbanksgruppen World Bank Group ingår också Internationella ñnansie-ringsbolaget International Finance Corporation, IFC och Multilaterala förorganetinvesteringsgarantier Multilateral Investment Guarantee Agency. MIGA. Dessaorganisationers verksamhet ocksåär inriktad pá stödjaatt u-ländernas utvecklings- 78



199148SOUicke-kommersiella riskermotutlandsinvesterareMIGA garanteraransträngningar. mottagandei detklimatgynnsamtutlandsinvesteringarförtillmedverkar ettoch
landet. deninominvesteringarfrämjauppgift atthar tilllFC,ärbetydelsestörreAv som förfo-tillriskkapitalställerattskerDetta manu-länderna.i genomsektornprivata företag samtprivatatilldirektregeringsgarantilångivning utangande, genom investeringsfrågor.rådgivning igenom tillbidragrundläggande kraven atttvåuppfylla demåsteinvesteringarIFCs tillhanda-|FCvinstgivande.mottagarlandet samt attekonomin i varautvecklingen av ochinstitutioneruppbyggnadtillbidrabistånd syfte avi attockså tekniskthåller

finansiell sektor.fungerandeutveckling enav siganvänder|FC ochimedlemmar avgåtthittillsu-länder har117 somTotalt importsubstituerandesåväl sombyggaförstöd attformer uppolikadess av kapitalmarkna-lokalautvecklaförsmåindustri, attsamtinkl.industri,exportinriktad deiåren sina insatserökatde senasteunder|FC harñnansinstitutioner.ochder utvecklingentillbidraförSahara att avsöderAfrikaiu-länderna omfattigaste ex.
sektor.privaten statligförpreferenstidigaremedtakt attökat iharpå tjänsterEfterfrågan IFCs en

marknadsin-förplatsbörjatmånga länder meriföretag geoffentligaochreglering
utvecklingsstrategier.riktade

efteråteruppbyggnadfinansierauppgifter,ursprungliga attIBRDsAv
sedanåterståru-länderna,utveckling iekonomiskochvärldskrigetandra

ekonomiskfrämjasyfte ärcentrala attBankensdenbara nulänge senare.
sinhöjabefolkningu-ländernas atthjälpautvecklingsocial attoch genom

levnadsvillkor.bättreuppnåpå så sättproduktivitet och
olika.alltsåroller ärVärldsbankensochValutafondensInternationella

verksamhet ärValutafondensländerinriktning.derasocksådärmedDet är
stöd,finansiellapå dessanspråkkan göramedlemsländerAllauniversell.

iländerochu-ländertillgårbarapraktikenidetäven numeraom
övervakninggranskning ochförÖsteuropa. dessländer ärallaOch utsatta

påinriktadutlåning däremotärVärldsbankenspolitik.ekonomiskasinav
IDA-krediterna änförcapita-nivå, lägreinkomstvissunderländer peren

för IBRD-lånen.
grundarVärldsbankenkapitalförsörjningen.utgörsskillnadEn avannan

vilketIBRD,kapital itecknatmedlemsländernapådelsverksamhetsin av
kapitalmarknaderna,internationelladeupplåning påför dessbasenutgör

insatserdäremotkapital utgörsValutafondenstill IDA. avbidragenpådels
sinadeldeponeratharcentralbanker. Dessa avenmedlemsländernasfrån

skallordinariefondensföljer varai IMF. Därav resurserattvalutareserver
till räntorskerkortfristig ochhuvudsaki ärkreditgivningenlikvida och att

kanVärldsbankenmarknadsräntorna.obetydligt lägre änendast ärsom
långfristiga,mycketIDA-medlengällerlångfristiga, vadlämnadäremot

krediter.
tillochmindrebetydligtvalutafondenInternationellaVidare är en

FondenVärldsbanken.organisation änkoncentreradhuvudkontoret mer
GeneveParis,ilokalkontormindreendastochanställda700 trelhar nära
ochtjänstemän000 ett6drygtVärldsbanken harmedanYork,Newoch

världen.ifáltkontorrelativt små, runtomhuvudsakligen40-tal,
Det ärbetydande.alltsåinstitutionerna ärtvåmellan deOlikheterna

formellthar statusinstitutionerna settBådalikheterna.ocksåemellertid
självstän-ställning ärderasFN-familjen, äveninom omexpertorgansom

självständighet ärDennafamiljemedlemmars.övrigaflertaletdigare än
regionaladeliksomWoods-institutionernatill Brettonanledningen att -

79iingåendebetraktasintebetänkandei detta somutvecklingsbankerna -



FN-systemet, väl i det multilaterala systemet. Derasmen medlemskrets SOU 199148är
densamma. IMF-medlemskap förär övrigt förutsättning för medlem-en
skap i Världsbanken. För närvarande är 155 medlemmar istater dessa
båda organisationer. Det alltsåär står utanför. De är på väg blisom att

färre.ännu
Den kanske viktigaste likheten mellan de båda institutionerna ligger i

det vilketsätt på de Grundläggande röstfördelningen.styrs. är Den baseras
på medlemsländernas andelar respektive institutions kapital. Dessaav
andelar beräknas i sin på grundval ländernastur ekonomiska tyngd. Iav

till vad gäller inommotsats FN-systemet står alltså varjesom röstan-stats
idel proportion till dess finansiella insats i respektive organisation. Det

betyder USA disponeraratt drygt %19 irösterna Valutafonden ochav
drygt %15 i Världsbanken. Innebörden detta framgår viktigaav attav
policy-beslut i fonden och stadgeändringar i banken kräver 85 procents
majoritet. Den nordiska röstandelen 3,40 %är i IMF, % i4 IBRD och
4,75 % i IDA. Det visserligenär mycket sällan det kommer till formellsom
omröstning. I-ländernas röstövervikt är ändå betydelse, inte bara förav
inriktningen verksamheten förockså dessautan länders bidragsvilja.av

Den högsta beslutande instansen i både Världsbanken och Valutafonden
är Board of Governors, där varjeen medlemsstat har representant,en
vanligen finansminister eller i fondenen centralbankschef. Styrel-en

möts gång tillårserna årsmöten.en Däremellanper kangemensamma
Årsmötenabeslut fattas poströstning. är övervägandegenom formellav

Trots detta tilldrarnatur. de sig intresse ochstort deltagarantal.stora Det
sammanhänger med den höga nivån på medlemsstaternas företrädare och
de policy-deklarationer de och de båda organisationernas chefersom

på vid årsmötena.attpassar avge
Det övervägande flertalet beslut delegeradeär till Executive Boarden

exekutivstyrelse i det följande i och de båda institutionerna.var en av
Dessa styrelser, normalt sammanträder två ellersom gånger i veckan,tre
består 22 exekutivdirektörer med respektive institutionsav chef som
ordförande. Varje exekutivdirektör antingenrepresenterar med-ett stort
lemsland eller mindre De ekonomiskten stater. betydelsefullagrupp mest
länderna har alltså platser, medan ända till 25egna kan delastaterupp
på plats. För närvarande kommer tolven exekutivdirektörerna iav
Världsbanken från u-länder och tio från i-länder; i Valutafonden är pro-
portionerna elvaelva. Dessa proportioner kan modifieras något från tid till

Vissa Valkretsar innehåller nämligenannan. såväl u-länder och låtersom
direktörsposten alternera. Detta, tillsammans vissamed exekutivdirektö-

mycket självständiga ställning, reducerarrers polariseringen mellan och
u-länder.

De fem nordiska länderna företräds exekutivdirektör iav en gemensam
och de båda institutionerna. Dennevar biträdden ärav ställföreträ-av en

dande direktör och handläggaretre sekreterare.samt ett Dessapar poster
mellan de nordiskaroterar länderna med två å intervall.års Dettre sker på

så sätt och ländernaatt ivart principett alltid skall företrättav på detvara
nordiska kontoret. Exekutivdirektörerna i fortlöpandestår kontakt med
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SOU 199148inflyt-sina hemmamyndigheter. därigenom möjlighetDessa har övaatt
institutionerna.policy iande både och löpande beslut de bådaöver

ii anslutning till årsmötena regel två gångerMellan och sammanträder,
minister-centralbankschefsnivå, rådgivande kommit-tvååret och påom

lnterimskommitté Interim Committeetéer, och Världsbanks-IMFs
utvecklingskommitté Developmentoch lMFs gemensammagruppens

företrädda iCommittee. Samma länder och ländergrupper dessa kom-är
exekutivstyrelserna. finns i varjemittéer i alltså 22 ledamöterDetsom

sin nivå sittkommitté. Genom höga och begränsade ledamotsantal utgör
kommittéer lämpliga fora för policy-diskussioner.dessa Dessabåda ut-

for ii kommunikeer, vägledande verksamheten de bådaärmynnar som
institutionerna, i första för exekutivstyrelser. Interimskommit-hand deras

diskussioner till Valutafondenstens begränsade kompetensområde.är
Utvecklingskommitténs resursöverforingar till imandat u-ländernaavser
allmänhet.

Utvecklingskommittén Interimskommittén,bildades, liksom i samband med en
Kommitténsreformering 1974.partiell det internationella monetära systemetav

ocksåtillkomst sammanhängde med de betalningsbalansproblem drabbadesom
många följd första syfteu-länder till den oljekrisen. Ett söka medverka tillattav var

kanalisering del de oljeexporterande ländernas till drab-inkomster deen av en av
bade u-länderna.

Kommitténs fråganursprungliga uppgift överföringengällde realaom av resur-
Kommittén forum förtill u-Iänderna. har utvecklats till bli allmännaatt ettser mer

Ämnesvaletfrågor. åren åter-diskussioner kring utvecklingsekonomiska genom
speglar relativt väl hur den internationella utveckllngspolitiska agendan utvecklats.

1980-taletUnder har behovet ekonomisk anpassning och hanteringen skuld-av av
två genomgåendekrisen varit teman.

åren frågor fattigdom förgrunden.De har och miljö alltmer kommit isenaste som
På utvecklingskommitténsför sammanträde i september 1990 stoddagordningen

huvudfrågorfyra förstrategier minskning fattigdomen, den internationella skuld-av
påoch dess inverkan utvecklingsmöjligheterna, främjande kvinnorsstrategin av

förekonomiska roll i utvecklingen och plan utveckling den privata sektorn ien av
u-Iänderna.

på kommitténs vårsammanträde återfinnsför 1991intressant är dagordningenatt
jordbruks- och industripolitik. Dettapunkt i-ländernas handels-, kanen som avser

tillmötesgående flera tillfällen framfördabetraktas u-Iändernas vid öns-ettsom av
kemål kommittén politik, eftersom den berör deras möjlig-i diskutera dennaattom

Sådana frånheter till ekonomisk utveckling. diskussioner har, bl.a. nordisk sida,
frånkommitténsnödvändiga för u-Iandssynpunkt. Detöka relevansansetts att

också kommitténsförtjänar formerna för förberedandeatt attnoteras av samman-
påhålleroch för uppföljning beslut förbättras, framföralltträden dess attav genom

förstärkning härför.exekutivdirektörernasen av ansvar
Woods-institutionernas likheter, specielltDe båda Bretton deras gemen-

konstruktion,och ensartade underlättar den samverkansamma ursprung
förutsätter. samlokaliseringbetydelse också derasderas uppdrag Av ärsom

i liksom institutionskulturWashington, den utvecklatsgemensamma som
fråga dokumentation forskningoch samarbetetåren. I är nära.genom om

policy- strategifrågor förhållandena iDet gäller allmänna och ochbåde
Informationsutbyte i olika former förekom-medlemsländerna. och samråd

inom organisationerna.på samtliga nivåermer
i organisa-inriktade delen verksamheten deDen på u-länderna bådaav

tionerna tiotal tillbaka framståtthar sedan drygt år konvergerat. Det harett
problematiskt ekonomiskaalltmer spalta dessa ländersattsom upp pro-

i tillfälliga balansrubbningar, få Valutafondens hjälpblem de kansom
långsiktiga utvecklingsproblem,med, och och strukturella det ärmer som
uppgift inrikta visat sigVärldsbankens sig har också svårtpå. Det 81attatt



199148SOUsärskilt i fattigasteinre ekonomisk devaraktigt och balans,återställa yttre
utveckling.ekonomisk tillväxt och Och det harländerna, måttettutan av

stabilitet få tilllika ekonomisk balans ochvisat sig svårt måttatt utan ett av
ihopvaraktig utveckling. olika problemen hänger och måstestånd Deen

stabiliseringsprogram ochdärför i sammanhang. Enbartbehandlas ett
otillräckligafall befunnits likafrån i mångabetalningsbalansstöd IMF har

investeringsprojekt fråntill olika IBRDIDA. Deenbart långa lånsom
påinstitutionerna alltmer helhetssynhar alltså anlagtbåda av en u-

utvecklings-ekonomiska politikekonomier, såvälländernas på deras som
tidigare kommit inriktas på struk-politik. därvidhar änIntresset attmer

reformer. Till sammanhängandeturanpassning ekonomiska härmedoch
i kapitel 16.fram i kapitel ochfrågor både längre dettaåterkommer

inneburit betydande måttkonvergensen har ocksåDen här berörda ett
aktualiserats.revir- kompetensfrågor Deöverlappning. Därmed har ochav

sina distinktasin identitet,organisationerna angelägna markerabåda är att
självständighet. finns desin grundade Detmandat och därpå attsom anser

respektive centrala rollerstriktare åtskillnad mellan derasupprätthållenen
insatser itill förHuruvida skulle derasönskvärd. detta vara gagnvore

Vifråga, vi inte inemellertid komplicerad här går på.u-länderna är somen
organisatio-mellan de bådanöjer konstatera samarbetetmed att attoss

tillfredsställande.på det hela tagetanses varanerna nu

7.2 Världsbanken

i dettamed IDA. dessa det IDAVärldsbanken består IBRD Av är somav
organisationermultilateralaintresse. alla ärsammanhang Avär störstav

förbiståndsförmedlaren, internationellt och svensktbådedenIDA största
biståndsinstitution i egentliginte någonvidkommande. IBRD är däremot

for multilateralkällanmening. hindrar inte denDet IBRD är störstaatt
marginelltlånevillkor barautvecklingsñnansiering, ehuru med ärsom

koncessionella.
institutioner,internationella bådaIBRD och IDA tvåär separata som

internationellasin överenskom-sin existens verksamhet pågrundar och
olikapraktiken betraktas tvåArticles of Agreement. I kan demelser som

till medelinkomst-från vilka lämnar lånVärldsbankenkassor eller konton,
fattiga båda lånetyperna har alltsårespektive mycket länder. Deländer

inriktning. bakomlig-delvis olika Deolika förmånlighetsgrad ochmycket
emellertidutvecklingsstrategierna desamma.målsättningarna och ärgande

första förberedelserna förprojektcykeln, från deDet också hela denär s.
alltidexekutivstyrelsen låneavtal med låntagarlan-via i ochlån beslutett

slutliga utvärderingen. handläggande personalenregering till Dendendets
olika länder- ochde båda lånetypernasockså densamma, ävenär om

personalkategorieravdelningar och sysslarsektorinriktning vissagör att
den andra.den medmed äntypenenamer

regionaliserad. Större de-organisation starktVärldsbankens är numera
regionavdelningar Afrika söderfördelad fyrapersonalen pålen är omav

Östern Nordafrika; LatinamerikaochAsien; MellerstaSahara; Europa,
ledningsenheter särskildafinns och 82Karibien. antaloch Därutöver ett



SOU 199148finans-, forsknings-, utvärderings-, planerings- administrationsavdel-och
ningar. sitter President Senior Vice Presidents,I toppen samt treen

ansvariga för respektive operativa verksamheten, finansierings-är densom
sidan policy. forskning relationer.ochsamt externa

Som framgått för interedan spelar Världsbanken huvudroll atten -
i multilaterala biståndssystemet. intehuvudrollen det berorsäga Det-

omfattningenbara på de ställer till u-ländernasmedel bankenav som
förfogande. Härtill kommer omständigheter.andraett par

förstaintar för framskjuten position i utvecklingspo-Banken det denen
litiska normbildningen. därviddebatten och Den kan dra på betydande
forsknings- utredningsresurser. identifierar för utvecklings-och Den ämnen
forskning forskning utanförgenerellt, den ocksåstöder banken och den är

aktiv gäller sprida forskningsresultat publikatio-mycket när det att genom
konferenser. seminarier, fördelenBanken har också kunnaetc. attner, av

omfattande erfarenheter.bygga på mycket Dessa dessutom i regel välär
ibland förvärvade.dokumenterade och surt

delvisoch i kraft sina finansiella intellektuellaFör det andra. ochav
ställning mobilis-har Världsbanken ledande det gällernär attresurser, en

biståndsinsatser fungerarsina Bankenutöver här bådeera somegna.
katalysator och samordnare.

7.2.1 Resursmobilisering, långivning

ställning utvecklingsfinansiärVärldsbankens sig givetvis igrundarsom
första hand på IBRD-upplåningendess dvs. och IDA-egna resurser,

Eftersombidragen. upplåningen bankmässiga villkor bidragensker på och
margi-lämnas gåva. redan IBRD-lånen endastär noteratssom som- -

koncessionella, lDA-krediternanellt medan har starkt gåvoelement.ett
Till huvudsakligen bilaterala,dessa kommer de medel,resurser som an-

till projekt samfinansiering vanli-sluts bankens och denHär ärprogram.
formen. Samfinansieringsbeloppen sig nivånärmargaste nu samma som

IBRD-långivningentotala l3 respektive miljarder dollarden l5 budget-
hälften IBRD-finansieradeåret 198990. Drygt alla projekt ochav pro-

föremål för huvudsakligen frånnågon form samfinansiering.ärgram av
bilaterala multilaterala utvecklingsinstitutioner.och andra Många länder

bidrag tilllämnar också öronmärkta delar bankens verksamhet, påav ex.
miljöområdet.

Samfinansieringen i anslutning till projekt-sker normalt IBRDs löpande
programlångivning. katalytiska kommitoch Bankens roll har alltmer att

utvidgas, inte minst i anslutning till omfattande långivningen tillden stöd
för strukturanpassningsprogram. Syftet mobiliserahär och samordnaär att

tillräckligt resursllöde genomfö-totalt för skall kunnaett att programmen
möjliga defmitions-minsta belastning låntagande landetsmed på detras -

mässigt otillräckliga fyller banken bl.valutaresurser. Denna rollegna a.-
ordförande i sekretariat för biståndskoordinerandeoch de s.k. kon-som

sultativa bildats för 20-tal länder.ettgrupper som
till strukturanpassningslånen i fall olikaEtt komplement mångaär typer

viss skuldbetalningarna i principskuldlättnad. reduktion harEn 83av av



SOU 199148betalningsbalansmässiga effekt lika kapitalinflöde.ett stortsamma som
förutsättning förSom skuldlättnad, liksom för strukturanpassningslån,en

kräver Världsbanken biståndsgivare kreditorersåväl andra och attsom
forgäldenärslandet ekonomisk politik siktbedöms på kunna ledaen som

till i utrikesbetalningarna ekonomisk tillväxt.balans och hållbar Utan en
utformadpolitik, i isådan regel Världsbanken och IMF stöttett av

anpassningsprogram, risken skuldlättnad endast fårstor attanses en en
tillfällig effekt.

Sedan 1989 liksom fonden, aktiv inomhar banken, kunnat spela rollen
för förstärkta skuldstrategin inteden k. Brady-planen, bararamen s.

strukturanpassningsstödlämna och samordna ocksåatt utangenom genom
del sina för möjliggöra nedskrivningaravsätta ochatt attaven resurser

räntereduktioner kommersiella sigavseende skulder. Det härrör ettom
medelinkomstländer.så länge begränsat antal hårt skuldsattaännu De

fallskuldlättnader banken på medverkat till i vissaså sätt har redansom
Förstärkt anpassningspolitiken, vilket i sin till viss repatrie-tycks ha letttur
ring tlyktkapital inflöde direktinvesteringskapital.och ökat Världs-av av

insatser for flertalet låginkomstländerbankens hårt skuldsatta behandlas
framlängre kapitel 14.1.
förhåller sig långivning tillHur då Världsbankens totala de totala netto-

transfereringarna jfr kapitel till2.3 u-ländema Budgetåret 198990 upp-
gick till frånlåneutbetalningarna 13,9 miljarder IBRD och 3,8dollar
miljarder från efterdollar nettosiffror avdragIDA. Motsvarande såvälav
återbetalningar räntebetalningar respektive 3,4 miljarder-l,0som var
dollar.

Tekniskt bistånd, rådgivning7.2.2

Långivning kvantitativa sidanden Världsbankens verksamhet.utgör av
allteftersom affársbankernasDess betydelse har ökat, och de kom-snarast

mersiella investerarnas intresse för kraftigtde skuldtyngda u-ländema
avtagit blivit tilloch många dessa länder helt hänvisade Världsbankenav

offentliga kredit- biståndsgivare för sittoch andra och täcka behovatt av
utlandskapital. tillhandahåller inte kapitalBanken emellertid bara utan
också tekniskt bistånd och utvecklingsekonomisk rådgivning. Denna del

verksamheten mindre känd.ärav
kommitténs till vidaFrån synpunkt intressant, så banken påär den att

vissdetta område både samarbetar och i mån konkurrerar med andra
Ärinom multilaterala biståndet. fördelaktigaktörer det denna konkurrens

från modifierad arbetsfördelningu-landssynpunkt Skulle roll- ochen
utvecklingseñektkunna bättre samlad Världsbankens expansionHarge

inom det tekniska biståndet motiverasgått längre än vad bankenssom av
komparativa fördelar frågor diskuteras inomDetta både bankenär som

Vi tilloch annorstädes. återkommer dem i kapitel 19.3.
tillbakaSedan tiotal tekniska bistånd tillår uppgår Världsbankensett

omkring 1,2 miljarder ingårdollar år. Större delen häravper som en
komponent i reguljära långivningen, vilken tekniska biståndetden detav

% Afrika. Vidare mitten8 l 5 vad gäller lämnar banken sedanutgör 84ca



SOU 199148flertalet till1980-talet antal tekniska bistándslån,växandeett separataav
till sektoranpassningslån.Afrika struktur- Dettaoch komplement ochsom

for utveckling mänskligamjuka tekniska bistånd experttjänster ochav
anslutning tillinstitutionella utbildning i projekt, etc. svarar nuresurser,

for omkring 70 % totala tekniska bistånd.bankensav
for utförandet UNDP-Världsbanken också antalett stortansvarar av

finansierade tekniska biståndsprojekt 1990 162 projekt till värdeett av
fyller funktion fackor-260 miljoner dollar. Banken här FNssamma som

därvid, liksom fackorganen, sina erfarenheter sittutnyttjar ochochgan
färskt projekt for biståndkunnande olika områden. Ett exempelpå är ett

administrerarskuldforvaltningens område. bankenpå Dessutom stortett
funds fonder till 2,9 miljarder dollar,antal trust 1990 720 värdeett av

inkl. UNDP-finansierade. samfinansieringStörre delen dessaav avser av
Återstoden internationella projektprojekt. påbankens utgörs av ex.egna

forskningsområdet, förinvesteringsstudier, miljöstudier, etc.
fundsanvändningen ochDen ökade trust andra externtyper avav

ifinansiering problem Världs-delar verksamheten sortsav av reser samma
internationella organisationer. ibanken i andra De behandlas anslut-som

ning till multibi-biståndet kapitel 18.
vanskligaremjuka tekniska biståndet har visat sig betydligt detDet än

minstingenjörstekniska, tidigare dominerade.hårda, Intemera som
fallbiståndet till Afrika vilket i givitgäller detta söder Sahara, mångaom

otillfredsställande erfarenhet biståndsgi-resultat. Denna delas andraav
Samtidigt mjuka institutionsbyggande biståndets betydelsehar detvare.

for få effekt blivit seriebistånd skall alltmer uppenbar. Enavseddatt annat
underliggande bris-Världsbanksstudier har vissa problem,pekat på ex.

absorbtionsförmåga mottagarsidan, alltförochtande påengagemang am-
samordningbitiös sofistikerad projektutformning, bristande mellanoch

givare. Afrikanskaolika framförallt och utveck-I samarbete med UNDP
förbättra utformningenlingsbanken det tek-söker Världsbanken avnu

biståndetniska till regionen i ljuset problem.uppdagadeav
viktig kapacitetsbyg-i kunskapsförmedlandeEn roll Världsbankens och

EconomicEkonomiska utvecklingsinstitutetgande verksamhet spelar De-
Institute,velopment EDI.

etablerat utbildningsinstitut, seminarier ochEDI är inom bankenett som genom
föru-ländernas förvaltningsmässiga kapacitet. Enligt denkurser söker stärka egen

femårsperioden 198990-199394 gällande verksamhetsplanen inriktar sigman
på förbättrafrämst hjälpa länderna sin makroekonomiska analys-och lednings-attatt

effektiviserafunktion, effektiviteten offentliga förvaltningen och dehöja i den attatt
åtgärderna. åretförstafattigdomsreducerande Under det perioden organisera-av

seminarier och Antalet deltagare vid dessa och andrades hundratal kurser.ett
3 700.EDI-Stöddaaktiviteter uppgick till närmare

Afrika söder Sahara. Flertalet seminarierHälften EDls verksamhet avser omav
ocksåafrikanska EDI hjälperorganiseras i samarbete med institutioner.och kurser

sådana utforma genomföra seminarier och kurser i inbördesinstitutioner ochatt
ämnesområden verksamhetsåretsamverkan. Prioriterade under det harsenaste

utveckling offentlig förvaltning ochanpassning och tillväxt, kvinnor ivarit samt
företagsledning.

Några konkreta exempel är
pá olika Afrika inom för Världsbanken ochseminarier platser i ettramen avsex- för Commission for Africa. ECAEkonomiska kommissionen Afrika Economic

på Afrikas förfal-inriktat rehabiliteringinitieratgemensamt transportprogram av
lande vägsystem, 85



SOU 199148för afrikanska kvinnor,pilotprojekt företagarutbildningett av- afrikanska miljöutbildningsinstitutioner,SIDA initierat nätverkmed hjälpett av av- utgiftsprogram,offentligaseminarier i planering och administration av- arbetsorganisationensamverkan med UNDP och Internationellaprojekt iett- - Organisation, ILO för förstärkning afrikanska utbild-International Labour av- omrâde.pá företagsledningensförvaltnings- ochningsinstitutioner
också Japan-finansierat bety-EDI administrerar stipendiatprogram, bl.a. ett av

tillfredsställelseomfattning. tydligen med vissdande För detta redovisar attman
andel överträffas emellertid ifjärdedel stipendiaterna är kvinnor. Denna etten av

åretfellowship program, det regi-the McNamara senasteannat somprogram
Overhuvud EDIfler kvinnliga manliga stipendiater. är mycketstrerade än taget

vad gäller jämställdhet.engagerat
utifrån. samñnansieringenfinansieras del Den bilaterala ärEDIsaktiviteter till stor

påpá Listanför drygt hälften desnabb tillväxt och externa resurserna.svarar nu av
Sverige. Den största källanbilaterala samñnansiärer elva länder dockupptar nu

också ILOför UNDP. Samarbete sker med och FNsär emellertidexterna resurser
Centre for Human Settlements,United Nationsboende- och bebyggelsecenter

Habitat.

7.2.3 Prioriteringar, inflytande

prioriteringarVärldsbankens och verksamhets-I vad mån överensstämmer
vilka möjlig-inriktning biståndspolitiska målsättningar Ochmed svenska

vi första frågorpolicy har dessa harheter påverka bankens Denatt av
kapitel Vidiskuterats i i tidigare 6.2. skall härallmänna termer ett

inflytandemöjligheterna.till fråganrelatera den de svenskaom
erinras representation i de båda Bretton Woods-bör då vårFörst attom

innebärainte nordisk. kan iblandinstitutionerna svensk Detär utan en
sammanjämkningennödvändigaviss komplikation. händer denDet att av

enskilda olika synpunkter kan något resultat.de ländernas urvattnatettge
mellan mindreemellertid olikheterna länderna inomI regel änär snarast

sidan finansdepartement-Utrikesbiståndsdepartement ochdem. å ena
för sinadelvis olika utgångspunkter ställ-centralbank å den andra har

medföraningstaganden olika intressen kan stundomoch bevaka. Dettaatt
för olikaemellertid väsentligen uttryck demeningsbrytningar. Dessa är ett

olika för djupgåendemyndigheternas uppdrag motsätt-än merasnarare
fun-förutsättningar erforderliga samrådetningar. givna verkar detUnder

minst regelbundna normaltförhållandevis väl. Inte gäller detta degera
itelefonkonferenser vid vilka nordiska ståndpunkternaveckovisa de

diskuteras instruk-i exekutivstyrelse ochviktigare ärenden Världsbankens
tioner Överenskoms.

drivas i Världsbanken ochFör svenska ståndpunkter skall kunnaatt -
enighet först mellan svenskamåste alltså ha uppnåtts, berördaIMF -

myndigheter därefter nordiska länderna.och mellan dedepartement och
faktorer.framgång olikaUtsikterna vinna beror sedan på mångaatt

förberedelsearbetet. nordiska i Washing-Både de kontorenEn sådan är
hemmamyndigheterna kapacitetnordiska måste haoch de attton pene-

omfattande dokumentationen i olikaofta mycket ärenden,dentrera
policyfrågor. finnas kapacitet i vissaspeciellt i ocksåDet måstestörre att

fall utföra utredningar och därpå grundat bered-kompletterande ettegna
respektive organisationningsarbete. inomkan beroendet denAnnars av

självständig bedömningdokumentationen bliutarbetade så stort att en
till vilken viaktualiserar frågan resursbasen,denäventyras. Detta om s.

86kapiteli 20.återkommer



SOU 199148inflytande kvalitetenViktig för möjligheter också på denvåra ärövaatt
institutionerna. Speciellt denordiska representationen i båda på bådade

ford-exekutivdirektör biträdande exekutivdirektör,nivåerna, ochhögsta
fackområdeerfarenhet på respektiveinte gedigen kompetens ochbararas

förutsättning försvårdefinierbara egenskaper ärockså deutan sommer en
tilli internationell miljö. Också deframgångsrikt krävandearbeteett en

krafterrespektive goda dvs.övriga angeläget landär det utserattposterna
i har svårast avvara.regel dem attmansom

nordiskaför bemanningen konto-Olika förändringar reglerna deav av
diskuterats.harren

mjuka det nuvarande strikt nationsbaserade rotations-En tanke har varit att upp
så princip alltid är företräddavisserligen samtliga nordiska länder isystemet. att

på för nationellexekutivdirektörsposten sker nordisk i ställetrekryteringen tillmen
basis.

också ifrågasatt rotationssystemets grundläggandeMan har det nuvarande
förutsätts haoch de fem nordiska ländernaprincip, dvs. att vart ett sammaav

på nordiska kontoret, demrepresentation i exekutivstyrelsen och det trots att ett av
Världsban-än och har minimalt intresseär avsevärt mycket mindre de andra ett av

återspeglas olikheter i ländernas storlek mättkens verksamhet. I andra valgrupper
kontorsrepresentation.i antalet röster i deras styrelse- och

åtminstone på de högre intetjänstgöringsperioderna,Betydelsen posterna,attav
framhållits.år ocksåfyrablir kortare än eller hartre

inflytandet policy ochfaktiska nordiska på VärldsbankensVad gäller det
Verksamhetsinriktning antagligen inte så det kan verkadettaär stort som

viinte helst skulleoch säkert så stort som se.-
första årtiondena verksamhet låg tyngd-VärldsbankensUnder de av

speciellt elkrafts-finansiering infrastrukturella projekt, påpunkten på av
breddning diver-Därefter successiv ochskeddeoch transportområdena. en

långivningen inomexpanderadesifiering verksamheten. På 1970-taletav
förstärkteskraftigt. Samtidigt också denjordbruks- landsbygdssektornoch

utbildning, befolkning,inriktade långivningen tillsocialt dvs. sektorerna
Vattenförsörjning.nutritionhälsa, och

från infra-förskjutning i utlåningen i riktningtyngdpunktenDenna av
landsbygdsutveckling sociala området lågoch industri och detstruktur mot

chefprioriteringar. Världsbankensi linje med Robert McNamara,svenska
fart, inteutveckling handen period denna brukade sägaunder när atttog

förstod varför i Sverige fortsatte häckla banken, kursentrots attattman
förtjänsten förjust riktning förordat. dellagts i Hurden stor avom

insatser exekutivstyrelsentillskrivas nordiska iutveckling skalldenna som
ensammaigivetvis inte Vi inte vårakanoch annorstädes avgöras. var

Särskilt likasinnade stater, Kanada och Nederlän-två andrasträvanden.
aktivt förofta Norden verkatåt håll. Men kvar stårderna, drog attsamma

utvecklingen.den nyssnämndamycket av
utlåning1980-talet kom växande del VärldsbankensUnder somen av

utbetalningsbartomfattandeanslås till och snabbtredan nämnts ettatt
kombination betalningsbalanssvårigheter, struk-tillstöd länder med aven

inställningennordiskaskuldbörda. Denturella problem och pressandeen
början tveksam,till utveckling till på del håll någotdenna envar en

iekonomiska politiken despeciellt ställs denvad gäller de krav påsom
nordisk sida ihar såvälsådant stöd. Frånländer tar emot man,som
för möjligtValutafonden, så långtVärldsbanken i verkat att anpassa 87som



SOU 199148for strukturanpassning-till enskilda situation ochdessa krav det landets att
utformas negativa sociala effekterskulle så derasattsprogrammen

i kapitel iminimerades. Som skall 16 har utvecklatsse programmen
Återigenriktning. givetvis ovisst i utvecklingdet vad mån dennadenna är

skrivas tillkan Norden godo.
nordiska inflytandet emellertid inte viktigbör underskattas. EnDet

ställning ofta intaraspekt den medlande Nordendet utgörsav av som
ställning drivandetmellan och u-länder. Denna kan underlätta av nor-

diska ståndpunkter.

Verksamhetsinriktning7.2.4 Policy,

fem frågor i början 1990-talet dominerar VärldsbankensdeAv som av
policy Verksamhetsinriktning vi fattigdom,och skall här beröra mänsk-tre
liga miljö. övriga, anpassningsfråganoch Av de båda skuld- ochresurser

utveckling privat statlig förra i kapiteloch och sektor, behandlas denav
mindre intresse ioch l6 medan den detta sammanhang.14.1 ärsenare av

Fattigdom

minst nordiskt initiativ fundamentala fattigdomsproblemetInte på har det
tillbaka fått isedan några år växande uppmärksamhet Världsbanken.

Ekonomisk tillväxt från början varit ledstjärna förhar bankens verk-en
tillväxtens syfte minska fattigdo-samhet. Alltmer understryks äratt attnu

underliggandeoch vad utveckling handlar Detdetta äratt om.men
långfristiga riktlinjerstrategiska och de medel- och mål ochtänkandet som

i föregående kapitel ii behandlades 62. Men ocksådetta utmynnat ett
fattigdomsinriktningenlöpande verksamhet kommer alltmer tillbankens

uttryck.
har gjort distinktion mellan sådana ochSedan gammalt man programen

primärt syftarprojekt i första främjar tillväxt sådana tillhand och somsom
Eftersom fattigdomsminskningfattigdomsbekämpning. varaktig till-utan

eftersom fattigdomsminskning inteinte möjlig och tillväxt ärväxt är utan
eftersträvas, mindre meningsfull.denna distinktionvad anses numerasom

fattigdomsreducerande i bistånds-stället söker integrera element deI man
för for enskildastrategier ligger till arbetet i och landet.grund detsom

ekonomiskafrån särskildastrategier landets och socialaDessa utgår
situation politik. stödja ekonomisk socialoch De avsedda ochär att

konkretiserasutveckling fattigdomen. Landstrategiernaoch reduceraatt
olika ekonomisk långivning, teknisktpå områden analys och sektoranalys,

bistånd, mobilisering samordning bistånd.och På dessa områ-externtav
identifieras inom varje projekt insatserden sådana ochprogram som

primärt syftar till fattigdomen inom särskilt angivnareducera målgrup-att
ofSammantaget Program Targeted Interven-utgör detta bankensper.

minska befolk-tions. Häri ingår alla projekt syftar tillockså de attsom
ningstillväxten.

Direkt indirekt ekonomiska analysverk-eller har Världsbankens hela
fattigdomsdimension. intesamhet Det gäller bara den verksam- 88numera en



199148SOUlandsbygdsutveckling,ochjordbruksektorerinriktad påhet är somsom
ocksågällernutrition. Detochhälsovårdbefolkningsfrågor,utbildning,

utgifter och andraoffentligalandstudier, genomgångar ma-allmänna av
fattigdomsreduce-utformasomfattningökandestudier. lkroekonomiska

flera sektorer.överspännerinsatserrande som
fördjupatssuccessivtharfattigdomsfrågornamedarbeteVärldsbankens

riktning. Eni dennaviktiganågra1990Under stegkonkretiserats.och togs
nordisktutförd påOperations,BankReduction andPovertyöversyn av

fattigdomsin-heltpublicerades åretsdäreftermaj.i Straxförelåginitiativ,
framladesdecemberiWDR. OchReportDevelopmentWorldriktade

riktlin-vari WDRsPoverty,Strategies ReduceAssistance torapport,en
rekommendationer.specifikaijer omsätts mer

sammanfattas sålundarekommendationerna kanviktigastedeNågra av
faktorerdeanalyspåbiståndsstrategier skall baseras somBankens aven- bedömningochfattigdomssituationbakom dessligger avvarje landi en

situation.politik påverkar dennalandetshur
exekutivstyrelsen,föreläggs t.ex.rutinmässigtVissa dokument som- bistånds-bankenshurskall7.5.2,seFramework PapersPolicy ange

fattigdomsin-landetsberördadetkompletterarochstrategi stöder egen
politik.riktade

bistånd-sittsamordnaochfattigdomsanalyssindiskuteraskallBanken-
givare.med andrasprogram

och FN-länderfor berördamedTillsammans representanter- fattig-förbättringtillförslagutarbetaskall bankenorganisationer av
förbätt-stödja sådanaaktivtskall ocksåbankendata;domsrelaterade

ringar.
forvägledningtillutarbetasskallhandbokochdirektivSärskilda en- praktiken.ifattigdomsstrategiernahar omsättadem attsom

rekommen-dessasig bakomställtochbehandlatharExekutivstyrelsen
diskutera dei förvägtillfälleberedasockså attkommerdationer. Den att

Över huvudutfärdas. tagetinnan dessadirektiven, engagerarnyssnämnda
olika områden.påstrategiutformningeniaktivtsig styrelsen

Världsbanken närasamarbetarområdefattigdomsbekämpningensPå
gällerdetminstinte närorganisationer,multilateralaandramed
Socialdetdetta ärexempel påanalysarbete. Ettutrednings- och s.

SDAAdjustmentof programmet.Dimensions
AfrikanskaUNDPochmedsamverkanibedrivs1987 ochstartadeDetta program socialadeökaregeringar attafrikanskahjälpasyfte ärDess attutvecklingsbanken.

utvecklings-långsiktigaochreformprogramekonomiskai sinahänsynstagandena
för attkrävstidned denkraftigt kortafinna vägar att somsökerBl.a.planer. man SDA-Inomdata.socioekonomiskaoch analysinhämtninggenomföra av demedår, jämförasatttid till ettpå dennanedbringasiktar att caprogrammet man års tid.tre-femkrävervilkafrämjat,normaltbankenhushållsundersökningar

områdenpå fyrainriktadärSDA-programmetinomVerksamheten
förstärkningåstadkommaför avlandet attenskildalnstitutionsbyggande i det en- bered-identifiering,analysekonomisk-politisk samtgällervadkapacitetlandets

projekt;genomförandening och av på fattiga och utsattainriktade grupper;handlingsprogramsocialaformulering av- problemställningarsocialaför analysunderlagetstatistiskadet avförstärkning av- politik;social-ekonomiskutarbetandeföroch av ochempiriskateoretiska,demellansambandenförståelsenförbättring avav- ekonomisk-politiskaochsocialaintegreradeaspekternapolicy-relaterade av 89åtgärder och program.



1990 30hade afrikanska länder anslutit sig SDA-programmet;till 20 SOUlandprojekt 199148hade beretts, tio under genomförande.varav Förutomvar de tre samverkandeorganisationerna bidrar IFAD, FNs befolkningsfond UNFPA, EG och antalettregeringar finansiellt ocheller med personal till SDAs regionala aktiviteter ellerlandprojekt. Sverige har varit programmets största bidragsgivare.en av
Detta är påett exempel hur Världsbanken, huvudsakligen tack betydandevare enpersonell kapacitet, kan initiera, organisera och mobilisera för insatserresurserbåda kompletterar och vidasom överskrider dess lángivningsfunktion.primära

Mänskliga resurser
Att långsiktig utveckling frågaärytterst mänskliga ochen om resurser
deras ianspråktagande har länge varit etablerad sanning. Också for denen

kortsiktiga ekonomiska anpassningenmera erkänns den funda-numera
mentala betydelsen utbildnings- och hälsonivåer, liksom kvinnorsav av
deltagande i utvecklingen.

Världsbanken tillhandahåller för närvarande 15 allt utbildningsbi-av
stånd till u-länderna. Sedan 1963 har banken drygt 10 miljardersatsat
dollar ipå det närmaste 400 utbildningsprojekt i omkring 100 länder.
Budgetåret 198990 godkändes 21 projekt med sammanlagd bankinsatsen
på närmare 1,5 miljarder dollar.

Samma år sponsrade Världsbanken, tillsammans med UNDP,
UNESCO och UNICEF, globalt initiativ förett höja kvalitetenatt på
primärutbildningen. Inom för detta initiativ har banken utfást sigramen

för och deatt närmastevart ett åren öka sin utlåning förtre utbildning-av
sändamål till över 1,5 miljarder dollar. Den högsta prioriteten skall därvid

åt den grundläggande primärutbildningen.ges
För närvarande pågår brett upplagd omarbetningen bankens påpolicy utbild-avningsområdet. Hittills har exekutivstyrelsen diskuterat studier rörande primärutbild-

ning och yrkesutbildning. Ytterligare studier rörande sekundär- och tertiärutbildningpågår och presenteras styrelsen för diskussionavses budgetåretunder 199192.
Utöver dessa studier avseende de olika utbildningsniváerna pågår tre temastudierområdenainom utbildning och sysselsättning, managementfrågor i utbildningssek-

finansieringtorn samt utbildningsinsatser. Avsiktenav är samtligaatt dessa delstu-dier skall utgöra grunden för formulering bankens övergripandeen ny policy föravsektorn. rådandeEnligt planer skall detta slutliga policydokument kunna presente-styrelsen under budgetåret 199293.ras
Budgetåret 198990 uppgick Världsbankens utlåning till befolknings-,

hälso- och nutritionssektorn till drygt 900 miljoner dollar. Det är änmer
gånger så myckettre tidigare.år Bakomtre denna kraftiga ökningsom

ligger bedömningen alltför hög befolkningstillväxtatt leder till farligten ett
tryck justpå de punkter i stads- och landsbygdsmiljön är sårbara.mestsom
Inom denna sektor svarade 198990 hälsoprojekten för tredjedel,en men
befolknings- och nutritionsprojekten befinner sig frammarsch.på Det
gäller särskilt med avseende Afrika,på där lösning befolkningsprob-en av
lemet förutsättning för kontinentens övrigaanses vara problemen att skall
kunna angripas med nämnvärd framgång. Inom befolknings-, hälso- och
nutritionssektorn lämnar banken också gåvobistånd till särskildarent

t.ex. Special Program of Researchprogram and Training in Tropical
Diseases, Human Reproduction Program, Safe Motherhood Initiative,
Task Force for Child Survival och Global Programme AIDS.on

Också bankens policy- forskningsarbeteoch på detta område expande-
Speciellt gäller detta hälso- och befolkningsfrågorrar. och demografiska 90



199148SOUomfattandesinapåliksomverksamhet,dennaPåochanalyser prognoser.
berördapolicy-dialog medbankeninsatser, byggerfinansiella en s.

stabs-missions dvs.reguljäraalltifrånsammanhang,olikaIländer.
konferensertillprojektverksamhetenlöpandeanslutning till denibesök
befolkning-idiskussionerbankenregeringsnivå,påkontakteroch tar upp

godabankengivarorganisationer harandramångaJämfört medsfrågan.
förklaring tilldialog. Det kan attföra sådanmöjligheter envaraatt en

måsteområderoll påbetydandespelakommit ett sombanken att en
uppgifter.ursprungligatill dessperifert i förhållandebetecknas som
verksamhet påintensifierat sinVärldsbankentillbaka harårSedan tre

inWomenWIDbenämnsjargongeninternationellai denområdedet som
verk-denna1990 konstaterasförsta lägesrapport attIDevelopment. en

20 % alla198889 inkluderadei Budgetåretgång.börjat kommasamhet av
i förhål-fördubblingWID-rekommendationer ensärskildabankinsatser

innan°o6 åretinsatser mot°o dessaoch 15föregående årtilllande av
kvinnoeffekt.betydandepotentielltbedömdes ha en

produkti-kvinnorsökasikte påområdepå detta attVerksamheten tar
projektallapraktisktinnehöll198889Budgetåret tagetinkomst.vitet och

utbildnings-%och 20nutritionssektornochbefolknings-, hälso-inom av
tidigtförWID-rekommendationer. Det är ännu attjordbruksprojektenoch

projekt pekadetidigareprojekt. analysEndessaresultatetbedöma avav
ochWID-aspekternainplaneringeffektivareviktenemellertid på avav

konkluderadegenomförandefasen. Analysenuppföljning undereffektivare
på huri grad berorhöghållbarhetoch dessasslutliga resultatprojektensatt

i projekten.integrerasaspektereffektivt dessa
land-utarbetandetWID-verksamhet äri bankensviktigt elementEtt av

inriktning. Vid halvårs-med dennahandlingsplanerochspecifika analyser
Efterutarbetats.handlingsplanerochanalyser23 sådana1990 hadeskiftet

förbankenstillligger grundregeringar devederbörandediskussion med
forskningförochberörda sektorerinominsatseroch planeradepågående

inrik-bankeninomPolicyarbetetWID-området.internutbildning påoch
förWID-strategiövergripandedetaljerad ochutarbetaf.n. på atttas en

1992.före utgångenfärdigställasvilken kunnaberäknasbanken, av
operativai bankensWID-aspekternaintegrationensyfte stärkaI att av

iWID-koordinatörstjänstsärskild1990underinrättadesaktiviteter varen
WID-byråfinns detregionavdelningarna. Dessutomfyradeoch enen av

handläggare.med sex
harutlånad Dessutomhandläggare.från Norgemedbyrå förstärktsharDenna en byrånbyrån. utökningDennatillknutitsmindre permanent avellerkonsulter mersex störremedutifrån. Norge ettBl.a. bidrarbidragmöjliggjortsdelhar till genomen också tillbidraglämnatSverige harochNederländernaKanada,UNDP,belopp.

byrâåmså Manvidgats.verksamhetbefästs och dessWID-byráns ställningharsätt
överflödigavaritskulle hasådana bidragockså omhävda externaemellertid attkan

öronmärktaDebudgetbehandlingen.den internaprioritet ibyrån önskvärdgivits
velatskulle hahelstvadfördå substitutframstår ettsnarast manbidragen som

gällerdet attgenomgående problematik närpåexempeluppnå. Detta är ett en
verksamhet.organisationerspåverka multilateralamultibi-biståndgenom

91
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Under 1980-talet har Världsbanken vid flera tillfällen kritiserats för haatt
lämnat tilllån projekt med negativa miljökonsekvenser. Det stora
bevattnings- och vattenkraftsprojektet i Narmadadalen i Indien är ett
fortfarande aktuellt exempel. Banken har med integrera miljö-svarat att
hänsyn i hela sin verksamhet långivning, tekniskt bistånd, forskning,-
policy-dialog, resursmobilisering, biståndssamordning och med för-att-

sinstärka organisation och sina personalresurser miljöområdet.på Man
har sålunda inrättat särskild miljöbyrå på och fyradeen var en av
regionavdelningarna, central miljöavdelning miljöenhetoch på denen en
juridiska avdelningen. Sammanlagt beräknas drygt 100 personer vara
verksamma miljöområdet.på Denna brett upplagda satsning effekt-och

den finns dokumenterade i antal skrifter, ochett storterna av rapporter
artiklar. Nedan görs bara mycket översiktlig beskrivning någraen av
element i bankens löpande arbete miljöområdet.på

Världsbankens policy på fråndetta område inteutgår det möjligtäratt
varaktigt fattigdom,reducera vilket huvudsyftet,att är skyddautan att

miljön. Sambandet gäller iockså riktningenden andra fattigdomsminsk-
ning förutsättning förär miljön på längre sikt skall kunna bevaras.atten

Banken har skridit till verket med grundlighet. För praktisktstor taget
alla bankens låntagare har genomgång miljösituationlandets gjorts.en av
På grundval dessa utredningar utarbetas sedan övergripande miljöstra-av
tegier i samarbete mellan banken och respektive land. Dessa strategier

i sin i miljöprojekt och samlad miljöpolitik.utmynnar samtligatur Fören
IDA-lån kommer dessutom särskildamottagare handlingsplanerav att

utarbetas under perioden fram till 1993.
Budgetåret 198990 infördes systematiska miljökonsekvensutredningar

environmental-impact assessments alla planerade efterprojektav som enpreliminär genomgång befunnits kunna Påha substantiella miljöeffekter. så sätt
skapas för sådanagarantier effekteratt potentiella beaktas redan vid projektets
utformning. Sådana ingårutredningar alltså liksom motsvarande ekonom-numera.
iska, finansiella, institutionella och tekniska analyser, integrerad del i ettsom en
projekts beredningsfas. Banken förväntar också låntagarensig vid projektut-att
formningen beaktar de synpunkter framförs berörda icke-statliga organisa-som av
tioner GovernmentalNon Organizations. NGOs. Eftersom miljökonsekvensutred-
ningarna i regel för försumbaricke del förberedelsekostnaderna försvarar en ettav
projekt, har det erhållaskapats möjlighet finansieringsbistånd frånatt banken.

På grundval dessa utredningar undersöker sedan banken tillsammans medav
låntagaren de miljöansvariga myndigheterna har tillräcklig kapacitet förom att
tillgodose miljökraven och dessa krav beaktats vid projektutformning ochom
ekonomisk analys. Miljökonsekvensutredningarna ocksåtjänar underlag försom
övervakningen miljöaspekterna under genomförandefasen. Låntagaren har skyl-av
dighet månatt i vadrapportera miljökraven uppfylls. Den slutliga utvärderingen
omfattar även analys miljöeffekterna.en av

Antalet projekt vari miljöelement ingår har ökat utgjordeoch budgetåret
198990 hälftennära antalet godkända lån. Budgetåret 199091 beräk-av

verkningarna miljöbedömningssystemtet börja märkas.nas av
Också policy-på forskningsområdetoch miljöfrågorna plats.tar stor

Miljöstudier inteutarbetas för enskildabara länder for regionerävenutan
och ämnessektorer. Några exempel detär UNDP-stödda förprogrammet
miljöforbättringar i storstadsområden, det Europeiska investeringsban-av
ken stödda miljöprogrammet for Medelhavet, den asiatiska flodområdes-
studien och afrikanskaden jordskogsbruksstudien. Vidare har Världsban- 92



199148SOUmiljö-hållit19909lutvecklignsinstitut EDI underekonomiskakens
miljö-Informationen rörandeu-landsregionerna.fyraseminarier i dealla

kraftigt år.underaktiviteter utvecklatsharbankensaspekterna senareav
årliga på dettabankensförsta utgåvan1990 kom den rapportnyaav

i projektcy-redanstyrelseledamöternainformerasDärtillområde. numera
särskilthaprojekt bedöms kommavilkainledningsskedekelns attsomom

förbättrati väsentlig gradåtgärdmiljökonsekvenser,omfattande somen
detta område.kontroll påmedlemsländerna

till bifogadehänvisasframställningentillkomplementSom ett ovan
mil-Sveriges internationellaUtredningenfrånbetänkandetutdrag omur

samverkan medVärldsbankenTill exempel påbilagajösamarbete 7 l. ett
kapitelvi iåterkommermiljöområdetorganisationer på ettandra senare

l4.3.

utvärderingKritik,7.2.5

områdenVerksamhetsinriktning på depolicy ochVärldsbankens som
prioriteringar. Bety-väsentligt från svenskaavviker intebehandlats ovan

multilateraltföridealisk kanal svensktVärldsbankenIDA ärder det att en
bistånd

bankeninte glömmaförhastad Dels börslutsats. attDet manvore en
inte bankenskritik. räcker detför åtskillig Delsåren attutsattsgenom

Frågan ärden svenska.ganska väl medbiståndspolitik verkar stämma
sina mål.politik förverkligas och nåri vad mån dennaockså

diskute-förekommit på alla debeträffar, sådanförst kritiken harVad
varitharanpassningsprogrammenstöddabankenområdena Derade av

ochbefolkningsgruppema dedealltför och drabbat mestortodoxa svagaste
fattigdoms-utlåningens projekt- ochalltförstatsutgifterna hårt;angelägna

ellerförfått tillbaka programlånalltför ståinriktning längehar av mer
resultat;diskutabla närmakroekonomisk och medkaraktäruttalatmindre

kvinnor i utveck-mänskliga i allmänhet ochfrågangällerdet resurserom
miljöni frågasenfärdig; ochvarit alltförbankeni synnerhet harling om

äntligeninnan bättrarsyndaregister,sig gedigetbanken pådrog ett numan
sig.

givit upphovdenkritik och den debattgranskning dennaEn närmare av
förhaftkommitténutredningsinsats äntill skulle kräva större resurseren

bankensemellertidDet värtkapitel 16 nedan. ärdock notera attse att
tidigare kon-faktiskt förändrats. Somkritiserade områdenapolicy på de

riktning.nordisk sida förordadi frånförändringarna gåttharstaterats en
kanvi skulle önska,och långtinte så snabbtkanske gåttsedandeAtt som
inteallamedlemsländer, tyvärrfinns andradet ocksåförklaras attav

likasinnade.
grundbanken påkritik bero påintryck kanVärldsbanken attAtt tar av
ii massmedia och denställning väl påpassad, bådesin centrala ärav

ochi exekutivstyrelsemedlemsländernaoch påakademiska debatten, att
kriti-fångaangelägnautvecklingskommitté och vid årsmötena är att upp

93förändringsef-främjar bankensden. Dettakonsekvenseroch draken av



fektivitet. SOU 199148fördelen disponera forsknings-Banken har också och utred-att
ningsresurser omprövningkan underlätta och kursomläggning.som

En del kritiken dominerandeVärldsbanken dess ställningmotav avser
och de problem till.denna leder Ett sådant banken handär att tarsom om
uppgifter varit naturligare för organisationerdet andra utföra.attsom

sprida sina insatser vidDärmed tenderar banken över så deatt yta atten
blir rätt tunna.

in frågan rollfördelningenHär kommer på i det multilateralaman om
biståndssystemet möjligheterna modifiera fram-och denna. gällerDetatt
för allt funktioner inom tekniskabankens de delar det biståndetav som
inte direkt till långivningen.knutna gäller också relationerna tillär Det de
regionala utvecklingsbankerna förhållandetoch till Internationella valuta-
fonden och låginkomstländerna inriktade specialutlåning.dess på Till
vissa rollfördelningsfrågor vi i följandeåterkommer det l9.3.

Världsbanken kritiserats för röstfördelningenhar också tilllederatt ett
alltför starkt inflytande för Förenta Staterna, dessutom ofta stödssom av

i-länder. inflytandeandra större Detta starka obestridigt.är Det denreser
principiella frågan styrning internationella organisationer för-ochom av
och nackdelar jämförtmed med vägda med med ovägdaett system ett
röster.

slutligen fråganVad igäller vad mån Världsbanken når de mål som
för givetvis inteverksamheten kan den något generellt ochuppsatts ges

entydigt vägledning möjligenNågon kan hämta vad bankenssvar. man ur
utvärderingsavdelning emellertid fråga sigsäger. Först måste hurman
tillförlitliga dess är.utsagor

På denna punkt hänvisas till kapitel 17, behandlar utvärderings-som
effektivitetsfrågoroch inom multilaterala biståndssystemet.det Där ges

Världsbankens utvärderingsfunktion viktiga faktorerhögt betyg. Som an-
funktionens i förhållande till bankledningen oberoende ställning, deges

betydande förmågapå den och dess dokumenteradesatsas attresurser som
kritiskaäven starkt utvärderingar.presentera

Utvärderingsarbetet årligen till exekutivstyrelsen. förIavrapporteras en
år publiceradsedan Evaluation Results for 1988 inIssuesett rapport

World LendingBank Two Decades analyseras resultaten bankensover av
verksamhet finner fyrasedan slutet 1960-talet. Rapporten femtede-attav
lar bankens projekt fungerade tillfredsställandeoch vid denav program

somtidpunkt utbetalningarna fullbordats.då fåDet torde betraktas ett
hyggligt resultat tanke på det breda vanskligamed spektrum och de
projekt- och bankens insatser täcker. De bästa resulta-programtyper som

i infrastrukturellahar uppnåtts sektorer kraft, ochvägarten vatten-som
försörjning. Rapporten behovet fortsatta ansträngningarunderstryker av

förbättra utfallet insatserna i Afrika, speciellt jordbruksområdet.påatt av
ytterligare förstärkningEn utvärderingssystemet under genomfö-ärav

rande, särskilt återföringvad gäller och nyttiggörande utvärderingsre-av
sultaten i den löpande verksamheten. Vidare driver banken sedan årtre ett

för öka mottagarländernas utvärderingskapacitet.attprogram egen
Efter denna väsentliga igenomgång några drag Världsbankens all-av

94



199148SOUbådastudera devipolitik skall något närmareochverksamhetmänna
bedrivs.verksamhetoperativavilka bankensinstitutioner genom

ochåteruppbyggnads-Internationella7.3
IBRDutvecklingsbanken,

frånintressei första hand IDA ärdetkonstaterats ärSom redan rensom av
därförbehandlasde två ochemellertid äldstIBRDbiståndssynpunkt. är av

långtifrån ointressant.från u-landssynpunktIBRDförst. Dessutom är
utvecklings-ivi kapitalets betydelsekapitel noteradebörjan dettaI av

vilka u-landfyra olika påfinns vägarSchematiskt det ettsettprocessen.
interntintedet kanskaffa kapitaldetkan genererasom

Är sitt kapitalbehovtillgodosekreditvärdigt, dettillräckligt kanlandet-
kapitalmarkna-internationellaupplåninghandelskrediter, på degenom

eftersträvans-dendirektinvesteringar. Detta ärinflytandeochderna
situationen.värda

kreditvärdighetaktuelladerasvadbehöver låna änU-länder mersom-
nationalin-förutsättning derasIBRD-lån. En ärerhållakan attmedger

385för närvarande 3överskrider dencapita inte gränskomst per
sig sådana lån.klarakunnavilken land böraviddollar utanett anses

i700 dollarlägre undercapita-inkomst avsevärtLigger landsett per-
villkorIDA-krediter, dvs. lån påerhålladetdollarvärde, kan1989 års

valutafonden till-Internationellakoncessionella. Ocksåklartärsom
villkor.mjukalåginkomstländer påvissa tilllånhandahåller

gåvobistånd,möjlighet erhållau-länderSlutligen har många rentatt-
från bilaterala givare.ochhuvudsakligen inom FN-systemet

kapitaltillför-koncessionellkommersiell tillfråndetta spektrumPå rent
kommersiella ytterkanten och IDA-denIBRD-lånen näraligger alltsåsel

Volymmässigt emel-koncessionella. ärfrånkrediterna inte långt den rent
omkringvaritdebetydelsefullare. åren harDelertid IBRD-lånen senaste

IDA-krediterna.gånger så storatre som

Finansiering7.3.1

mindrefinansiering mycketIBRD-lånenskonstaterat ärSom redan
bi-belastarIDA-krediternas. Deför givarländerna änkostsam senare

IBRD-lånengåvobistånd, medansättståndsbudgeten på rentsomsamma
kapitalmarkna-internationellakapital upplånat på definansieras med

derna.
teck-medlemsländernapå IBRDsupplåning baseradärDenna eget av

3 °0 denmindre inbetaladdelbaragrundkapital. dettaAv ärnade aven
Återstoden iinfordras endast denkankapitalteckningen. osann-senaste

långivare inte skullesinaförpliktelsersituationen IBRDsolika motatt
sig alltsåDet rörmed IBRDs ett rentkunna mötas omresurser.egna

förför utlåning ellersiginte kan användasgarantikapital, attvaresom
administrationsutgifter.täcka

avkastning påinga påaktieägare, ställer kravIBRDsMedlemsstaterna,
95garantikapitalet de någon ersätt-kräverförkapital. hellerinbetalat Inte



ning. Häri ligger alltså finansiell subventionering. SOU 199148Denna, tillsammansen
det faktum i-ländernamed sigställt för banken, förklararatt garantersom

IBRDs verksamhet visst koncessionalitet.måttatt Förettrymmer av
flertalet IBRD-låntagare ställer sig IBRD-lån klart billigare de övrigaän
alternativ tillstår buds. Sverige1 det riksbankenär forstårsom som
kapitalinbetalningarna. Däremot det statskassanär täcker eventuella,som
mycket osannolika, förluster på det svenska i IBRD.engagemanget

Det tecknade kapitalet, inkl. infordringsbaradess del, utgör alltså
finansiellaIBRDs bas. Utestående får inte överskridalån detta kapital plus

överskott och För utlåningen skall kunna öka, måste alltsåattreserver.
kapitalhöjningar Efterske. höjning %på 80nära 1988 uppgår deten
auktoriserade kapitalet maximum för kapital tilltecknat 171,4 miljar-nu
der dollar. kapitalhöjningDenna beräknas för ökningräcka utlån-en av
ingen %på 10 år under de närmast åren.treper

upplåningIBFtDs sker via obligationer, påhuvudsakligen placeras de privatasom
kapitalmarknaderna i 100-talet lånasdrygt länder. Stora belopp ocksåemellertid

likaså fråntill marknadsränta, medlemsstaternas regeringar och centralban-upp,
IBRD låntagarnaker. är de påstörsta de internationella kapitalmarknadernaen av

och låntagarenden största i praktisktexterna alla länder där desstaget obligationer
Budgetåret lånsäljs. 198990 till värde 11,7 miljarder åretsupptogs ett dollar. Vidav

slut utestående lånuppgick till 86.7upptagna miljarder dollar, den alldelesvarav
lång-övervägande delen och medelfristiga. Genom upplåningen påspridning av

olika valutor. för närvarande huvudsakligen DM, USD och och attyen, genomutlåningen påbasera valutor söker IBRD minimera kursriskerna, vilka enligtsamma
måste låntagarna.stadgan bäras av

Tack det betryggande garantikapitalet och betydande reservfonder är IBRDsvare
kreditställning stark och dess obligationer Upplåningsvillkorentoppklassade. är i

mån Budgetåretmotsvarande upplåningskostnaden198990 uppgickgynnsamma.
8till °o. Det är dessa villkor gör lBRD i sin lån påkan lämnaatt turgynnsamma som

villkor normalt är fördelaktigare låntagarnaän vad själva skulle ha kunnatsom
erhålla marknadsupplåning.vid direkt

IBRD har. liksom andra utvecklingsbanker och IMF. s.k. preferred creditor
status. Det innebär någonIBRD inteatt kan medge omförhandling lån.sinaav
Dessutom låntagarnainnebär det förturatt med skall fullgöra sina förpliktelser till

fråga.institutionen i Trots detta har betalningseftersläpningarna till IBRD ökat
år.väsentligt under För förfallna, betalda räntor och amorteringar görssenare

efter viss tid särskilda utgångenavsättningar. budgetåretVid 198990 utestodav
nödlidande fordringar till sju länder till sammanlagt belopp 2,9ett miljarder dollarav
motsvarande 3 utlåningen.drygt °o den totala Den finansiella belastningav som
betalningsdröjsmålen innebär låntagarna.drabbar i sista hand

nettoinkomstAv IBRDs viss föravsätts del stärkaatten reserverna, som
vid utgången det budgetåret uppgick till miljarderdrygt 9 dollar.senasteav
Förhållandet mellan och f.n.utestående lån %nära 11 ärreserver en
betydelsefull indikator på IBRDs kreditvärdighet.egen

nettoinkomsterna,Av under 1980-talet legat på mellan 0,6 och 1,2som
miljarder dollar harår, betydande belopp också tillgåvaavsattsper som

miljarderIDA 2,9 dollar budgetåren 196364-198687, till särskilden
facilitet för Afrika söder Sahara miljoner150 dollar budgetåretom
198485 och till skuldreduktionsfacilitet för IDA-länder 100 miljoneren
dollar budgetåret 198889.

7.3.2 Utlåning
Totalt hade vidIBRD halvårsskiftet 1990 lämnat lån 187 miljarderpå
dollar. Budgetåret 198990 utbetalades IBRD-lån, redan tillnoterats,som

belopp 13,9 miljarder dollar, ökning °o från föregåendepå 15ett år. 96av en



Samtidigt uppgick återbetalningarna till SOU 1991 488,2 miljarder dollar. Netto
utgångenutbetalades miljarderalltså 5,7 Viddollar. 198990 lånutestodav

till sammanlagt värde 89 miljarder dollar.ett av
Återbetalningstiden för varierarIBRD-lånen mellan 15 och 20 år bero-

ende på låntagarlandets capita.BNP På varierarsätt denper samma
amorteringsfria perioden mellan och fem år.tre

avgifterRäntor och fastställs så IBRD kan bibehålla sin starkaatt
finansiella ställning samtidigt förkostnaderna låntagarna minimeras.som
Räntan rörligär baserad på genomsnittskostnaden de senastenumera

förmånaderna pool utestående upplåning. Genomsnittsräntansex en av
på tidigare fasträntelån uppgick budgetår till °0,8,22 medan densenaste
rörliga utlåningsräntan under hälftenandra 1990 %.7,75av var

flertaletDet ligger i sakens IBRD-låntagare medelinkomst-ärnatur att
länder. iDet återspeglas lånens geografiska fördelning i vissoch mån också
i ämnesinriktning,deras speciellt jämför dem med 1DA-om man
krediterna tabell 71. Kumulativt har fyra gånger så mycket IBRD-t.ex.

gått till Latinamerika till Afrika, medan 1DA 14satsatpengar ett
gånger så belopp på Afrika på Latinamerika. Och fortfa-medanstort som

relativtrande del IBRD-lånen till infrastrukturgår industri,ochstoren av
jordbruk ochär landsbygdsutveckling de sociala sektorernasamt mer

dominerande i IDA-utlåningen.

Tabell 71 låneutlästelserKumulativa sektor- regionvisoch 30 juni 1990.

EmenaSektor Afrika Asien Latinamerika Totalt Totalt Totalt
IBRD 1DA lBRD 1DA IBRD IDA IBRD 1DA IBRD 1DA IBRDIDA

Jordbruk och
landsbygdsutveckling 22 28 16 41 21 38 21 16 19 36 23
Utvecklingsbolag 7 6 8 2 13 5 9 10 9ll 4
Utbildning 3 9 5 6 4 12 2 5 4 8 5
Energi 13 7 30 13 16 9 20 15 22 10 19
Industri 5 2 7 3 9 3 7 3 7 3 6

projektrelaterat 13 12 6 10 10 7 8 17 8 10 9
Befolkning, hälso
och nutrition 1 2 31 21 l 5 31 1
Offentlig sektor 0 2 0 0 0 O 0l 1 O l
Småföretag 3 2l 1 2 2 3 2 2 2l
Tekniskt bistånd 31 0 0 0 0 2 01 2 1
Telekommunikationer 3 2 2 3 2 2 0 21 2 2
Transport 19 19 16 9 815 14 16 15 13 15
Stadsutveckling 6 4 24 4 6 94 4 4 4
Vatten och avlopp 5 3 3 64 8 5 3 4 4 4

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Summaprocent 8 34 33 53 26 10 33 2 100 100
Summamrd dollar 2015 62 31 48 6 61 187 582 245

Europa, Mellanöstern Nordafrika.och
Källa The World Bank Annual Report, 1990.

7.4 Internationella utvecklingsfonden, IDA

Eftersom IDA integreradär del Världsbanken, erbjuder särredo-en av en
visning problem.dess verksamhet vissa Vi väljer här koncentreraattav oss
på det karakteristiskt för i förhållandeär 1DA till Världsbanken-mestsom 97

ll-063l4



199148SOUviktigtdärförbegränsning. Det ärbetydandeHäri ligger att1BRD. en
policy ochVärldsbankensi minnet vadhålla sagtsatt omsom ovan

innefattarväsentligt också lDA.iverksamhet allt
privat kapital ochdet uppenbarti 1950-taletslutetRedan attav var

fattigasteför tillgodoseförslog deintebiståndsarrangemangexisterande att
erforderligakunde lånaVärldsbankenhellerkapitalbehov. Inteländernas

internationellaställningsin på deskadatill länderbelopp dessa attutan
inte sådan avkast-projektkunde mångakapitalmarknaderna. Dessutom ge

försvaras.från kundefinansiering IBRDning att
fond företableradärförgivarländerna överens1960 kom att enom

°0 administrationsav-räntefrihet,villkor 0,75koncessionellautlåning på
40därefter återbetalning år,amorteringsfrihet, övergift, tio års senare

villkorkreditvärdiga länder. Dessaför25 någottill 30 år årändrat mer
fonden%. knyta80 Genomgåvoelementinnebäraberäknas attett om ca

ifinansieraavsågsdenVärldsbanken markeradetill ston settattman
projekten inte behövdeprojekt banken, ävensorts varaomsomsamma

produktiva. också IDAdirekt Man sågellerinkomstgenererande som en
avpolitisera biståndet.samordna ochkunna öka,institution skullesom

bankentinansinstitution blevhuvudsakvarit ihaFrån genomatt renen
hadebiståndsinstitution. Därmedockså alltmertillkomsten IDA ettenav
ställningtill sin nuvarandefört bankenviktigt tagits på den vägsteg som

policy-organ.utvecklingsrådgivare ochbiståndskoordinatör,ledandesom
biståndskäl-enskildaiutgjort särklass störstaIDA den30 år harI snart

vidlDA-utlåningenuppgickSammanlagtför låginkomstländerna.lan
årliga kreditvolymenmiljarder och dentill 58 dollarhalvårsskiftet 1990

mobiliseratill såmiljarder dollar. Hur går detligger på drygt 5 attnu
beloppbetydande

Finansiering7.4.1

miljoner dollarStartkapitalet 757gåvomedel.finansieras helt medIDA
1964 avtaladesRedanräckte bara år.länder. Dettillsköts 17 ett enparav

tillförtpåfyllnader IDAniohar sammanlagtpåfyllnad. Sedan dessförsta
verksamhet1980-talet har IDAstill mittenmiljarder dollar. Fram68,5 av

för periodenpåfyllnadensjundestadigt. Först denkunnat växapå så sätt
bidragen, nedgångireal nedgång198485-198687 innebar markant enen

198788-198990. Denåttondedenemellertid återhämtades genomsom
visserligen i rekord-199091-199293 resulteradepåfyllnaden ettsenaste

inteinnebar änmiljarder dollar, detta15belopp, drygt ettmermen
föregående period.bidragen för närmastbibehållande realvärdet påav

utvecklings-från stagnation präglatförskonatsinte denhar alltsåIDA som
kommavolymutveckling 1980-talet och väntasunderbiståndets attsom-

årtionde.innevarandeunderdet ävengöra
i regel mycket mö-kapitalpåfyllnader resultatetsuccessiva ärDessa av

effektivfinns IDA ärochförhandlingar. behovenAttdosamma att en
det gällthaft Men närinte svårtbiståndsförmedlare har att enas om.man

bidragsgivarna harpåfyllnadsbeloppen mellanfördela eftersträvadedeatt
98ofta problem.påstöttman



SOUDet ursprungliga kapitaltillskottet fördelades 199148i proportion till ländernas
iandelar IBRD-kapitalet, vilka i sin baserades i förstapå hand län-tur

dernas ekonomiska styrka. strikt fördelningsformelNågon emellertidhar
inte kunnat upprätthållas, varje påfyllnad inneburithar intensivtutan ett
köpslående. Härvid har från fördelningenutgått föregå-närmastman av

påfyllnadende från utvecklingenoch sedan intedess. Det har då varit fråga
förändringar i bidragsgivarnasbara relativa ekonomiska styrka utanom

också i deras aktuella budgetläge och i prioriteringhelt enkelt deras IDAav
utvecklingsbiståndoch Vidöver huvud den sjätte påfyllnadentaget.av-

kunde dock sina bidrag tilllåta uppgå BNP-andelattman enas om samma
0,046 % vid Föregående påfyllnad.som

bördefördelningenWVärre problemet med fast delvisän sammanhäng-
varitande med det, har Staternas ovilja oförmågaFörenta eller att- -

vissa perioderunder axla sin del bördan och gjordahonoreraattav ens
åtaganden. Den amerikanska restriktiviteten har utgjortöverhuvud taget

starkt faktor vid flertalet påfyllnadsförhandlingar.återhållande Underen
fickår budgetåret 198384, lov skjutas in mellan sjätteden ochett attsom

den sjunde påfyllnaden. givarländer tillskjutamåste andra särskilda bidrag
för kreditgivningen skulle kunna upprätthållas i förutseddpåatt stort sett
nivå.

bidragsandelFörenta Staternas successivt sjunkit frånhar ursprungliga
42 % till % i påfyllnaden.22 den Också Storbritannines andel harsenaste

från %reducerats kra.igt, till %.17 7 l gengäld har många andra länders
andelar ökat, särskilt från %Japans och Tysklands, till %4 19 respektive
från 7 till 00.Vidare flerahar tillkommit,ll länder bl. många u-ländera.
i medelinkomstkategorin, bidragsgivareså det totala antalet uppgåratt nu
till 32. Bördefördelningsproblemet emellertidhar knappast minskat i takt
med antalet bärare bördan ökat.att av

En aspekt detta problem är kopplingen mellan bidrags- och röstandelar. lav
praktiken någonspelar visserligen ländernas röstandelar inte större roll, eftersom

frågorflertalet i lDAs exekutivstyrelse liksom i lBFlDs avgörs med konsensus- -formellaoch påverkaromröstningar är sällsynta. Inte heller antalet röster landper
styrelsens sammansättning, eftersom lBFlDs ocksåexekutivdirektörer ofñcio ärex
lDAs. Röstfördelningens symboliska betydelse skall emellertid interent underskat-

förhållandetDetgäller inte minsttas. mellan i-Iänder och u-länderi medlemskretsen.
därförMan har röstfördelningssystemkonstruerat vilketett liksom i IBRD, fast i-mycket högre grad u-Iänderna större andel det totala antalet röster änger en av- finansiella uppgår sålundavad deras insatser. Deras röstandelmotsvarassom av

för närvarande till 38.4 °o, medan deras andel bidragen till IDA utgör 4,4 %. lav
IBRD 35,3är motsvarande relationer respektive 33,6 %.

Också många påfyllnadsförhandlingarna.andra problem har aktualiserats vid Hit
frågornahör vilken valuta bidragen skall kunna inbetalas ochi hur bidragensom om

upprätthållas gårvärde skall valutakursförändringar. påvid Vi här inte närmare
frågordessa problem. De gäller IDA-medlens användning och spelarsom som en

förhandlingarna återkommerroll vidstor till nedan.
Trots här berörda svårigheter har IDA alltså lyckats hävda sig relativt väl

gällt mobilisera för Tillnär det verksamheten. del beror detatt storresurser
försäkert på den ndlingsmodell använder.som man

väsentligtEtt element i givar-denna både ochär mottagarländeratt ges
möjlighet sätta på de söker komma billigt undan,att staterpress som
dvs. restriktivaär det gäller storleken sina bidragnär ochmestsom av egna

förkan utpekas ansvariga riskerar blitotalresultatet sämreatt attsom som
majoriteten eftersträvade.det Viktig kombinationän är också den 99av av



199148SOUförhandlingsledningen brukar demonstrera.flexibilitetihärdighet och som
frivilliga tilläggs-särskilda bidrag ocholikakonstrueraGenom typeratt av

basbidragfram deofta betydande belopp utöverbidrag lyckas somman
bördefördelningen. Många länder, där-framförhandladeföljer denav

särskilt har sådanatidigare Sverige Japan,ibland och extra-senast genom
kreditgivningskapacitet.till Förstärkning IDAsbidrag medverkat aven

förtroende för VärldsbankenIDAgivetvis givarländernasSlutligen är
viktig förklaringeffektivitetbiståndetsför lämnadeoch det IDA engenom

i sin till del på deförtroende berorbidragsvilja. Dettatill deras tur stor
gäller IDAskontrollmöjligheter länder har detstyrnings- dessa näroch som

exekutivstyrel-inteinriktning. Härvidlag spelar baraverksamhet och dess
betydelsefullpåfyllnadsförhandlingarna roll. Dessaälvaockåutan ensen

ocksåfinansieringssidan gäller hurtillnämligen inte begränsadeär utan
Även påfyllnadsförhandlarna,sinaförväntas användaIDA omresurser.

frågan,isynpunkter den ärIDA-Deputies, uttrycka bestämdakan rätt
en. visssista ordet. Detta haremellertid exekutivstyrelsen hardet som

företrädda i den kretseneftersom starkareu-ländernabetydelse, är senare
i förra.denän

Verksamhetsinriktning7.4.2

capitalåginkomstländema BNPstriktare inriktning påIDA har peren
praktiskt allai l989 dollarvärde änunderstigande 700 dollar års taget

utlåningen till°o gårbiståndsorganisationer. mindre 98Inte änandra av
bistånd,för femtedel allt detdärmedländer. IDAdessa avensvarar

förför i frågakommabilateralt, de erhåller. Menmultilateralt och attsom
lågfattigt också ha såinte baraIDA-krediter måste land utanett envara

marknadsmässiga villkor.låna påkreditvärdighet det har svårtatt att
faktorerframförallt bestämmertvågrundkrav detFörutom dessa är som

IDA-medlen.fördelningen av
mindre tenderar småbefolkningstal destoden InteLändernas är ena.
förklaring till Afrikasbekostnad.de Detta ärländer på störresatt engynnas

HärtillIndiens Kinas. kommeri förhållande till ochfrämstandel,stora
prioritering Afrika söder Sahara sedanVärldsbankenIDAs höga omav

sida. regionskraftigt från nordisk Dennavilkenflera tillbaka, stöttsår
fjärdedel tillfrånIDA-utlåningen 1980-talet ökathar underandel enav

befolkning fårKina tio gånger såhälften, Indien och medmedan storen
tredjedel.mindredela på än en

performance, dvs. hur detekonomiskafaktorn landetsandra ärDen
defi-utvecklingspolitik. harpolitik Begreppetsin ekonomiska ochsköter

ekonomisk ledning,sundinnehållande komponenternierats tre ensom
fattigdomsreduktionrättvis fördelning ochtillväxt medsträvan samtmot

långsiktig utveckling.hållbarsträvan mot
Även BetydligtAfrika Sahara.kriterium har söderdetta gynnat om

ekonomiskanämligen till länder medcapita gåttharbeloppstörre per
ekonomisk perfor-syfte förbättravilkasanpassningsprogram, är att

flertalet anpassningspro-Ochtill länder sådanamance, än utan program.
100afrikanska länder.gällergram



SOU 199148hälften %Sedan andra 1980-talet 25-30 IDA-utlåningen direktärav av
relaterad till anpassningsprogram. IDAs anpassningskrediter kommithar

spela betydelsefull incitament tillroll och underlag för ekono-att en som
reformermiska i reformer i sinmånga länder. Dessa har haft positivtur en

inverkan biståndet frånpå också andra håll.
från nionde påfyllnadsforhandlingenl den antyddesrapporten senaste

anpassningsstödet sinnått kulmen och utpekades områdenatt trenu som
borde prioritet fattigdomsreduktion,ökad makroekonomisksundges
politik sektorpolitik förstärkt miljöpolitik.och Dessutom borde kon-samt
centrationen fattigaste fattigastepå de länderna och befolkningsgrup-de

bibehållas. innebära fortsattDet skulle god överensstämmelse mel-perna
inriktninglan IDAs och biståndspolitiska prioriteringar.svenska Med

på förmedlarentanke lDA är den multilateraltstörsta svensktatt av
bistånd fråganär denna överensstämmelse och förhål-det svenskaom om

tilllandet diskussion.IDA överhuvud värd närmaretaget en

7.4.3 Sverige och IDA

först beträffarVad bidragen tillde svenska de tidenIDA har hela legat högt
i absoluta tal. Som IDA-bidragenandel de totala emellertid intehar deav

nivåer exempelvisnått våra UNDP-, UNICEF-, UNHCR- ochsamma som
Afrikafondsbi ag.

initialkapitalet bidrog Sverige 1,33 %.Av med De svenska andelarna av
påfyllnaderna kraftigt.har sedan varierat Efterrätt på 4,18 %toppen av

påfyllnadenden tredje 197172-197374 sjönk andelen kontinuerligt till
2,5 sjunde 198485-198687 for vidden de båda haatt senasteav

°0.till 2,62 till reguljära bidraguppgått Lägger dessa våra andelarman av
extrabidragen inkl. särskilda Afrikafaciliteten,den uppgår de svenska
IDA-bidragen fram budgetåret 199192 till 3,1 °0 miljoner2 141t.0.m.
dollar IDA-bidragen.de totalaav

Enligt sin främjastadga skall ekonomisk utveckling,IDA öka produk-
tiviteten därigenom höjaoch levnadsnivån i mindrede utvecklade områ-
den i omfattas fondensvärlden särskiltmedlemskap, påattsom av genom
villkor, smidigare mindreoch för betalningsbalansenär tyngande änsom
konventionella tillhandahållalån, finansiella medel för tillgodose dessaatt

viktiga utvecklingsbehov.områdens Denna allmänna ändamålsbeskriv-
noteradening har sedan preciserats och kompletterats med de kravenovan

kriteriernaoch rörande BNP capita, bristande kreditvärdighet, befolk-per
ningsstorlek och ekonomisk politik.

Jämför med de svenska biståndspolitiska målen, det lättär kon-att
statera ekonomisk utveckling produktivitet liggeroch ökad i linjevälatt
med svenska tillväxtmålet. fundamentala fattigadet I lDAs inriktning på

ligger,områden åtminstone i praktiken, utjämningsmål.också Här kanett
det fattigdomsinriktningvärt IDAs betydligtäratt notera attvara mer

biståndets.långtgående det svenska självständighetsmålän Något kan inte
sigutläsas angivna kriterier för kreditgivningen.IDAs stadga ellerur vare

Ekonomisk och politisk självständighet främjas emellertid ekonomiskav
utveckling, främsta syfte.är IDAs En grundläggande tanke bakom 101som



199148SOUmultilateralisering kreditbi-etableringen IDA dessutom att avvar enav
avpolitisering.främjaskulle dessståndet

ivisserligen inte angivetbeträffar finns sådantnågotVad miljömålet
tidigaremiljöhänsyn tilldelas ändå,Men noterats,grundtexterna. som

utformning.inriktning ochprioritet vid verksamhetensökande
motsvarighet iexplicit IDA.demokratimålet ingenharsvenskaDet

politiska Detförhindrad hänsyn.formelltLiksom IBRD IDAär att ta
imänskliga rättigheterdemokratifråga ochinte brister ihindrar att om

kreditgivningen. pågår sedanDessutompåverkarealiteten ändå kan ett par
angränsande områden.utveckling på ochdettatillbaka intressantår en

främja demo-inte något mandatframgår IDA harstadgarna attAv att
särskilt politiskt Däremotförespråkakrati någoteller system.att anser

politiskaekonomiskaolikakaraktäristika hosfinns raddetatt enman
economicresultatetekonomiskaförrelevans dethar storsystem som

predictability, ochaccountability,performance. Hit hör graden av
kring hur IDAforskning och debattnärvarande pågårtransparency. För

förändras i önskvärdsamhällenför låntagarländernasaktivt verkakan att
avseenden.riktning i dessa

ansträngningar området detintensifierade på äriinslag IDAsEtt annat
aktiviteterVärldsbankensfolkligt iför deltagandehandlingsprogram ökat

1990.höstenunderantogssom
består följande punkterProgrammet av

berördaallmänheten ochmedregler för konsultationerEffektiv tillämpning deav- miljökonsekvensutredningaråterfinns instruktioner rörandei lDAsgrupper som
assessments;impactenvironmental

organisationer ienskildaoch andraberördaFortsatt ökad involvering grupperav- beslutsfattande;ochlDA. särskilt i planeringfinansieradeinsatser av
stipule-uppfyller de kravprojekt verkligensäkerställaför attEn översyn att som- verksamhet iför lDAsriktlinjerinstruktioner attgällande samt av nyaras av

folkligt deltagande;rörandebehandlar aspektertillfredsställande grad
20erfarenheternaskall studeraGroupLearningEtablering avsomav en- kan främjas ifolkligt deltaganderörande hurlärdomarprojekt vad gällerutvalda

praktiken.
demokratisk samhällsutveck-indirekt tillstöd IDAFörutom det enger

fattigasteutveckling iekonomisk defrämjande allmänling via dess av
för på dettadirekt roll IDAtendenserkan alltsåländerna, mot en mer

överensstämmelsen fördemokratimålet svensktmellanskönjas.område
därför växa.verksamhet kan väntasbistånd och IDAs

direktkriterium någonekonomiskt-politisktSlutligen har IDA utanett
sig emeller-biståndspolitiska detmålen. Här rörmotsvarighet i de svenska

tydlighaftbörjan IDAharmedel. Fråntid mindre mål än enomom
förut-viktigasteavreglering demarknadsekonomi ochinriktning mot som

Även inriktning kvarstår,tillväxt. dennaekonomisksättningarna för om
1980-talet har dessutomUndernyanserad med åren.blivithar den mer

utvecklingspolitiken i vidtillkommit vidgasalltmeruppmärksamheten att
institutionella dimensioner.socialaminst till ochinte dessbemärkelse,

konstituerar godvidgning på vadnyansering ochDenna ensomsynenav
performancei godförhoppningsvis resulterandeekonomisk politik --

gradhögrenordiska önskemåltillgodosetttill delhar stor avom en
IDA-politiken. Under deisociala hänsynstagandenflexibilitet senasteoch

102nordiska ländernadepåfyllnadsförhandlingarna genomdrev att



performance-begreppet SOUskulle tolkning innefattar 199148inte barages en som
sund makroekonomi också utvecklingspolitik främjarutanen en som

social utveckling inriktadoch fattigdomsbegränsning.är på föreliggerI dag
inga betydande principiella skillnader mellan den svenska och den inom
Världsbanken förhärskande uppfattningen detnär gäller u-länders ekono-
miska politik och utvecklingspolitik.

Sammanfattningsvis finns det alltså god överensstämmelse i målsätt-en
ningen. I vad mån kommer denna till iuttryck verksamheten

Vad länderfördelningengäller striktare fattigdomsinriktninghar IDAs
Beträffanderedan länder- sektorfördelningenoch hänvisas tillnoterats.

Äventabell 71 med beaktande vissa de där redovisadeovan. av av
siffrornas bristande jämförbarhet likheternaär mellan IDAs och det
svenska bilaterala biståndets sektorfördelning påfallande. Detsamma gäl-
ler den starka koncentrationen Afrikapå söder Sahara.om

Men IDAs Verksamhetsinriktning inte statisk. befinnerär Den sig i
ständig utveckling. viktig frågaEn därför iär vad mån denna utveckling
tenderar ligga i linje med den biståndspolitikensvenska och iatt vad mån
vi förmår påverka den. fråga diskuteratsDenna har i tidigare avsnittett
7.2.3 givitsoch där relativt positivtett svar.

7.5 Internationella valutafonden, IMF

biståndssynpunktFrån Internationella valutafonden ursprungligenren var
mycket begränsat intresse. Det hindrar inte dess reguljära verksam-attav

het tiden varithela förbetydelse u-länderna. Nedan vi förstskall beröraav
denna verksamhet. Därefter beskrivs delvis biståndsñnansieradede resur-

fonden disponerar och hur de används.ser som numera

7.5.1 Reguljär verksamhet

Internationella valutafondens huvudsakliga uppgift tillär detatt attse
internationella finansiellaoch fungerar.monetära förutsätterDetsystemet

bytesbalanser, valutakurser, priser interäntor ochatt utvecklas så att
internationell handel, sysselsättning och realinkomster äventyras. Betydel-

för u-länderna positiv internationell konjukturutveckling harsen av en
berörts i tidigare kapitel 2.l. efterfrågenivå,Allmän marknadstillträdeett
och råvarupriser faktorerär för flertaletstörre betydelse u-ländersav
valutaintäkter det biståndän de erhåller. Den världsekonomiska utveck-
lingen beror i sin väsentligen på den ekonomiska politik detur storasom

för.staterna
Valutafonden övervakar och påverkar medlemsländernas ekonomiska

politik olikapå särskilt intresse försätt. Av u-länderna de, i flertalet fallär
årliga, konsultationer fondenmellanäger och ochs. vart ettsom rum av
dess medlemsländer. En sådan konsultation innebär ingående gransk-en
ning landets ekonomiska läge ekonomiskaoch politik. Granskningenav

i bedömning förda politikenden och rekommendationerutmynnar en av
till mindreeller långtgående modifieringar denna.mer av

För många u-länder medför konsultationerdessa fullständigare 103en ge-



199148SOUdjupgående analyssituationekonomiska ochnomlysning deras merenav
genomföra.förmårpolitik självadeekonomiska problem och änderasav

teknisktelementkonsultationerna innehållavida sägastill kanSå ett av
regelmässigtförstärks debistånd. betydelse ett stortDeras att engagerarav

utformning, frånekonomiska politikensföransvariga denantal personer
omfatt-inledsKonsultationsprocessen medfinansministern och nedåt. ett
veckorskulminerar underanalysarbete,faktainsamlings- ochande ett par

respektive huvudstadunderhandlingar iutredningar ochkompletterande
exekutivstyrelse. MellanValutafondensdiskussion imedoch avslutas en

ienhetinom vederbörandeutvecklingen iföljs landetkonsultationerna
sitt kunnande.underhållerfonden, på så sättsom

traditionellt slagbiståndteknisktocksåValutafonden lämnar merav
bistånd huvudsak-fackorgan. Detta ärsåtillvida FNsfungeraroch ettsom

institutionsbyggande på detkompetensförstärkning ochinriktatligen på
kapitalmarknadspo-finansiella budget-, skatte-,områdetekonomiska och

till afrikanskadelbiståndet, till betydande gårtekniskalitik, etc. Det som
finansieras UNDP.del detsnabbt. Enhar ökatländer, stor avav

kortfristigafrämstfinansiella stödinsatser utgörsreguljäraFondens av
syfte ärDessasbetalningsbalanskrediter, s.k. stand-by-arrangemang. att
genomförai bytesbalansenallvarligt underskottmedhjälpa land attettett
efterofta lång-preciseras,stabiliseringsprogram.kortfristigt Dettaett
genomförasigvari landet åtarförhandlingar, i dokument, attdragna ett

utbetalningsuccessivaStand-by-kreditens äråtgärder.överenskomna se-
kondi-genomförs.faktiskt Dennaåtgärderbetingad dessadan att s.av

verkligen kommerstabiliseringenbetydelsen avatttionalitet understryker
inte, kreditenOm harbytesbalansunderskottet reduceras.ochtill stånd

återbetala därmed hakanmöjligheter densyfteförfelat sitt och landets att
Valutafonden liksomtillBetalningsdröjsmål avseende skulderäventyrats.

särskilt allvar-utvecklingsbankernaregionala äroch detill Världsbanken
inte kanprioriterade skulder,sigeftersomliga, det rör somom s.

i förstaförlusterförorsakade gårdröjsmål och däravomförhandlas. Sådana
medlemsländernalåntagandedehand överut

tillperioder 18 månadertraditionelltStand-by-programmen uppavser
fem betalnings-till år. Näråterbetalas inomnormaltkrediterna skalloch tre

natur erforderligadenfundamental ochbalansproblemen är meraav
strukturella åtgärder, kanstabiliseringspolitiken kompletteras medmåste

därförValutafonden1974otillräckliga. Sedan kantidrymderdessa vara
tillkrediterFacility påEFF, lämnaExtended Fundockså, upps.ur en

anpassningsprogram. Ifyraåriga,treåriga, iblandfinansieringfortio år av
till avsevärdaomfattande och uppgårEFF-krediternaregel gäller program

föroch gradiKonditionaliteten ärbelopp. typsettstort somsammaav
stand-by-programmen.

sammanlagt avtalatEFF-krediter tillårsskifte fyralöpteVid ettsenaste
delenövervägandealldelesmiljoner dollar, den266belopp 11 varavom

krediterför dessaMexiko Venezuela. Inomföll ochpå tre varavramen
tidpunktskuldreduktion. Vidförbeloppbetydande avsatta varsamma

på 000avtalat belopp 4sammanlagtstand-by-krediter 18 medantalet ett
lågin-för mindre 104tvåundantagKredittagarna tillhör, medmiljoner dollar.



199148SOU999capita 546 5BNIkategorin medelinkomstländerkomstländer. per -
dollar.

låneformerna. Fon-dominerandeEFF-krediter heltdeStand-by- och är
faciliteter. Intres-speciellaemellertid antalocksådisponerarden ett mer

FinancingContingencyands.k. Compensatorydessa denärsantast av
antingen drabbatsför till länderlånFacility CCFF. avseddDen är avsom

plötsligtutanför kontroll,exportintäktsbortfall derasorsaker ettt.ex.av
anpassningspro-fullföljasvårigheterfåttråvaruprisfall, eller ettattsom

internationellahöjning denexempelvis oförutseddföljdtill avenavgram
för kompen-också användasfacilitet kanräntenivån. Denna attnumera

oljeprishöjningar.effekterna avsera
väsentligen fondenspåreguljära låneformer baserasalutafondensV or-

valutareserver. Defrån medlemsländernasvilka utgårdinarie resurser,
skallenligtfastställsavgifter låntagarna erlägger ett system somsom

administrativa kostnaderefterreservuppbyggnad detvissmöjliggöra att
Även avsikten ärfondens kreditorer täckts.ersättning till attoch om

uppnå,blivitkoncessionell, detta allt svårareharavgiftsnivån skall attvara
betalningseftersläp-för växandekostnaderna dedebl. på grund storaava.

direkta sub-detgäller IBRD-lånen ärLiksom detningarna till IMF. när
synpunkt detkredittagarens är väsent-Frånventionselementet begränsat.

förenad medoch den ärkan erhållasliga kredit huvudöver ettatttagetatt
återhämtning. Härtill kommerekonomiskunderlättakan enprogram som

betalningsbalanssvårigheter,ieffekten. land dekatalytiska Förden ett
fondstöttbefinner sig,i dag ärflertalet fondens låntagarevari ettav

förinom denför skuldreduktionförutsättning både s.ramenprogram en
förfordringsägare ochoffentligainformell kartellParis-klubben en ettav

kapitalinflöde.kommersielltåterupptaget
liksom skyld-låneformer deochValutafondens reguljära verksamhet -

fonden gäller alla medlemsländeriföljer medlemskapigheter som av -
granskning sinföruniversalitetsprincipen. Alla utsättsden avsammas.

rekommendationer.betygsättning ochför fondensekonomiska politik och
kredittagandestödkrediter. det gällertill Närhar tillgångAlla ettsamma

kreditta-villkor. Ochrekommendationerna medemellertidland ersätts
u-länder och äventillbaka baragande är antal årsedan ett numera

ekonomiskunderkastade kravet påvisserligenländeröststater. Alla är
vidkanantal u-länderliksomanpassning, i-länderna stortettmen --

och på såinternationella kapitalmarknadernafinansiera sig på debehov
anlitabehövaanpassningsprocessenuppskjuta underlättaeller attsätt utan

åtföljande villkor.fondens medresurser

Koncessionell långivning7.5.2
Även beskrivna verksam-i korthetvalutafondensInternationella ovanom

störstsamtliga medlemsländer, denprincip äri gällerhet numera av
ekonomisk-för beroende dessu-länder äromedelbar betydelse de avsom

finansiellafinansiella stödrådgivning stöd. Dettapolitiska och var ur-
betalningsbalansprob-utformat tanke på densprungligen inte med typ av

huvudsak-problem 105med. Dessa ärantal u-länder brottaslem ett stortsom



ligen långsiktig SOUoch strukturell 199148De kan lösas bara ekono-natur.av genom
miska reformer, genomförasvåraär och lång tid innan deatt tarsom ger
full verkan. utvidgadeInrättandet den faciliteten EFF försättettav var
fonden efterfråganmöta på långsiktigt stöd.att mera

Särskilt allvarliga blir problemen de drabbar lågin-när skuldtyngda
komstländer. legitimaDessa har biståndsbehov befinnaredan sig iutan att
akuta betalningsbalanssvårigheter. De dessutom i situationenär den att
kort- medelfristigeller upplåning på marknadsmässiga, eller nästintill
marknadsmässiga, villkor tillrådligvarken möjlig.är eller Detta bak-är

tillgrunden inom valutafondendet har tillskapats facilitetertvå föratt
långivning koncessionella villkor.på

Structural Adjustment Facility infördesSAF 1986. Den bygger på
återbetalningar koncessionella frånlån fond, skapades tio årav en som
tidigare med vinstmedelanvändande från försäljning delav en av en av

guldinnehav.IMFs frånNär lånen denna fond började återbetalas i mitten
1980-talet, kunde de återanvändas SAF-krediter. Sammanlagtav som
det sigrör belopp 3 983 miljonerpå dollarettom

1987 inrättades den utvidgade fonden för strukturanpassning, En-s.
hanced Structural Adjustment Facility ESAF. finansierasDen delvis med
SAF-medel huvudsakligen gåvobidragmed och krediter förmån-påmen
liga villkor från medlemsländerna. Krediterna för utlåninganvänds och
bidragen till reducera utlåningsräntan. ESAF-resurserna uppgick vidatt

tillutgången 1990 7 540 miljoner dollar.av
Eftersom faciliteternade båda till finansieradedel är med gåvome-stor

del, har utlåningen från dem kunnat ske på klart koncessionella villkor
%0,5 återbetalning inomränta, tio år, 5 l2 års amorteringsfrihet. Detta

gåvoelement 50 °o. Lånen uteslutande till finansi-gårmotsvarar ett om ca
ering strukturanpassningsprogram, dvs. ekonomiska i prin-av program av
cip de stand-by- och EFF-stöddanatursamma som programmen men
något långsiktigare och inriktadestrukturellt iän synnerhet stand-mer
by-programmen. Syftet är alltså kombination stabiliserings-att genom en av
politiska och utbudsekonomiska förbättraåtgärder resursfördelning, till-
växtforutsättningar och balans. Det handlar med andra ord bådeextern om
makroekonomisk stabilisering och strukturanpassning. Det betyder att

innefattar inom Valutafondensåtgärder såväl Världs-programmen som
bankenlDAs kompetensområde.

Som förunderlag SAFESAF-stöddade förochett attprogrammen
främja koordineringen mellan de båda organisationerna utarbetas s.
Policy Framework Papers PFPs. Dessa policy-ramar preciserar förutsätt-
ningar, riktlinjer och mål för ekonomiskaden politik landettsom avser
föra under treårsperiod finansieringsbehovoch möjliga finan-ochen anger
sieringskällor. De iutarbetas samarbete organisationernamellan de båda

i otillräckligoch växande grad ifrågavarandedet landet ochmen- -
i regel förutsättning förutgör finansiellterhållande strukturanpass-en av

ningsstöd. Policy-ramarna, vilka årligen förlängs med år, harett nytt
efterhand fått långsiktigare karaktär och sociala aspekteren programmens

givitshar ökad vikt.
Eftersom SAFESAF-krediterna innehåller koncessionelltså starkt 106ett



SOU 199148möj-definierade länder medlåginkomstländerkan endastelement, som
sigi fråga låntagare. Det rörIDA-krediter kommalighet erhållaatt som

Kina förklarat sigemellertid Indien ochvilka62 länder,sammanlagt avom
förutsättningutnyttja möjligheten. En äravsiktinte förtillsvidare ha att

Valutafondenfinansiellt från överstödliksom det gällervidare när-
djupgående betalningsba-harlåntagande landetdethuvud ettatttaget -

erhållit SAF- ocheller34 länder1990 hadeVid utgångenlansproblem. av
miljoner dollar. Det897sammanlagt belopp 4ESAF-krediter till ett av ca

Afrika Sahara. Enligger i söderländerflertalet dessaövervägande omav
IMF-krediterolikaredovisning debeloppsmässignärmare typerna avav

bilagai 72.lämnas
konditiona-i gradSAFESAF-krediterna gällerFör stort sett samma av

reguljärafondens ävenfinansieras medförlitet de lån resurser,somsom
anpassnings-innebär påkredittiderna lägre kravochlängrede program-om

ihar skärptsgenomförandetESAF-kraven påtakten. av programmen
resultatet dedet blandadedelvis beroende påförhållande till SAF, av

tillförklaringskärpningSAF-krediterna. kanDennatidigaste attvara en
dessamiljoner återstod6 627 dollar ännuårsskiftet mycketvid så avsom

iemellertid bli ianspråktagetlåneformer. Detta belopp väntasbåda senast
långiv-koncessionellafondens fortsattavarför frågan1992,slutet omav

aktualiseras.ning kommer attsnart
ländernordiska det 25-talövrigaSverige tillhör, liksom de staterna, som

insatsen har karaktärensvenskafinansieringen ESAF. Deni ettdeltar avav
budgetå-och150 milj.kr. undergåvobidrag medoch utgår ettvartrent av

i det svenskabidrag ledlämnas198788-199091. Dessa ettsomren
har lämnatsSådant stödtill skuldtyngda länder.betalningsbalansstödet

varubi-huvudsakligen obundetinombilateralt landramarna,både som
198586utnyttjande under budgetåretmultilateralt medstånd, och av en

insatser i skuldtyngda länder. Fr.o.m.för särskildainrättad anslagspost
miljarder3anvisades något199091 överbudgetåretdetta budgetår m.o.

företrädesvis inomMedlen har använtsanslagspost.under dennakronor
ekonomiskaförinsatser till stödsamordnadeför internationelltramen

utgjorts ochi regel IMF-haråterhämtningsprogram. Dessa avprogram
uppfattasmåsteanpassningsprogram. DettaVärldsbanksstödda ettsom

liktydigtinteDetpositiv bedömning dessa ärforuttryck program.aven
i Valutafon-främst Världsbanken ocksåinställning. Iokritiskmed menen

utvecklingföraktivtfrån nordisk sida verkatden har programmensman
socialt hänsynstagande.flexibilitet ökatochlångsiktighet, ökadökadmot
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det multilaterala utvecklingsbiståndetAv totala tidigare note-svarar, som
utvecklingsbanker, eller till dessa banker fonder,knutna förrats, snarare

betydligt hälften.än Enbart IDA-krediterna till ungefäruppgårmer samma
Återstodenbelopp 3,8 miljarder dollar 1988 hela FN-biståndet.som av

multilateraladet biståndet 1,2 miljarder viadollar 1988 går regionalade
utvecklingsbankerna. finnsDet alltså anledning granska dessa bankeratt
närmare. Detta så mycket hittills blivit föremålde för rättmer som
begränsad uppmärksamhet i den svenska biståndsdebatten och -lit-
teraturen.

Från intressantastsvensk synpunkt regionalbankernade dentreav -
interamerikanska, asiatiskaden och den afrikanska den afrikanska.är-
Trots minstaden den de Sverige betydligtär på denatt äntre, satsarav mer
på de båda tillsammans.andra i AfrikabankenVårt stora engagemang var

förklaringarna till blivit föremål för omfattandeden svenskatten av en
utvärdering Jerlström, Banking Africa,Bo Stockholm 1990. Dennaon
utvärdering för Afrikaavsnittetunderlaget i föreliggandeutgör kapitel. Vad
gäller den interamerikanska och den asiatiska utvecklingsbanken bygger
framställningen väsentligen studierpå två utförda f.d.svenska biträd-av
ande exekutivdirektörer i de båda bankerna Bo Jerlström Ingaresp.
Björk-Klevby. studierDessa båda återfinns, i något nedskuret skick, i

3 tillAnnex betänkandet.
förstaI avsnitt 8.l görs allmän någragenomgång grundläg-ett en av

faktagande rörande de regionalbankerna, förhållandederas till Världs-tre
banken och Sveriges relationer till följerdem. Därpå avsnitt 8.2-4,tre

behandlar och de huvudviktenbankerna, med lagd påtresom var en av
Afrikabanken. Kommitténs återfinnsöverväganden och slutsatser i det
sista kapitlet 22.8.6.

8.1 regionalbankernaAllmänt om

8.1.1 Jämförande översikt

Utvecklingsbankerna unikhar karaktär kombinerade utvecklings-en av
ñnansinstitutioner.och Genom upplåning kapitalmarknaderpå världens

kan de kanalisera privatkapital till utvecklingsändamål.
Den äldsta regionalbanken lnteramerikanskaär utvecklingsbanken In-

Årteramerican Development frånBank, IDB 1959. 1963 bildades den
Afrikanska utvecklingsbanken African AfDBDevelopment Bank, och
1966 den Asiatiska utvecklingsbanken Asian Development Bank, AsDB. 108



SOU 199148utvecklings-utvecklingsbanker hartill regionaladessakomplementSom
Fund,African DevelopmentOperations, FSO,Specialforfonder Fund

frånenligtbildats mönsterAsDFAsian Development Fund,AfDF, och
regionalbankeritillskottet kretsenmed IDA. DetVärldsbanken senaste av

Bankutveckling Europeanför återuppbyggnad ochEuropeiska bankenär
EBRD.Reconstruction Development,andfor

ochprojekt,finansieraförutomroll,Utvecklingsbankernas att program
interntmobiliserafinansiella katalysatorerbistånd,tekniskt är att som

samfinansie-olikakapitali låntagarländernakapital externtsamt genom
finansieringsorgan. Bankernaprivataoffentliga ochmedringsarrangemang

i låntagarländerna.för institutionsbyggandeviktig rollhar därutöver en
fungera råd-kommitalltmerde dessutomår harUnder att somsenare

inom enskildamakroekonomisk nivå ochpolicy-frågor både pågivare i
utvecklingsbankernasekonomiska syftet medgrundläggandesektorer. Det

områdenpåprojekt ochemellertid finansieraverksamhet är att program
sig.villhand kan ellerinte påfinansiella aktörerprivatadär engageraegen

genomsnittligtprojektutvecklingsbankernasBeräkningar tyder på att
haft positiv°0 därmedavkastning 15-20 ochpåårenöver genererat enen

afrikanskatillväxt. Om denekonomiskalåntagarländernasinverkan på
får detandras,de bådaligger något lägre änutvecklingsbankens resultat

långivningBankernasarbetarmiljö dentillskrivas svåraredelvis den som
harfattigdomsinriktning. Dessutomstarkaresamtidigt fått allthar en

miljöområdetutbildning påhälsovård ochprojekt inom bl.sociala samta.
kommit betydelse.allt störreatt

inter-denmellanled mellanfungerarUtvecklingsbankerna alltså ettsom
kapitalupplånatutlånaru-länderna. Dekapitalmarknaden ochnationella

skulle kunnaflesta u-länderförmånligare vad de allravillkor änpå ärsom
direkt marknaden.påde själva lånadefå uppom

nödvändigaemellertid densaknarfattigare u-ländemadeMånga av
relativtutvecklingsbankernasgälleråterbetalningsförmågan detäven när

utvecklings-länder harbistå också dessaförmånliga lån. För kunnaatt
Krediterna löpertillkommit.förmånliga krediter utanfonderna med deras

period.amorteringsfrilöptid avsevärdmedoch har långränta enen
Afrikanskai Världsdelar, verkarallaverksamMedan Världsbanken är

StillaAsien,iutvecklingsbankenAfrika, Asiatiskaiutvecklingsbanken
iutvecklingsbankenInteramerikanskaOceanienochhavs-området samt

Karibien.Latinamerika och
tillfonderutvecklingsbankerna och derasfrånutlåningenuppgårTotalt
tillandel uppgårregionala bankernasdemiljarder dollar år,30 varavperca

imiljarder dollar.9ca v
regionalbankernas beslut-fondernas högstaLi-ksom i Världsbanken är

of Governors. Den ärguvernörsstyrelsen Board sammansattande organ
Styrelsenmedlemsländer. mötsför samtligaregeringsrepresentanter enav

direktörssty-arbetetdet löpandeDäremellan handhasår.gång av enper
fleranormalt gångerregelbundet,of Directors, mötsBoardrelse persom

plat-väsentligt överstiger antaletmedlemsländerEftersom antaletmånad.
fått gåi Världsbanken,liksomdirektörsstyrelsen, har länderna,iser

flera 109i regelsåledesdirektöri valgrupper. En representerarsamman



medlemsländer. I alla regionalbanker SOU 199148ingår nordiskade länderna utom
Island, inte medlem iär någon regionalbank i valgruppsom samma
tillsammans fleramed två eller andra länder.

Rösträtten i Förhållandevägd tillär andel tecknat kapital lämnaderesp.
bidrag. För de många små och fattiga länderna inflytandestörreatt ettge
tilldelas varje medlemsland visstockså antal oberoenderösterett av
landets kapital- bidragsandelar.och De framgårsvenska andelarna av
tabellerna 81 och 82 nedan. U-länderna har AfDBröststyrka istörst och
AfDF 58 % °050 ioch IDBFSO °o.54 I IBRDIDA ochresp.- - -

liggerAsDBAsDF siffror förmotsvarande i intervalletu-länderna 32--
°o. Enligt45 eller mindre klart uttalad regel har chefskapet ien mer

Världsbanken alltid tillfallit amerikan, i AfDB afrikan, i AsDBen en en
japan ioch IDB latinamerikan.en

Utvecklingsbankernas andel den totala utlåningen till u-länderna harav
väsentligt ökat under 1980-talet, medan de kommersiella bankernas utlå-
ning Samtidigt har Världsbankens utlåning minskat förhål-istagnerat.

tilllande regionalbankernas.
Regionalbankernas utlåningsverksamhet liksomsker, Världsbankens,

till helt övervägande del med medel upplånade internationellapå den
kapitalmarknaden. medlemsländernas kapitalinsatserAv inbetalas endast

mindre del, medan återstoden utställs garanti för bankernasen som upp-
låning. Utlåningsvillkoren bestäms i huvudsak upplåningsvillkordeav
bankerna kan uppnå.

81Tabell Utvecklingsbankernas tecknade kapital och utestående.
upplåning 31 december 1989, milj. dollar och procent

IBRD AfDB AsDB IDB

kapitalTecknat
milj. dollar 125262 18648 26664 34455
lnbetald andel
procent 7,9 11,7 12 7,7
Uteståendemedel-

långfristigoch
upplåning
milj. dollar 89052 3811 68721 6304
Sverigesandel av
tecknadekapitalet
procent 1,44 1,45 5 0,16l
Sverigesröstandel
procent 1,41 1,47 0,55 0,17

den 30juni 1990.Avser
Källa Budgetpropositionen, Utrikesdepartementet, budgetåret 199091.

Till skillnad från finansierasbankerna fondernas verksamhet genom
gåvobidrag från i första hand i-ländernas regeringar. Bidragens storlek
fastställs i samband påfyllnadsforhandlingar.med påfyllnadEn skers.

internationell överenskommelse, bidragsgivarnadär görgenom en en
utfästelse för fyraeller år.tre

Utlåningen från fonderna sker förmånligapå mycket villkor. AfDF
lämnar räntefria utvecklingskrediter löptidmed 50på år med 110en en



199148SOUutvecklingskredi-räntefrialikaså%.administrationsavgift 0,75 AsDFspå
tio första årenavgift %. ärpå Demed l35-40 årlöper påter en

fondutlåning frånVid IDBsfrån AfDF och AsDF.vidamorteringsfria lån
administra-%,på 1-4FSO gäller räntasärskild verksamhetfor enen

femamorteringsfri period pålöptid%, 20-40 ochtionsavgift 0,5 årspå en
till tio år.

1989,31 decemberutvecklingsfondernatillbidrag82. inbetaldaTabell
procentochmilj dollar

lDA FSOAtDF AsDF

bidraginbetaldaTotalt
680 8603628 60711 l54milj. dollar

bidragSverigessamlade
291093181474milj. dollar

Sverigesbidragsandel
0,340,935,242,70procent

Sverigesröstandel
0,55 0,172,682,06procent

juni 1989.30denAvser
199192.Utrikesdepartementet, budgetåretBudgetpropositionen,Källa

utvecklingsbank ochrespektivekapitalet idet tecknadeStorleken avav
utlåningskapaci-utvecklingsfond avspeglar derasrespektivetillbidragen

tet.

31utlåningsvolym-fondernasUtvecklingsbankernas och83.Tabell
dollar1989, milj.december

UtlåningutlåningTotal tom
1989 år 1989december31

15180662186IBRD
222 522558lDA

702884 20244IBRDlDA
8659473 1AfDB
9826022AfDF
847215495AlDBAlDF

206219015AsDB
3639581 1AsDF

362328596AsDBAsDF
223530 13llDB

34210038FSO
2 57740 151IDBFSO

juni 1990.30denAvser
199192.budgetåretUtrikesdepartementet,Budgetpropositionen,Källa

olikasig till mottagarländer påriktar-fondernaochRegionalbankerna
grupperingssy-kreditvärdighet. Olikavarierandeutvecklingsnivå medoch

syftemedlåntagarländerolika kategoriermed atthar upprättats gestem av
Interamerikanskalånevillkoren.fördelaktigafattigare länderna dede mest

1970-tidigakommit Detlängst.områdeutvecklingsbanken har på detta
komplet-fattiga låntagarländersärskiltinom IDBtalets strävan att gynna

°0minst 50målsättningen llllångtgåendemed denterades att avsenare



bankens inriktasskall fattigapå befolkningsgrupper. SOU 199148finnsDetresurser
idock alla regionalbanker stark i förstasträvan hand bistå lågin-atten

komstländerna. -
Utvecklingsbankernas -fondernasoch totala utlåning fördelad olikapå

sektorer redovisas i 84. framgårtabell Det utvecklingsfonderna haratt en
klarare fattigdomsinriktad profil sinpå utlåning. De har eftersträvat att

resursernautlåningen i första hand skall gå till samhällssektorer där mera
direkt kommer fattigaste befolkningsgmppernade till godo. Detta har skett

satsning jordbruks-på och landsbygdsutveckling socialt inrik-genom samt
tade projekt inom utbildning, hälsovård, befolkning, Stadsutveckling och
Vattenförsörjning. allsidigFör utveckling krävs emellertid ävenen en
satsning på ekonomisk och samhällelig infrastruktur såsom energi, trans-

kommunikation industri.och Utvecklingsbankernasport, utlåning har
koncentrerats till dessa sektorer.

Flertalet u-länders starkt beskurna möjlighet till extemñnansiering ge-
upplåning internationellapå de kapitalmarknaderna under 1980-taletnom

har utvecklingsbankerna vidgad roll. tidigareFrångett nästanatten
uteslutande ha varit inriktad på projektñnansiering har deras långivning
delvis fått karaktär betalningsbalansstöd kopplat till ekonomiska refor-av

och strukturanpassningsprogram. Dessa anpassningslån svarademer un-
der verksamhetsåret 198990 för drygt 25 AfDBAtDFs utlåning,av
medan imotsvarande andel AsDBAsDF tillbegränsades %.under 15
Fr.o.m. 1990 har även IDB börjat sektoranpassningslån. Denna utlåningge
sker under inledandede två iåren samarbete med Världsbanken.

Tabell 84. Fördelningen de regionala utvecklingsbankernas ochav -
fondernas ackumulerade utlåning på sektorer 31 december 1989, procent

AfDB AfDF AsDB AsDF IDBFSO.

Jordbruk 23 36 19 49 22
Utbildning, -hälsovård 6 15 10 9 19
Transport 17 21 19 13ll

nyttigheterOffentliga 26 17 32 21 28
Industri 19 4 20 10 15Övrigt 9 7 3- -
Summa 100 100 100 100 100

Vattenförsörjning,Avser energi, telekommunikationer etc.
Källa Budgetpropositionen, Utrikesdepartementet, budgetåret 199192.

Sverige8.1 Regionalbankerna, Världsbanken och

Motiven for tillkomsten regionalbankerna faktoreroch de bidragitav som
politiskaochtill deras tillväxt får väsentligen isökas ekonomiska händel-

seförlopp i respektive region. IDBs tillkomst delvis reaktion påvar en
komkommunismens framväxt i Latinamerika, där banken bli densnart att

framstegsallians.viktigaste komponenten i President Kennedys Bildandet
Afrikabanken i hög grad resultat den snabba avkolonisations-ettav 112var av



SOU 199148Afrika början 1960-talet. Och Vietnam-i i slutet 1950- ochprocessen av av
i mitten bidragit tillkrigets utveckling 1960-talet torde ha ompröv-av en

ursprungligen negativa amerikanska inställningen till regio-ning denav en
för Asien.nalbank

ekonomiskt tillkomsten regionalbankernahänseende kan del treav
positivt negativt tilloch relaterad Världsbanken och dessbådesägas vara

i meningen regionalbankerna sannolikt aldrigPositivtverksamhet. att
före finansiellainte Världsbanken gått upplånareetablerats, som avom

vidareutlåning tillkapitalmarknaderna för u-länderna. Nega-påresurser
tillfredsställdativt meningen varit medi låntagarländernaatt merom

varitintresset för regionalbankerVärldsbanken, hade etableraatt nya
mindre.

vanligafaktorer får ha medverkat. Bland denAndra också annatanses
resursöverföringar,uppfattningen fler för desto totalakällor störreatt

institutionflöden. Vidare internationella mekanik innebärden attsom en
institutioneri förr till liknanderegion eller leder upprättandetsenare aven

i regioner, inte minst söka nåu-ländernas beslutsamhetandra samt att
internationella finanssystemet.inflytande det samladeöverstörre

intensiva,regionalbankernas relationer med VärldsbankenMedan är
inbördespositiva negativa förtecken, regionalbankernasmed både och är

relativt formella relationerna inskränker sigutvecklat. Desamarbete svagt
informella till personligatill vid varandras årsmöten och denärvaro

litet systematisktkontakter mellan tjänstemän. Förvånansvärt av samar-
särskilt till olika regionalban-existerar med hänsyn debete därutöver, att

närliggandei avseendenkernas verksamhet och problem många är mer
till ingainbördes i förhållande till och konkurren-Världsbankenän att

föreliggersproblem dem emellan.
huvudsakliga mellan Världs-Det konkreta samarbetet under årsenare

samfinansieringarregionalbankerna olika avseendebanken och har rört
främst strukturanpassning.

sida viss generalisering, AfDBFrån Världsbankens betraktas, med som
olikainstitution för resursmobilisering utnyttjas för fyllakan atten som

från AfDBñnansieringsgap. kvalificerade bidrag till problem-Några mer
förvänta bliroch utformning lösningar tycks inte sig. Detanalys manav

emellertid missions rutinmässigtvanligare ochallt med gemensamma
ilokala planet låntagarländerna.sker kontakter på detnu

bedriva egentlig anpassnings-först nyligen givits mandatIDB har att
främst intresse-långivning. vidare perspektiv Världsbanken haI tycksett

fall till fall in isig för långivning från skulle kunnahur lDBsrat passas
latinamerikanskaför olika låntagarländer.Världsbankens planer

låntagarländer finnsFramförallt det motstånd allt-bland större ett mot
regionalbankerna.för omfattande koordination Världsbanken ochmellan

möjligheten spelaI många dessa länder gärna att att utav ser man
i riktning strategisam-bankerna varandra hålls Strävandenöppen. motmot

ordning arbetsdelning ofta gängbildning från bankernasoch ses som
finnsindustriländernas sida. låntagarlän-och Flera exempel därdärmed

genomföra förinvesteringsstudier,uppdragit Världsbankender åt att var-
113



SOU 199148efter projekt finansierats regionalbank, där låntagaren kunnat erhållaav en
fördelaktiga finansiella villkor mjukare policy-villkor.ellermer

förenklat fördelar i förhållande till regional-Något skulle Världsbankens
ligga i erfarenhetbankerna kunna dess längre och ochsägas större resurser

inte minst utvecklingsekonomiska frågor.kompetens, vad gäller Dess
relativa ligger framförallt i mindre till politiska,svaghet närhet låntagarnas
ekonomiska sociala verklighet fältorganisation.och Omväntsamt svagare

regionala fördel regionalahar de bankerna åtminstone potentiell,en, som
ekonomiskabåde politiska och området. kansamarbetsorgan på det Det

reformprogramekonomiska politiskt acceptabla eller minskagöra mer
friktionerna känsliga nationella suveränitetsaspekter iuppstår,när t.ex.

olika miljöprojekt.samband med
skiljelinje fram iUnder 1980-talet naturlig Världsban-växte det atten

fokuserade skuldkrisfrågor policy-frågorövergripandeken på och påmer
och regionalbankerna i fortsatte sinmakro- sektorplanet, medan huvudsak

inriktning projektinvesteringar. projekt-på Trots detta Världsbankensär
långivning i varje region betydligt långivningen frånden totalastörre än

regionalbankerna. fall förekommer överlappningoch mångaIvar en av en
aktiviteter inombankernas sektorer.av samma

Detta område analyseras. Detsammaär värt närmareett attsom vore
frågan regionalbankerna inrikta sig långivning projekt-gäller bör på påom

sektornivå. makroekonomisk anpassningslångiv-och Det skulle betyda att
ning, främst till i fortsättningen huvudsakligenländer, skullestörre även

i fall förutsättahandhas Världsbanken och IMF. så ökadDetta bordeav en
samordning olika regionalbankerna.mellan Världsbanken och de

Regionalbankerna utjämnande funktionkan också ha mellan lånta-en
finansiellt policymässigt dominerandegarländerna och de starka och Bret-

Woods-institutionerna. Afrikabanken viktigha spelatt.ex.ton anses en
för tidigare motsättningarna Tanzaniaroll lösa de mellan ochatt upp

liknandeVärldsbankenIMF. IDB har spelat roll vad gäller Peru.en ex.
finnas anledningDet kan söka utveckla roll.dennaatt

finnas förDct kan alltså samarbete mellan utveck-närmareutrymme ett
lingsbankerna vissapå områden.

inflytandeKapitalandelar,

finansiella i utvecklingsbankernaDen och legala strukturen återspeglar
avvägningar inflytande för huvudsakliga finansiella bi-svåra mellan de

dragsgivarna föroch låntagarländerna.
När det gäller kapitalandelar och röstinflytande i IDB är relationen mellan regio-

937 DAC-nala och icke-regionala medlemmar och mellan och icke-
DAC-medlemmar 4654. USA, största enskilt medlemsland, har fortfarandesom
34,5 för USA°o rösterna och och de icke-regionala medlemmarna dvsav euro-

såledespéerna och Japan är det relativa inflytandet 8317. USA är mycketen
dominerande aktör i IDB.

Detta jämföras med situationen AsDB, mellan regionalakan i där relationen de
6535 DAC-och icke-regionala medlemmarna är i röststyrka och relationen mellan

icke-DAC-länder ungefär 4060 4555och är när det gäller kapitalandelar och när det
DAG-länderna,gäller röstandelar. Aven i AsDB är Japan, mycket bety-ett av en

15 12,5 USAsdande aktör, med °o kapitalandelarna och % i röststyrka. kapital-av
andel är lika Japans.stor 114som



SOU 199148och regionalarelation mellan icke-regionalaAfDB intentionen skapal att envar
svårigheterna betala sinapå för regionala medlemmarna12. de attmedlemmar

år förändrat denna relation,underhar emellertidkapitalandelar som nusenare
röststyrka dockuppgår utvecklingsfonden AfDF är kapitalandelar och23. ltill ca

länder.institution och givarnafördelade mellan bankenjämnt somsom
sammansättningspeglar styrelsernasregionala utvecklingsbankernal alla de tre

uppgår till tolv,lDB antalet styrelseplatserröststyrka. I AsDB ochungefär ländernas
på 84 ochoch icke-regionala medlemmarAsDB mellan regionalamed relation ien

102på relationer66. IDB är motsvarandeDAC- icke-DAC-medlemmar lmellan och
regionala och18. med relation mellan48. AfDB är styrelseplatsernas antaloch I en

icke-DAC- ochpå 21-relation mellan126. praktikenicke-regionala dvs i samma
med relationAfDF styrelsemedlemmarnas antal tolvDAC-Iänder IDB. I äri ensom

på 66.icke-DAC-IänderDAC- ochmellan
formella inflytandetFördelningfråga sig i detvad mån denMan kan av

angivna siffroriåterspeglasländer och ländergruppermellan som ovan
Särskilt föreffektivitet i beslutsprocessen.ansvarstagande ochunderlättar

tillinflytandefördelning orsakernaAfDB dennaIDB och vara en avanses
verksamhets-gradvis anpassning bankersdessasvårigheterna nåatt aven

förhållanden.inriktning till förändrade
omständigheter kom-på deRegionalbankernas framtid beror under alla

Enligt vissa bedö-kontrollen dem.promisser kan nås vad överavsersom
alltförVärldsbankenalltför dominerat u-länderna,FN-systemetär avmare

regionalbankernainflytandetindustriländerna,dominerad medan överav
och u-länder.välavvägd balans mellanbygger på meren

institution-inflytande multilateralafrågor makt och deDessa överom
olika ochtill motsättningar mellan länderi fall letthar mångaerna

förlamande maktstrid mellanhar IDB genomgåttländergrupper. Senast en
djupgående negativaUSA, medfrämst latinamerikanska länderna ochde

AfDB problemen bottnaoch kan sägaseffekter verksamheten. För IDBpå
ligger imotsättninginbyggdai paradoxen, dvs denden attsoms.

ansvarigai samtidigtmajoritetsinflytande banken, ärharlåntagarna, som
lånevillkoren.för utformningen av

i förhål-situation för Afrikabankenspeciellavseende råderI detta en
Asienbankenutvecklingsbankerna.regionala Förtill två andralande de

förliknande förhållande gällersig speciellt EtthaJapan ett ansvar.anser
banken, sig självklar ledarroll. FrånInteramerikanska USA hadär anser en

iinitiativ ståndpunkter dessatill medför och USAs ochtid Japansannan
konflikt övriga DAC-medlemmar.motsättningar medbanker och öppen

ochspeciella ansvarstagandenemellertid båda ländernasOfta deleder
verksamhet.initiativ till förbättringar bankersdessaav

inflytande ifinansiering ochytterligare relationen mellanaspektEn av
förinte minst svenskt vidkommande, ärutvecklingsbankerna, intresseav

för röstin-kapitalet utslagsgivandeinbetaldarelativt begränsade ärdetatt
bidragen till bankernasinstitutioner. betydligtflytandet i dessa De större

litet.mycketfonder däremot röststyrkanpåverkar
påfyllnadsnivåer tilltillfredsställandesvårigheternaljuset nåI attav

röstinflytandetmodifieringarfråganfonderna 1980-talet kanunder om av
forts fram1990-talet. tanken haraktualiseras under Denkomma attatt

tillsiginbetald dollar den gårungefär vikt borde åt vareges ensamma
förändringutlåningsfönster. sådanmjuka Enbankernas hårda eller
ökningkombineras medbehövaskulle dock ett avex. enarrangemang 115



SOU 199148fasta röstinflytandet förantalet land bevarade u-länderna,röster per som
vilka undantagsfall bidrar till påfyllnaderna i fonderna.bara i

och regionalbankernaSverige

Sveriges i utvecklingsbankerna Sverige möjligheter tillmedlemskap ger
inflytande i internationella ekonomiska finansiella frågoroch vikt inteav

för i viss for Utvecklingsban-bara u-länderna mån också vårt land.utan
instrument inom for Sverigeskerna betrakta allmännaär att som ramen

relationer u-länderna. De spelar kompletterande roll imed samarbeteten
med våra huvudmottagarländer.

Sverige kommit ikläda sig jämförelsevis oegennyttighar rollenatt av en
understödjare multilateraladet med betydande gradsystemetav en av
kontinuitet i sitt Liksom övriga nordiskaagerande. länder har Sverige
därvid dragit erfarenheter från långvarigt aktivt bilateraltpå och utveck-
lingssamarbete. Kontinuiteten i nordiska troligtvisdet agerandet har lett
till inflytande i utvecklingsbankernastörre än deett motsvararsom nor-
diska röstmässigaländernas tyngd.

Den nordiska i centrala utvecklingsfrågor har skapat platt-samsynen en
form för i utvecklingsbankerna, vilket institutio-uppträdandegemensamt

former.naliserats i olika Vid veckovisa telefonkonferenser behandlas
dagordning i olika i flertalet fallkommande veckas de bankerna och

nordiska instruktioner till exekutivdirektörutarbetas dengemensamma
djupgående diskussion olika policyfrå-Norden. Merrepresenterarsom av

föregår bankernas årsmöten.gor
utvecklingsbankernas prioriteringarGenerellt kan kommitsägas att att

uppvisa biståndspolitiskaökad överensstämmelse med de svenska målen.
i fördelningsfrågorDet gäller synnerhet betoningen och utvecklingensav

sociala dimensioner. inriktningen jordbrukspro-gäller också på ökadDet
duktion matförsörjning foroch säkrare inom olika landsbygdsut-ramen
vecklingsprogram. Under har miljöfrågorna snabbt fåttår högsenare
angelägenhetsgrad i utvecklingsbankerna.

kapitalandelarna iDe nordiska utvecklingsbankerna och bidragen till
fonderna Finlandsabsorberar 30 Danmarks och 40 °osamtca av ca av

Sveriges multilaterala biståndsbudget. TillsammansNorges och fyrahar de
ungefärländerna

i förröststyrkan lBRD och i de står 6 %4 4,5 IDA där totalaav av-
ibidrag,

AfDB i AfDB för5,9 i och 7,1röststyrkan där de står 14,6av av-
bidragen,

%2,7 °o i 2,9 bidragen tillröststyrkan AsDB och AsDF ochav av-
0,43 % i 0,83 °o bidragen till FSO.röststyrkan IDB ochav av-

Afrikabankennordiska iDet deltagandet Världsbanken och alltsåär
substantiellt, i marginellt.AsDB och IDB däremot mera

marginellaDet deltagandet i och har givna skäl och har hellerIDB AsDB
inte tidigare politiska ekonomiskaifrågasatts. Senare utveckling iårs och

frågandelar Latinamerika och Asien aktualiserabör dock kunnaav om
omfattningen svenska insatserna ide dessa banker. Under 1990-talet ll6av



SOU 199148utlåning till Nicaragua Indo-Kinakommer lDBs I kanåterupptas.att en
långivning omfattning bli frånåterupptagen betydande aktuell AsDB.av

nordisk sida potential ligger iFrån svensk och har den vårtsom
i regionalbankerna i ringa utnyttjats.medlemsskap grad Huvudorsakerna

härtill får sökas i brist handläggarkapacitet och därmed sammanhäng-på
brist Regionalbankernaande på kunskap dessa banker. kommerom van-

ligtvis i Världsbanken. gäller särskilt perioderskuggan Det under dåav
ingen svensk finns exekutivdirektörskontoren. aktiveringpå En våraav
regionalbanksinsatser emellertid på gång.är

Även naturliga skäl dominerar gällerVärldsbanken vad t.ex.om av
policy-utveckling ekonomiska makro-kunskaper regio-och globalt och

regionalbankernas intenalt, bör verksamhet underskattas. Deras kompa-
rativa Fördelar tillderas närhet låntagarländerna medutgörs störreav
åtföljande inblick i Förståelse För politiska,och ländernas ekono-större
miska sociala dynamik. Härvidlag regionalbankerna oftaoch kan spela en

i Förhållande tillkompletterande roll Världsbanken. Genom de betrak-att
i falllåntagarländernas egna banker många lyhördhetenär störretas som

Förutsättningarna För Förtroendefull policy-dialog.bättre Det gälleroch en
frågeställningarsärskilt ekonomiska inrikespolitiskamed och ochut- so-

ciala implikationer.
miljö,fattigdomsinriktning, kvinnofrågor i vissPå områden och,som

mänskliga rättigheter demokrati regionalbankerna intemån, och spelar en
oviktig policy-skapande i respektive region. Förutsättningar finnsroll att
Föra in nordiska i regionalbankerna.det tänkandet på dessa områden Som
i institutioner argumentering i sakfrå-multilaterala kan övertygandeandra

inflytande Följer kapitalandelarvad ochär större änettgor som som avge
Även i nordisk aktivitet iröststyrka. begränsade ökningar svensk och

Regionalbankernaregionalbankerna märkbara resultat.kunna äranses ge
värdefulla potentiella För landinformation,också källor både allmän-som
politiskt biståndspolitiskt exportfrämjandeoch synpunkt.samt ur

lnteramerikanska utvecklingsbanken8.2

interamerikansk finansinstitution iIdén väcktes redanupprättaatt en
För ekonomiskaslutet 1800-talet stärka det samarbetet mellanattav

Latinamerika Bildandet lnteramerikanska utvecklingsbankenoch USA. av
dröjde emellertid till mitten utvid-ända 1959. Under 1970-taletIDB av

väsentligt. Härigenom Förvandlades frångades bankens medlemskrets IDB
pan-amerikansk biståndsorganisation, främst finansierad tillUSA,en av
multilateral finans- utvecklingsinstitution.och Idag har IDB 44en

i Latinamerika Karibien,medlemsländer, 25 låntagarländer och tvåvarav
icke-låntagarländer i regionen icke-regionalaUSA och Kanada 17samt
länder.

formelltlångivningens inriktning har låntagarnal beslut avgö-ettom
motsättningarinflytande, vilket lett till mellanrande under årsenare
Följd inFördesfrämst latinamerikanska USA. Somde länderna och dettaav

ii sjunde kapitalpåfyllnaden parallell röstmekanismsamband med den en
vilken möjlighet uppskjuta projektstyrelsearbetet, och 117attger program som



SOU 199148för icke-låntagandeär oacceptabla de medlemsländerna. Under årsenare
har icke-regionala drivit linjen inflytandede länderna ökat för derasatt ett

USAsdel på bekostnad nuvarande 35 %röststyrkaav om ca vore en
naturlig historiskt riktigoch avspegling Latinamerikas och lDBs alltav

ekonomiska samarbete medstörre Europa och Japan.
lDB den regionalbankerna.är största Från 1959 har IDBstartenav

finansierat projekt tilloch total kostnad drygt 120 miljarderprogram en av
dollar. bidragitHärav har banken tredjedel.med Under 1980-talet haren

i genomsnittlDBs lånevolym till miljarder årligenuppgått 3 dollar medca
Förväntad fördubbling l990-talet. iunder För många länder Latiname-en

rika, fattigare,särskilt offentliga finansieringskällan.de är IDB den största
utlåning relativt fattigdoms-Bankens har markerad och, underen senare

miljöinriktning. tidigareår, Som till knutits fondnämnts har IDB fören
utlåning fördelaktigapå mycket villkor, Särskilda Fonden FSO. Likaså
efter från inom tillskapatsmönster Världsbanken har IDBs Interame-ram
rikanska investeringsbolaget Interamerican Corporation,Investment IIC
för till etableringmedverkan privata företag.av

Sverige iblev medlem 1976. Relationerna tillIDB banken präglades till
början inrikespolitiska motsättningar själva medlemskapetsen av om

berättigande. Näringslivets upphandlingsintressen fråganställdes mot om
svensk medverkan i banken kunde tillbetraktas stöd latinameri-ettsom
kanska militärdiktaturer. Följden bidragblev Sveriges till bankenatt
finansierades för exportfrämjandeanslaget flerta-över verksamhet. Sedan

militärdiktarurer fallit,let IDB-insatsemaövertogs de svenska 1990 av
biståndsbudgeten.

Sverige ingår i valgrupp niomed västeuropeiska länder,en som repre-
%,röststyrka på 3,7 0,17 fallerprocentenheter på Sve-senterar en varav

rige. finansiella bidragVåra har därmed varit inträdet ibegränsade; sedan
tillbanken har de uppgått drygt 120 milj.kr.

handelspolitiskaDet alltså motiv anfördes för svenskt medlem-var som
iskap IDB. Enligt undersökning femtiotal1988 hade årenöver etten

företagsvenska levererat tjänster till IDB-projekt foroch 110varor ca
miljoner dollar. Svenska samtidigt inbetalthade då 19nästanstaten
miljoner i medlemsavgifterdollar till bidragen tillbanken. De svenska IDB
får alltså givit utdelning.ha godanses

intresse inteVårt IDB primärt handelspolitisktär utanav numera
biståndspolitiskt. får därförDet naturligt huvudmanna-attsnarare anses

för fr.o.mskapet IDB budgetåret 199091 till avdelning förövergått UDs
internationellt utvecklingssamarbete i finansi-och medlemskapet lDBatt

biståndsanslaget. lDBs politik särskilt stödja fattiga befolk-över atteras
ningsgrupper, ekologiskt bärkraftig utveckling kvinnornas ställningochen
ligger i linjeväl målen för biståndspolitik.med svensk

8.3 Asiatiska utvecklingsbanken

Tanken regional utvecklingsbank i föddes i börjanpå Asien 1960-en av
samtidigt intresset förtalet ökat regionalt samarbete förstärktes. 118som



SOU 199148dominerandeUppfattningen förekom anglosaxiskt Världsbankendenatt
Asiatiska utvecklingsbankendittills missgynnat asiatiska länderna.de När

asiatisk1966, uttalat karaktär.AsDB grundades kom den att en
icke-idag 35 regionala och 16AsDB har 51 medlemsländer, varav

regionala 27 låntagarländer.regionala. de medlemmarna är länderAv
regionala traditionell innehavaremedlemsland ochJapan största avsom

inflytande i försökerpresidentskapet mycket betydande banken ochhar ett
tidigareytterligare europeiska medlemsländerna harstärka detta. De spe-

blivit aktivapåtagligt passiv ochlat roll har under årsenare meren men
konstruktivt kritiska.

fungerafilosofi tillblivelse sompräglat AsDB dessDen är attsom sen
Grundinställningen fortfarandefamiljedoktor för låntagarländerna. är att

möjligt sinatill sig mycket hälsan hosbanken bör känna och lära så som om
patienter för hjälpa vid Om patientenkunna dem behov.många att

specialist hänvisas tillhjälp den stadsläkaren Världs-behöver storaav en
banken.

inleddes, Asienbankenoperativa verksamheten harSedan 1966, då den
miljarderfinansierat projekt till 28900 och värde överöver ett avprogram

sin ordinariefinansierar verksamhet med dels dedollar. Banken resur-
marknadsvillkor, särskilda fondresursernadels delånas påutserna, som

fördel-från Asiatiska utvecklingsfonden AsDF, lånas på mycketutsom
villkor till fattigasteaktiga de medlemsländerna.

inriktatslåneverksamhet har under år alltmerBankens motsenare
framsteg gjortsfattigdomsorienterade projekt och betydande har när det

insatserintegrera miljöaspekter i projektverksamheten. Bankensgäller att
kvinnoområdet hittills varit öka underpå har begränsade väntasmen

kommande år.
ingår Nederländerna och deSverige i valgrupp bestående Kanada,en av

°o.9,1nordiska Valgruppen har sammanlagd röststyrka påländerna. en
tredje efter Vid 1989Japan och USA. utgångenDen den störstaär av

till Asiatbanken till miljoneruppgick Sveriges sammanlagda bidrag l3l
relativtupphandlingen har utvecklats väl, på årdollar. Den svenska senare

konsultsidan.påäven
får solidaasiatiska utvecklingsbanken bedömas den ochDen mestsom

samtidigt auktoritärt ocheffektiva regionalbanken. präglasDen ettav
senioritet lojalitet iblandoch värderas högt ochtänkande, därtoppstyrt

för organisa-anklagats stelhögre kunskap och kompetens. Banken harän
tion brist vision intellektuell dynamik.och på och

Motsättningar kommunikationssvårigheter mellan Japan och USAoch
europeiskaförekommit. får därför län-har Det välkommet deattanses

iAustralien börjat spela aktiv rollnågra u-länderderna och samt meren
styrelsen.

anledning inte till ochfinnas det svenska stödetDet kan överväga om
från nivåAsiatbanken nuvarande blygsammasamarbetet med bör öka

°0 kapitalet 0,93 % fondresurserna. Detta skulle kunna ske0,15 ochav av
utvecklingsfonden,insatsandel i Asiatiska delsökaddels genomgenom en

församlinansiering via Beredningen internationelltSIDA ochökad
119



SOU 199148besitterSverigetekniskt-ekonomiskt BITS på områden därsamarbete
expertis.kunskaper ochgoda

i Asienbankenmotivet för satsningarsvenskaDet grundläggande större
Viktigtutvecklingsorgan i regionen. ocksåbetydelse ärdess ökadeär som

slagit inorganisation, i allt högre gradvälsköttdet mycketäratt som nuen
biståndspolitiska målenligger svenska ändepå väg närmaresomen

ligga i linjetill positiva utveckling skulle med dettidigare. bidra dennaAtt
handelspolitiskt.intresset i regionen, utvecklings- ochbådeökade svenska

relativtSveriges begränsade kunskapSamtidigt skulle detta bredda egen
regionen.erfarenhetoch avom

Afrikanska utvecklingsbanken8.4

AfDB minsta utvecklings-afrikanska utvecklingsbanken denärDen av
kapitaltillväxten. Banken grundadesden har den snabbastebankerna, men

ekonomisk socialsyfte bidra till finansiering och1963 med att extern av
regionensstödja effektiviserautveckling i Afrika ochsamt att egen resurs-

kommersiellatill huvudsakligenmobilisering. komplement bankensSom
utvecklingsfonden AfDFafrikanska ochutlåning 1972upprättades den

förmånligakrediter påNigerian Fund. båda lämnar1976 The Trust De
Tillsammans bildarfattigare i regionen. denvillkor till främst de länderna

Nigerianutvecklingsbanken, utvecklingsfonden och The Trustafrikanska
Afrikanska bankgruppen.Fund den k.s.

afrikanskAfrikabanken angelägen-första 20Under de åren rentvar en
försjälvständiga afrikanska undantag Syd-medhet. Idag har alla stater,

Även däriblandicke-afrikanskaafrika, anslutit sig medlemmar. stater,som
flertalet europeiska länderindustriländer ochUSA, Kanada, Japansom

anslutit sig. länderinklusive Sverige övriga nordiska länder, har Fleraoch
i TotaltLatinamerika medlemmar banken. hari Asien och ocksåär numera

icke-regionalafonden 50 regionala och 25 medlemmar.banken ochnu
övriga nordiska länder, Schweiz ochSverige bildar tillsammans med

direktörsstyrelseIndien löpande arbete skötsvalgrupp. Bankens enaven
icke-regionala bankensfrån länder. Förmed 18 direktörer, varav sex

administrativa verksamhet stab på drygtoperativa och tusensvarar en
Elfenbenskusten.i Abidjan iflertalet vid högkvarteretpersoner, varav

afrikansktväljas frånpresident, skallStaben leds bankens ettsomav
medlemsland.

kapitaletkapitalökning tredubbladesVid fjärde 1987bankens allmänna
Vidare givar-för femårsperioden 1987-1991. komtill 19,5 miljarder dollar

utvecklingsfonden ibidrag till realaländerna överens termersomom
föregående påfyllnaden.25-procentig ökning jämförtinnebar med denen

fondenskapitalförstärkning bankens ochbetydandeDenna mycket av
möjligheterväsentligtsidan stärkt bankgruppenshar å attenaresurser

sig fråni ansträngningar återhämtastödja afrikanska länderna derasde att
Åi regionen.tid andraekonomiska sociala kris under lång råttden och som

inför problemoch pressandesidan har bankgruppen ställts attstora
120sitt vidgadeorganisations- policymässigt förvalta och utvecklaoch upp-



SOU 199148ekonomiskainternatill låntagarländernasinte minst med hänsyndrag,
svårigheter.

kapitalök-fjärdeden allmännaför överenskommelsenInom omramen
sjättekapitalandel till °0.Sveriges 1,45 För denningen i uppgårbanken

utvecklingsfonden svenska bidra-Afrikanska detpåfyllnaden motsvararav
utvecklingsbanken fondeni Afrikanska och°0. Sveriges deltagande4,5get

utvecklings-i övriga multilateraladärmedi procentandelar är högre änmätt
banker.

Utvärdering

internationella organi-granskningi utrikesdepartementetsSom ledett av
utför-biståndsbudgetensvenskt stödsationer erhåller betydande översom

Afrikabankens verksamhet. Inomutvärderingoberoendedes 1989 aven
samtliga svenska ambas-instrueradesför utvärderingen så gott somramen

låntagarländernasi Afrika inkomma med kommentarersader att synom
utvärderingentill derelationer till Afrikabanken. Bakgrundenpå och var

tillväxt underaktualiserats bankens mycket snabbaproblem som genom
år.senare

of AfricanAfrica. evaluation the De-Utvärderingen, Banking Anon
officielltdärefterjanuari 1990. hari DenBank, presenteradesvelopment

till bankled-Afrikabankens samtliga medlemsländertillöversänts samt
ningen.

formuleras i korthetoch slutsatsUtvärderingens genomgående ut-tes
afri-MindreAfrikanska utvecklingsbankeniifrån ledende namnettre

tillbankmässighet skulle leda störrepolitiserandekanskt och mer av
pekasidan det svårtutvecklingseffekter. framhålls andra ärDet å utatt att

just Afrika-välpanafrikansk institution lyckats sånågon somsomannan
tillof och källaAfrika AfDB center excellencebanken. I är ett en

stolthet.
utvärderingen afrikanska medlems-deInledningsvis uppmärksammar

med denför banken och problemetbristländernas på engagerat s.ansvar
ligger imotsättninginbyggdaparadoxen. Därmed den attsomavses

samtidigtmajoritetsinflytande i banken, ärharlåntagarna, ett ansva-som
utformningen lânevillkoren.riga för av

solidari-För missriktadkritiseras bl.i-landsmedlemmarnaMen även a.
kapitalpåfyllnadtill förhandlingar bankenshänvisas särskilt deHärtet. om

tid bilder massvält ochfördes då påslutfördes 1987. De under ensom
fanns därförmassmedias fokus.ständigt i Deti Afrikaumbäranden ettvar

förnågotpolitikerna i industriländernapå göramycket tryck attstort
kapitalpåfyll-AfDB fickAfrika snabbt. Resultatet blevoch detgöra att en
påfyllnadmarginal den°0. med störstapå 200 Detnad stor envar

seriösfått. inte på bedöm-utvecklingsbank någonsin Men den baserades en
effektivt såmöjligheter sätt hanteraning påbankens stortettettattav

just mellan bankensutvärderingen det obalansenresurstillskott. Enligt är
kapacitetbristande administrativafinansiella ochtillgång påstora resurser

huvudproblemen.är ettsom av
för klaraför vilja allt alla. Idag saknas 121Bankledningen kritiseras göraatt



SOU 199148prioriteringar. för tydligare,Målen verksamheten måste göras resurserna
och systematisk uppföljning införas.måste koncentreras kontroll och På

personalsidan kapacitetsbrist och otillräcklig kompetens.påtalas Rekryte-
politiskaringen ofta på grunder, banken och fåsker detär ärtopptung som

Utvärderingen föreslår organisationsutredningjobbet. tillsättsgör att en
främst sikte låga prioritering operativamed på ändra bankens denatt av
verksamheten.

positivt.Bankens aktiviteter på miljöområdet bedöms Den nord-
sydkonfrontation på detta i några liknandeområde uppstått andrasom

ÖverhuvudtagetAfDB.organisationer inte i regionalban-spåras anses
kerna, just sin regionala karaktär, ha lättare handha mångaattgenom
miljöfrågor, eftersom känsliga suveränitetsfrågor inte bli likabehöver
infekterade.

Jämfört övriga utvecklingsbankerna AfDBs finansiellade har ställ-med
ning försiktigt kreditvärdighetsinstitut. vissbedömts ledande Enmer av
uppgradering emellertid främsthar skett under de åren. Dessasenaste var

kapitalökningen uppfattadesresultatet 1987, vilkenden storaav som en
förtroendeförklaring från Utvärderingenmedlemsländernas sida. hävdar

inte automatiskt likställa AfDBs kreditvärdighetdock det går högaatt att
finansiell stabilitet, särskilt kapitalökningenmed den börstora snarastsom

uppfattas politiskt betingat för Afrika.stödettsom
Även i scenario emellertid utvärderingenvärsta konkluderarett att

AlDB siktpå kort- och medellång knappast skulle behöva dra på
garantikapital. sikt,landsmedlemmarnas På längre dvs. slutetmot av

1990-talet, tidpunkten och storleken AfDBs kapitalökningpå nästaanses
central och påverkbar variabel för finansiell stabilitet. Samtidigtvara en

för kvaliteten försämrats,bankens låneportfölj starktpå ävenattvarnas
låntagarländernas betalningseftersläpningar beteck-knappast ännu kanom

finnskroniska. dock skäl följa utvecklingen, särskiltDet attnas som noga
AfDB kapitalökningen blir snabbtden växandestorasom genom en

finansiell i Afrika.aktör

Administrativa frågor och personalfrågor

Utvärderingen det särskilt viktigt möjligt komma tillså långt rättaattanser
finansiellaobalansen mellan bankens tillgångmed på ochstora resurser

bristande administrativa kapacitet. Enligt utvärderingen bristernagäller
administrativapå det området

ledningsfunktionen samordningsansva-den och det outveckladesvaga-
landnivå,påret

beslutsordning avgränsningaroklar och oklara mellan ansvarsområden-
samt

betoning operativalåg den verksamheten.av-
Önskvärda organisationsförändringar utvärderingenenligt in-bör vara

fáltverksamhetriktade prioritering operativapå ökad bankensav genom
omsorgsfullare projektval, projektövervakning systematiskbättre och åter-
koppling information utfallet projekten.av om av

Ytterligare förändringar utvärderingen efterlyser lednings-stärktär 122som



SOU 199148programorienterad såinförande budgetprocesskontroll och attav en
programmåluppställdaresurstillgången planeringen bättreoch motsvarar

iansvarsförhållanden resultatansvar banken.ochklargörandesamt av
analytiskalandprogrammering, baserad påVidare förbättradkrävs meren

personalförstärkning för land-landstudier,problemorienteradeoch samt
specifikt arbete m. m.

bankledningenbegär be-Utvärderingen föreslår DAC-länderna attatt
tonviktorganisation med på konkretakonsultstudie bankensställer aven

utredning vill utvärderingengenomförande.faktiskt En sådanresultat och
Sannolikt olikalängre tid. böri flera och översteg ense som en process

avdelningar nivåer irepresentation från olika ochmedarbetsgrupper
involveras.banken

lider Afrikabanken, enligt utvärde-ansenliga personalstyrkasinTrots
intekapacitetsproblem. Men detringen, mycket uppenbara varaansesav

tjänstemän i första hand behövs, andra ochflertotalt utansett nyasom
bristprojektavdelningarna lideroperativakunskapsproñler. Medan de stor

specialister i form tekniker, ekonomervälutbildadepå etc.,agronomer,av
främst iutifrån politiska utgångspunkter resulteratnyrekryteringenhar att

till har lett tillgeneralister knutits banken. Dettaantalökatett en annan
främst återfinns mellannivå och därunder. Ettpådär kompetensobalans,

bankhierar-ividare högre kommerintryckallmänt att mananses vara
politiska utnämningar.kin, desto avmer

i biträdes-Detta återspeglasFöljden bl. bankenär är topptung. attatta.
oproportionerligtchaufförer, budbärare etc. ärpersonalen sekreterare,

förhållande till antalet handläggare.istor
nyrekrytering till bankenUtvärderingen rekommenderar kommandeatt

identifierade Mycket den kompe-utifrån behov och kompetens.bör ske av
fallet, fordras förinte öppenhetfinns i Afrika. mån såI den ärtensen

iicke-regionala medlemsländerna. dessarekrytering från Kompetensde
från regionala länderna barainte icke-kompetens deländer bör ersättas av

Jämfört övrigaafrikanska karaktär. medför upprätthålla bankensatt
från icke-regionaladeutvecklingsbanker andelen anställdaregionala är

i Afrikabanken.anmärkningsvärt lågländerna

styrelsefrâgorInflytande- och

heterogen samling afri-tillfredsställaAfrikabanken mycketskall söka en
språkliga, reli-motstridigavilkas intressen härrör bådeländer,kanska ur

ekonomiska, sociala politiska skillnader. Detgiösa, etniska, ochkulturella,
internationella organisationer tvingas balan-inte ovanligtvisserligenär att

liksom iskilda Afrikabanken,påtryckningar slag. lintressen och avsera
problem särskiltInteramerikanska utvecklingsbanken, uppträder dessa

motsättning ligger iparadoxen, dvs. dentydligt den attsomgenom s.
utformningen lånevillkoren.samtidigt ansvariga förlåntagarna är av

majoritetsinflytande föreslås i utvärde-låntagarnasFör balanseraatt
nyligen i tillskapasAfrikabanken, IDB,ringen i pådet sättatt samma som

Syftet skulle konstrueraröstmekanism i styrelsearbetet.parallell attvaraen
tid uppskjutamöjlighet vissunder 123säkerhetsnät, attsorts geren som



SOUprojekt 199148och liksom olika administrativa finansiellaoch ställnings-program
taganden bedöms för icke-regionalaoacceptabla de medlemmarna.som

funnitsHade sådant säkerhetsnät enligtunder de åren, skulle,ett senaste
utvärderingen, banken antagligen ha besparats antal tveksammaett pro-
jekt, igenom i afrikanskastyrelsen de ländernaröstats trots mot-som av

från icke-regionalastånd de medlemmarna. Flera oftadessa, karak-av av
politiska prestigeprojekt,tären ha presi-bankensaccepteratsanses av

först efter påtryckningar fråndent hög i de berörda låntagarländerna.ort
Utvärderingen därför förhåller det inte otroligt bankledningenävenatt
skulle välkomna parallell röstmekanism i styrelsearbetet bufferten som

påtryckningar. Mycket pekar vissapå lån under de årenmot att senaste
irritationskapat bland regionalaäven medlemmar.

Enligt utvärderingen hyser inte fullt förtroende förstyrelsen bankled-
ningens förmåga professionellt bankens verksamhet. Styrelsen haratt styra
börjat insistera bli informerad före inte efter viktigapå och händelseratt
och beslut i ambitionen fungerabanken. Den har någotatt ettsom av
granskningsorgan för tillse beslutade verkligen genomdrivs.åtgärderatt att

operativaMedellånga, länderbaserade täcker policyfrå-bådeprogram som
institutionella frågor projekt- programfrågoroch och skulle på så sättgor,

i fokus förkomma styrelsens diskussioner, enskilda projektän ellersnarare
frågor tillfällig karaktär.av mer

Bankens verksamhetoperativa

huvudfråga förEn banken enligt utvärderingen,är, hur bättre projekt-en
kvalitet skall uppnås, eller kanske bättre balans mellan projekt-snarare en
kvantitet projektkvalitet.och viktigt inte förDetta är bara säkerställaatt

bidrarökade till utveckling i förlåneländerna, också påatt utan attresurser
sikt upprätthålla bankens kreditvärdighet finansiella stabilitet.och

projektidentifieringNoggrann projekt fundamentalt föroch val är attav
förbättra kvaliteten på projekt.bankens Detta har också gång på gång
framförts framför allt DAC-länderna. förbätt-Vad krävt bl.a.ärav man

internarade arbetsrutiner för effektivt utnyttja tillgängligaatt mer resurser.
planeringsmekanismerBankens visar sig olikapå många Såsätt.svaga

genomföralyckades banken bara tredjedel projektidentifie-deex. en av
ringsresor planerats 1987.undersom

Mer konkret har krav framförts systematiskpå uppbyggnaden mer av
bankens pipeline. Stark kritik bankledningen riktatshar från styrel-mot

för verkliga låneportfölj förden styrelsen baraatt presenteratssen som
delvis till för period.är relaterad låneprogrammet samma

Banken också genomförandefasen.har avsevärda problem med Ur låne-
ländernas isynpunkt, så den speglas den enkät de svenska ambassa-som
derna företog, detta bankens avgörande svaghet.är

Nyligen utförde också DAC-land undersökning 30 slumpvisett en av
AfDF-projekt.utvalda Undersökningen visade fördröjningarpå avsevärda

i genomförandet projekten, genomsnittligmed kvot 20 %på mellanav en
verkliga och planerade utbetalningar.

utvecklingsbanker framI alla andra lägger bankledningen speciella årliga 124



SOU 199148till projekt genomförande,styrelsen under för-eventuellarapporter om
dröjningar Enligt utvärderingen finns för AfDBoch dessas orsaker. skäl att
införa liknande rutiner.

i betoningen projektkvalitetSom led den ökade betydligtmåsteett av en
utvärderingsverksamhet.starkare roll åt bankensges

Ett i 64den riktningen nyligen utvärdering projektstort steg togs genom en av
genomförda 1982-1987.under perioden Där konstateras vikten sektorkun-a av

påför projektidentiñeringnande betoning projektdesign och projektförberedel-samt
vad gäller tekniska, ekonomiska administrativa komponenter.och Av de utvär-ser

förberedelserderade projekten uppvisade 75 % otillräckliga i dessa avseenden.
låntagarländernaSvag institutionell och administrativ kapacitet i har lett till

återkommande genomförandeproblem vid projekt. Förseningar projekten harav av
också låntagarnas oförmågaföljd uppfyllavarit bankens olika villkor ochatten av

hårdavilka kan orimligt eller oflexibla.procedurer, knappast anses
så står nivåEn lärdom är behovet utveckla och formulera projekten de iatt att

låntagarnas infrastrukturella finansiella kunskapsnivåmed utveckling, tekniska och
underhåll. förhållandeförutsättningar för adekvat Ettoch nära konstateras mellan

förhållandenagenomförbarhet låntagarländerna.och de allmänna ekonomiska i
Stor vikt tillmäts kompletterande investeringar för bankens projekt skall fungera.att

påpekas låntagarnasVidare vikten fortsatta prioritering projekten under ochav av
efter färdigställande. Otillräcklig genomförandetderas övervakning noterades iav

två 22alla de utvärderade projekten. Inte mindre än tredjedelar bankens projektav
ansågsinom jordbrukssektorn misslyckade.

framhållasDet bör samtidigt flertalet de utvärderade projekten planeradesatt av
då1970-talet,under den allmänna ekonomiska utvecklingen relativt positiv,var

svåragenomförandet 1980-taletmedan projekten skedde under under mycketav
förutsättningar.ekonomiska

refererade utvärderingen, omfattade bara 64 projektDen ovan som av
totalt 000 utestående lån, enligt utvärderingenän l bör den svenskamer
bilda utgångspunkt för systematiskt långsiktigtoch uppbyggt utvärde-ett

Syftetringsprogram. skulle projektkvali-generellt stärka bankensattvara
för systematisk policy-dialogoch skapa bättre underlagtet att ett en mer

bli möjligt, finnermed låntagarländerna. Om detta skall krävs bankenatt
former för återkoppling utvärderingarnas särskiltresultat. Det är närav

genomförandedet gäller policy-riktlinjer, utvärderingsresultat etc.av som
befunnitsbanken ha svagheter.stora

viktigt förstärkt landprogrammering för projekt-Ett både ochsteg mot
policy-baserade lån har nyligen tagits Economicupprättandegenom av

Country Programming Papers EPCP för olikaProspects and de lånelän-
hittills framtagnaderna. De uppvisar brister.dokumenten dock många Det

förslagensvårt till inle-relatera kommande låneprogram denär att om
vidare beskrivningar givare idande analysen. Det saknas vad andra görav

varför, liksom AfDBlandet och analys vad den bakgrunden börmoten av
prioritera. Problemorienteringen i självkri-dokumenten outvecklad ochär
tiken tidigare insatser i Beskrivningbankens landet saknas helt.nästanmot

ekonomiska utvecklingstrender mekaniskt från bl.a.övertagnaav synes
Världsbanksdokument. Något systematiskt isamarbete med Världsbanken
framtagningen dokumenten sker emellertid inte. olika fördel-Analysav av
ningspolitiska frågeställningar inklusive fattigare situationde gruppernas
saknas. miljöfrågor frågor kvinnornas situation.Detsamma gäller och om

kritik enligt utvärderingenDenna bör bakgrund endastmot attses av en
handfull i tilldelats uppgiftenekonomer banken landprogramutarbetaatt
för de 50 olika låntagarländerna. kapaciteten tillfreds-med den nåAtt en
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SOU 199148kvalitet landprogrammeringsdokumenten betecknar utvärde-ställande på
oöverstiglig uppgift.ringen som en

projektidentiñering,angivna bristerna i bankensexemplen påDe ovan
enligt utvärderingen iprojektgenomförande utvärdering allaoch pekar

prioriteringen denriktning och visar på den lågasammantaget avsamma
blir frågor prior-Slutsatsen dessa bör högoperativa verksamheten. att ges

föreslagna organisationsöversy-för utvärderingenitet inom denramen av
nen.

VärldsbankenSamarbetet med

formella träffats mellan Världsbanken ochsamarbetsavtalTrots tvåatt mer
i institutionernaAfDB, enligt utvärderingen, på många håll bådasaknas,

förekommeroch samarbete hargenuin vilja till samarbete detnära somen
inte varit problemfritt.

arbetsfördelning intesystematisk mellan de två bankerna tycksNågon
AfDB försöker fältet. ganskaföljd hela Enförekomma med spänna överatt

inklusive AfDB, vissaregionalbankerna, haruppfattningallmän är att
sektorlångivning. Världsbanken medkomparativa fördelar i projekt- och

landkunnande och där-sitt betydligt samarbete med IMF, dessnärmare
skickadkoordinationsansvar bättredäremotmed sammanhängande är att

anpassningsfrågor övergripande makro-sig strukturella påpåkoncentrera
emellertid finnassektornivå. mindre afrikanska länderna kan detI deoch

för AfDB landnivå.koordinerande roll påävenen
utvärderingen,AfDB enligtoch bör,l samarbetet mellan Världsbanken

eftersträvas vilka sektorer iarbetsfördelning också vad gällerklarare etten
aktiv liksomrespektive institution i första hand börlåneland varasom

vidareutvecklai främst kon-vilka låneländerna de börsamarbetspartners
Även vissa geografiska uppdelningar därkan göras,takterna med. en av

for flera regioner iinstitutionerna huvudansvar eller land.etttar en
relationernaUtvärderingen bedömningen mellan de båda ban-gör att

Afrikabankenpositivt i takt medutvecklas alltmerkerna kommer attatt
policybaserade viktigerfarenhet lån. Enkompetens ochbygger upp egen av

personalmässigtförutsättning AfDB möjlighetdock snabbtär attatt ges
förutser ioperativa Om sker,sin kapacitet på de områdena. såöka man

initiativ tillAfDB inomVärldsbanken några år kan taatt aegna
samfinan-anpassningslån erbjuda Världsbanken komma medoch att som

institutionernasiär. förhållandet mellan båda kommaFörst då kan de att
jämställdpräglas samarbete på grund.av mer

enligt utvärderingennaturligt samarbeteEtt närmare attmotsteg vore
AfDB-för mellan bankerna.lades kunskapsutbyteett program upp

vistas vidlängre tidmöjlighet under kortare ellerekonomer borde attges
företrädesvisAfrikaavdelning Washington.i De skulle dåVärldsbankens

samfinansieringsprojekt Omvänt borde eko-mellan bankerna.arbeta med
AfDB AbidjanAfrikaavdelning till ifrån Världsbankens kommanomer

uppgifter.liknandeoch arbeta med
förfrämsta institutionerAfrikabanken kontinentensredanär en av

viss auktoritetutvecklingsfinansiering börjar tala medoch den även 126om



SOU 199148Afrikas utvecklingsproblem. Förutsättningarna ytterligarespelaatt en
rådgivareökad roll betrodd banken stärker sin analytiskaär attsom

kapacitet.

Miljöfrågor

Liksom i de övriga utvecklingsbankerna har miljöfrågorna i AfDB, efter en
i mittenlångsam 1970-talet, kommit i fokus. operativpå alltmer Enstart

policy miljöområdet 1982 därefter alltflerpå banken och harantogs av
frånprojekt negativa inverkangranskats deras eventuellt på miljön. För

% projekten utifrån miljöaspekter.närvarande granskas 75 Fort-ca av
farande for identifieringsmissionersaknas dock bl i sambandresurser a

miljökänsliga projekt, och miljöansvariga imed de banken klagar över att
de ofta in i projektcykeln alltför stadium. särskilddras på Enett sent
miljöenhet inrättades 1987. fyra miljöen-Med stab på ansvararexperteren
heten för aktiviteter inklusivebankens på detta område, interna seminarier
lör övrig personal.

Även mycket återstår allmänt relativtär omdöme banken görett attom
bra ifrån sig miljöområdet. nord-sydkonfrontation fallpå Den i vissasom

i liknande organisationer inte i AfDB.uppstått andra spåras Som tidigare
framhållits finns anledning AfDB, liksom övriga regionala utveck-tro att
lingsbanker, komparativ fördelkan komma växande det gällernäratt en

miljöfrågorna ihandha region där deden arbetar.att
Enligt uppfattningutvärderingens Utrikesdepartementetbör närmare

vilken roll regionalbankerna, inklusive AfDB,granska generellt bör kunna
miljöområdet i förhållande till multilateralaspela på bl. andra organisa-a.

tioner. granskning vidare förutsättningarnaPå grundval sådan börav en
for tillökat svenskt stöd och samarbete med regionalbankerna miljöom-på
rådet prövas.

utvecklingKvinnor i

Kvinnofrågornas behandling i liknar ibanken mycket behandlingen av
miljöfrågorna. i börjanFrån trevande 1980-talet röner dessastarten av
frågor positionspapper kvinnofrå-betydande uppmärksamhet. Ettnu om

styrelsen 1988. Betoningen ligger kvinnornas ipå rollantogsgorna av
utvecklingsprocessen från jämlikhets- produktivitetssynpunkt.både och

främst inriktad kvinnornaUppmärksamheten på producenter,är som
beslutsfattare inkomstskapare operativaoch på landsbygden. I termer

i projektforberedelserna identifiera kvinnorbanken söka bådeattavser
stödinsatser. Konsultationeraktörer och och kontaktermottagaresom av

olika kvinnogrupper imed låntagarländerna kommer under hela projekt-
Vidare icykeln öka bankstabens medvetenhetatt uppmuntras. avser man

frågor internadessa seminarier Särskild uppmärksamhetgenom m.m
kreditfrågornaskommer för kvinnligaägnas betydelse entreprenörer.att

forEn nyinrättad enhet kvinnofrågor få förkommer att ansvaret att
bankens policy i handling. Härvid kvin-den databankomsätts väntas om
nofrågor i Afrika AfDB viktigpå spela roll.är väg upprätta 127attsom nu en



199148Än SOUi olikakvinnoaspekter bankensofta bedömningså saknaslänge aven
vidare ganskafrån låntagarländermångaFörstudien Intresset varauppges

genomföra kvinnoprojektföröronmärktasvalt. Banken saknar attresurser
projektutformningen. Etti sista låntagarna bestämmerhandoch det är som

kvinnoorienterade projekt såledesför ärintresseöka låntagarnas attsätt att
för tilltill stöd dennaspecialdestinerade bidrag bankenlämna typ av

AfDB kommafinns kanutvärderingen skälprojekt. Enligt attatt tro att
koordineringförkraftdrivande ochtillutvecklas ett centrum aven

Afrika.kvinnofrågor i
multi-i olikakvinnoområdetnordiska påaktiva agerandetmycketDet
inominte lika långtgåendefrämst inom FNoch då ärlaterala sammanhang

frånkvinnofrågorna alltmerSamtidigt övergårregionalbankerna. ennu
tillämpningtill praktiskFN-resolutionerformnormgivande fas i m.m.av

projekti olika och program.

och den sociala dimensionenFattigdomsfrågor, basbehov

skillnad från ochAfDB till IDBfattigdoms-policy harexplicitNågon
inställning tillBankledningens dessahittills inte etablerat.Världsbanken

kontinentpå därAfDB verksamFöljande ärfrågor uttryckts på sätthar en
projekt ochvilket bankensutbredd,fattigdomen generellt görär att pro-

fattiga Detpositivt påverkarindirekt,antingen direkt eller grupper.gram,
verksamheten påytterligare fokuserameningsfulltdärför knappastär att

kapacitet.till begränsadebankenssärskilt med hänsyndessa grupper,
fokusering.till sådaninga referenserfinns vidareAfDBzsI mandat en

sig iindirektutvärderingen bankenSamtidigt framhåller att engagerar
utbildningsområdet, där beton-inom bl hälso- ochfattigdomsfrågorna a

yrkesutbildning.grundutbildning ochprimärhälsovård, påingen ligger på
Även livsmedelsförsörjning och småbön-förstärkta inriktning påbankens

fördelningsfrågor.viktigajordbruksprojekti olika berörsituationdernas
fördelningsperspektiv har emeller-effekterna iutvärderingarNågra ettav

fattiga påverkatsoklart hurtid inte företagits och det avgruppersynes
projekt ochbankens program.

dimensionensocialaavseende på denvarit medaktiv bankenMest har
tillsammans medlångivningen. deltarBankenpolicybaseradedenav

Adjust-Dimensions of StructuralSocialioch UNDP detVärldsbanken
föregående kapiteliAfricain berördes närmastSDA Programment som

för innehållerstyrelsenpolicybaserade lån7.2.4. Alla presenterassom
förenade strukturom-medsocialaavsnitt kostnader ärde somnumera om

vandlingsprocessen.
fattigdomsfrågornahållning tilldefensivaBankledningens allmänt synes

Utvärderingen rekommenderarregionala medlemsländerna.dedelad av
effektvilken bankensimpacW-studier klargörasolika bördetatt genom

fattigareprojekt har påoch grupper.program
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SOU 199148utvecklingenDen senaste

februari fattades påfyllnad AfrikanskaI 1991 beslut sjätteom en av
utvecklingsfonden. Påfyllnadsbeloppet till miljarderuppgår 3,5 dollarca

möjliggör utlåningsökning % ioch med 4-5 reala undertermeren ca
perioden 1991-1993.

påfyllnad givarländernaFör med på denna ställde rad krav,att en
flera i linje förändringar framhålls imed de behov denärvarav av som

Åtgärderutvärderingen. genomföras för förbättrasvenska skall sålunda att
projektförberedelser lånekvalitet. Vidare införs mekanismbankens och en

i för möjliggöra projekt otillfredsställande kvalitetstyrelsen påatt att av
exekutivdirektörerbegäran skall kunna uppskjutas itvå månader.treav

informeraskall bankledningen systematisktDesutom styrelsen kom-om
för informellprojekt möjliggöra diskussionmande behovatt en om av

förändringar.
performanceVid fördelningen fondens skall spelaav resurser en

viktig utvecklingspolitik direktroll. Detta betyder lands skall haatt ett
för får från fonden. performancebetydelse hur mycket det låna God

definieras ekonomisk främjar fattig-sund politik tillväxt ochsom en som
domsbegränsning och långsiktigt hållbar från miljösynpunkt.är bl.a.som

fastställtsFattigdomsbegränsning har för fondenshuvudmål utlå-ettsom
ning. innebär satsning skall social utveckling,Detta ökad ske på dvs.att en
utbildning och inkl. familjeplanering, särskildhälsovård och hänsynatt
skall till kvinnornas tillgång till sociala tjänster. Vidare miljö-skall detas
mässiga fondens utlåningkonsekvenserna ökad uppmärksamhet.av ges
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SOU 199148utvecklingsprogram, UNDP9 FNs

United Nations Development Programme,utvecklingsprogramFNs
finansiering samordningför ochcentralaFN-systemetsUNDP är avorgan

fackorgan ILO,genomförs främstProjekten FNstekniskt bistånd. av
uppgift främja mottagarländernasm.fl..UNIDO UNDPs ärFAO, att

förinvesterings-kunskapsöverföring ocholika formerutveckling genom av
form expertrådgivning, stipen-i istudier. bistånd sker huvudsakDetta av
konsulttjänster. Expertbiståndetmindre utrustningsleveranser ochdier,

inommindre FN,de kändadominerar. UNDP är trots attett organenav
utanför världsbanksgruppen och haralla FN-organendet det störstaär av

täckning.världsviden
kapitalutveck-fonder, vilkaantal FNsTill också knutnaUNDP är ett av
UNCDF harNations Capital Development Fund,lingsfond United

Sverige.bidrag från UNCDFsjälvständig verksamhet och erhåller stora
Populationbefolkningfond United Nationsi avsnitt 9.2. FNsbehandlas

Även inomsjälvständig organisation. UNFPAhelt ärFund, UNFPA är en
i avsnitt 9.3.biståndsgivare.dominerande UNFPASverige tas uppen

utvecklings-för jämställdhet.bedriver omfattande FNsarbeteFN ett
for Women, UNI-United Nations Development Fundfond for Kvinnor
reguljära projekt-iför främja kvinnoaspekter denetableratsFEM har att

särskild enhet på UNDP,frågorMed dessa arbetar ävenverksamheten. en
ibehandlasin JämställdhetsarbetetDivision for Development.Women

avsnitt 9.4.
fackorgan vilkas bistånd i huvudsakbeskrivs kortfattatbilaga några91l

i kapitel.intefinansieras ochUNDP separatatassom uppav
kapitelåterfinns i 22.9.5.slutsatserKommitténs överväganden och

9.1 UNDP

9.1.1 Bakgrund

generalförsamlingenstillbaka tillutvecklingsområdet gårinsatser påFNs
tillanslog och1948,resolution 200 III den 4 december som pengaravnr

utvidgaderiktlinjerna för kallas FNsvad komdrog att programsomupp
of TechnicalUnited Nations Expanded Programmefor tekniskt bistånd

fortfarandePrinciperna, består,Assistance, EPTA. varsom
utbildningstipendier, ochtekniskt bistånd, expertis,inriktning dvs.på-

informationsutbyte,
fackorgan,med FNssamarbete-
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Medan resolutionen förutsåg SOUmedel skulle från 199148anslås reguljäraFNsatt
föreslogbudget, den dåvarande generalsekreteraren i stället medett system

finansiering utvidgadedet frivilliga bidrag.en programmetav genom
fördeladesDessa olika fackorganensedan på de och kom i praktikenatt

förstärkningutgöra reguljäraderas iverksamhet u-länderna.en av
Inom EPTAs intog fackorganenstyrelse också dominerande roll, ävenen

generalsekreteraren, officio, ordförande.dess Gradvis skaffadeom ex var
sig emellertid medlemsländerna inflytandestörre över programmet.

tillskapandetI och med den Särskilda fonden Special Fund, SF 1958av
fick utvecklingsverksamhetFNs samlad organisation med klarten en

politisketablerad styrelse, medlemmar valdes FNs ekonomiska ochvars av
sociala råd ECOSOC. Till styrelsen knöts rådgivande panel, beståendeen

FNs generalsekreterare ordförande, ordföranden i EPTA ochav som
chefen för VärldsbankenIBRD. Fackorganens företrädare inbjöds att
delta ienbart behandlingen projekt inom deras övrigtmandat. I begrän-av

fackorganenssades roll till genomförandet projekten. Beslutenav om
projekten direktlades hos styrelsen.

År 1965 beslöt generalförsamlingen slå Särskilda fonden ochatt samman
tillEPTA utvecklingsprogram,FNs UNDP, under politisken gemensam

styrelse ioverning Council, och rådgivandeersätta den panelen medatt
fackorgansdominerat rådgivande under UNDPs administrator.ett organ

De fondernabägge sina olikamed bestämmelser och procedurer kvarstod
emellertid. Genom rådgivandedet fick fackorganen instru-organet ettnya

för inflytande inteutöva projektenbara på utformningoch derasment att
också fackorganpå valet för genomförandet projektenutan och påav av

tillsättandet fáltkontorschefer, resident representatives, för UNDP.av
Med projektverksamheten i u-länderna allt fackor-större andelsom en av

verksamhet och ekonomi blev inflytandedetta allt vikt.störreganens av
Efter omfattande utredningsarbete i den kapacitetsstudienett unders.

ledning Robert Jackson åtföljandeoch diskussioner i UNDPs styrelseav
fattadeoch ECOSOC generalförsamlingen 1970 beslut den konsen-s.

susresolutionen omläggning och systematisering FNs utvecklings-om en av
församarbete förväntad expansionmöta biståndet 1970-underatt en av

talet. Expansionsförväntningarna betingades bl.a. den uppslut-storaav
ningen kring l-proccntmålet, sådant formuleratsdet i generalförsamling-

resolution det andra utvecklingsårtiondet. Senast 1975 skulle dettaens om
mål uppnått. I resolutionen 0,7 % BNl mål för detsattesvara av som
officiella biståndet och uttalades målsättning ökat bistånd viaen om
multilaterala kanaler, varför förväntadesUNDPs öka snabbt.resurser

För möjliggöra rimlig programplanering preliminärabehövdesatt en
planeringsramar för alla Indicative Planning Figures IPF.program, s.
Sådana förutsatte uppskattning vilka skulleramar en av resurser som
komma bli tillgängliga under programperioden. därefter,Först ochatt
sedan medel för administration och omkostnader, kunde beräk-avsatts en
ning fördelningoch medlen på landramar frågornagöras. De två storaav
inom UNDP, nämligen bidragens storlek ochom programresursernas
fördelning på länder och har alltsedan intagitdess central rollprogram, en
i UNDP-styrelsens diskussioner inför varje programcykelfemårspe- 131ny



SOU 199148innebarriod. etablerades UNDPs verksamhetDen struktur attsom nu
mottagarlandet,organiseras trepartssamarbete mellanskulle ett ge-som

oftast fackorgannomförande organisation FNs och UNDP. UNDPett av
liknande bilaterala biståndetsfastställde det svenska och delandramar

förslag skullemed hur dessa landramarandra två skulle kommaparterna
utnyttjas.

diskussioneråterkommandepraktiken har samarbetet präglatsI omav
följdfackorganen. Delvis harresursfördelningen mellan häravensom
förerhållit biståndsresurserfackorganen ofta och ökande verksamhetsökt

direkt från givarländer. extrabudgetärai u-länderna Dessa s. resurser
finansieras direkt via fackorga-projektmultibi tillsammans med de som

överstiger idag kanaliseras viareguljära debudgetar somresursernens
för projekten iSamtidigt UNDPs styrelse arbetat högreUNDP. har att

genomförs själva, medverkanmottagarländerna dvs.grad utan avav
fackorganen.

ingick till styrelse läggakonsensusresolutionen begäran UNDPsI atten
generalförsam-förfram förslag till vid 1971 årsstadgaett programmeten

i ideologisktvisade sig betydligt förutsett detling. svårareDetta änvara
Efter diskussioni början 1970-talet.debattklimat rådde påladdade som

fram till frågan obestämd tid ochvid varje 1977 bordlades påstyrelsemöte
inte tagits igen. stöd samladUNDP arbetar alltsåhar sedan utan av enupp

därför målbeskrivningama förmålangivelser imåste sökasstadga. Dess
resolutionerSärskilda fonden liksom i deföregångare, och EPTA,dess av

relationerinternationella ekonomiskageneralförsamlingen behandlarsom
utvecklingsårtiondena.utvecklingsfrågor, speciellt resolutionemaoch om
Särskilda fondenför resolutionema ochGenomgående EPTA,om

inriktningför formulerade medändamålen verksamhetenUNDP är äratt
utföras inte resultat ellervilken verksamhet skall och påpå typ somav

itill u-ländernainnehåll. Tekniskt bistånd och stöd skall helt enkelt ges
utvecklingsansträngningar.deras

Verksamhet9.1.2

territorierprojekt i tillidag 900 pågående 152 länder ochUNDP har 5över
projekt 9 0009 miljarder dollar. I dessa arbetar övertotalt värdeett av ca

30 000 lokalanställdainternationella ochoch volontärer uppemotexperter
statsförvaltningar.tillhandahålls mottagarländernas egnaavpersoner, som
former special-från bedriver olikaOmkring 12000 u-länderna avpersoner

finansierade projekt. UNDPs verksamhetstudier utomlands, dessaav
Fördelningenalla samhällssektorer.över nästanspänner av resurserna

framgår tabell.nedanståendeav
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Tabell 91. SOUUNDPs verksamhet fördelad 1991 48på 1989,sektorer procent

fiskeJordbruk. skogoch 22
Policy och planering 19
Industri 12
Transporter och kommunikationer ll
Naturresurser 10
Vetenskapoch teknik 5
Arbetsmarknad 5
Hälso- och sjukvård 4
Utbildning 4
llumanitärt bistånd 3
Ovrig 4
Summa 100

Källa Statistisk rapportering från UNDP.

genomsnitt ligger varjel projekts budget på omkring miljoner1,5 dollar,
hälften frånkommer UNDP. Projekten har genomsnittligvarav ca en

löptid ungefär fyrapå och halvt vilketår, innebär omkring 3001ett att
projekt färdigställs varje likaår och många kommer till. Projekten ärnya

uteslutande i formnästan tekniskt bistånd, dvs. syftar till byggaattav upp
kunnande institutioneroch inom u-länderna. UNDPs andel projekt-av
kostnad gåva..ia ges som

Projekten hålls på landnivå de landprogrammen, vilkak.samman av s.
prioriteringsområdena för UNDP-biståndet i enlighet landetsmedanger

utvecklingsplanering. Landprogrammen oftast femåriga följerär ochegen
UNDPs programmerings- ñnansieringscykel,och sedan 1972egen som

fastabygger femårsperioder.på
UNDPs karaktär universellt innebär alla länder ärattav program som

medlemmar FN eller fackorgandess till bistånd frånrättäger UNDP.av
Detta betyder länder inte normalt räknas u-länder kan ståatt som som som

UNDP-insatser. Kriterierna för bistånd emellertidmottagare är såav
utformade fattigastede länderna 80 % landprogramresur-att gynnas. av

fjärdeunder den programperiodenär 1987-1991 forreserveradeserna
länder med capita-inkomst under 750 dollar. Under nästaen per program-
period kommer dessa länder 87 % dessa resurser. För närvarandeatt av

52delar länder på dessa 80 övrigamedan 90 länder delar på de
%20 skjuterresterande eller till Omfattningen bistån-av egna resurser. av

tilldet det enskilda landet påverkas befolkningensockså storlek.av
Större delen UNDPs verksamhet bedrivs på landnivå omkringav men
femtedel föranvänds mellanstatliga projekt på regional,en av resurserna

interregional eller global nivå. De globala projekten syftar ofta föratill att
i .itutioner inom länderna i forsknings- och ut-samman gemensamma

vecklingsprojekt. regionalaDe projekten kan gälla gemensamt utnytt-ex.
jande floder och andra vattentillgångar.naturresurser,av som

UNDPs budget uppgår till miljard1 dollar år. Ca 95 %ca per av
bidragen frånkommer OECD-länderna, % fråndärav 30 nordiskanära de
länderna. UNDPs finansiella bas tidenhar hela varit tiosmal länder har

förstått 80 bidragen. Medan i börjanUNDP i hög grad beroendeav var
USAs bidrag, periodenunder 1967 1971 uppgick till 38 % deav som av-

bidragen,totala har under utjämningår betydande iägt 133senare en rum



199148SOUframgårUtvecklingenbidragsgivare.tiofördelningen mellan dessa största
följande tabell.av

1967 1989,på givarländertill UNDP fördelade92. BidragenTabell -
procent

198719821967 1972 1977
8981 8671 76 -- -- -

1219 2138 24USA
7 9109Sverige l l

810 884Holland
6 887 9Danmark

88 775Västtyskland
882 4 5Japan

7 863 4Norge
742 1 lItalien
66 6 76Kanada

7 4 4Storbritannien 7 7
2220 2118 19Ovriga

100 100100 100100Summa

frånStatistisk rapportering UNDP.Källa

självamottagarländernaprojektkostnaderna täcksUngefär hälften avav
ivilka inte inräknas landramarna.förform betalning lokala kostnader,i av

bidrabörjatekonomiskt ställda u-ländernabättretid har dePå senare
för sinacost-sharing, kompenseratill de kostnaderna,också attexterna s.

minskande landramar.

Organisation och styrelse9.1.3

i högre grad någotsekretariat i York änsitt New ärUNDP har annatmen
fåltkontor i lika många länder. Konto-decentraliserat 13med lFN-organ

möjligt utform-administration underså landetsskall arbeta nära somren
genomförandet landprogrammen.ningen och av

ECO-Council, 48 medlemmar valdaGoverning harstyrelse,UNDPs av
17praxis 27 platserna u-länder,Enligt besättsår.SOC på tre avavav

socialistiskafyra tidigare benämndesvadvästliga givarländer och av som
fattas ändåmajoritet i Beslutensåledes styrelsen.i-länder. harU-länderna

för omröstningformella hindernågraenbart konsensus, även omgenom
inte finns.

godkännamåstehögsta beslutandeUNDPsStyrelsen är organ, som
Ävende styrel-projekten godkännasglobala måstevarje landprogram. av

för eller defaller inom landprogrammenprojektmedan ramensomsen,
UNDPs ad-interregionala kan godkännasregionala och avprogrammen

verksamheten.ansvarig för löpandeministrator, denärsom
byråer Afrika;organiserad fyra regionalaledning påcentralaUNDPs är

ochLatinamerika Karibien; ArabstatemaochStilla Havet;Asien och
Vidare finnsansvariga för programverksamheten. sär-vilkaEuropa, är

foradministrativa frågor kontorfinansiellaför ochskilda byråer samt ett
administratorn handsärskild avdelning harunderprojekttjänster. En om

finns 134administratornprojekten. Direkt underinterregionalaglobala ochde



FNsockså utvecklingsfond för kvinnor, UNIFEM, SOUoch särskild 199148enheten
for tekniskt samarbete mellan utvecklingsländer Technical Co-operation

Developing Countries, TCDC.among
UNDPs fáltkontor leds fáltkontorschef, resident representative,av en

normalt också för FNs samlade verksamhet i landetsom och dåansvarar
kallas for FNs lokale samordnare, resident Coordinator.

Fältkontorets främsta uppgift är övervaka och stödjaatt programarbe-
i första hand biståtet, landets myndigheteratt med programformu-genom

lering och projektidentiñering också i fråga administrationen vidmen om
projektgenomforandet. Speciellt i de minst utvecklade länderna utgör
hanteringen administrativa problem i samband med genomförandetav en
dominerande del verksamheten. UNDP-kontoret betjänar också i dettaav
avseende FN-systemet i dess helhet. FNs informationscenter United Na-
tions Information Center, UNIC oftastär samlokaliserat med UNDP och
därmed fungerar UNDP-kontoret inofficiell FN-representation i lan-som
det.

Under årens lopp har antal finansieringskällorett ochnya program
tillkommit eller tillskapats generalförsamlingen, vilka praktiska ochav av
ekonomiska skäl har placerats under UNDPs styrelse. dessaAv behandlas
UNCDF, UNIFEM och UNFPA i följande.det fonderAndra under
UNDP är

MUL-fonden, eller fonden for särskilda åtgärder for Minstde Ut--
vecklade Länderna. Medlen influtit har UNDP i huvudsaksom av
fördelats mellan dessa länder i proportion till deras landramar. Numera
används MUL-medlen också för finansiera särskilda aktiviteter,att
inriktade specifikt ifrågavarandepå länders problem. I takt med att
UNDPs reguljära i allt större utsträckning kanaliseras till deresurser
fattigaste u-länderna bidragenhar till MUL-fonden minskat. Det är
möjligt fonden helt kommer upphöra.att att
Sudano-Sahelkontoret, upprättades i mitten 1970-taletsom ettav som-

for stödja sammanslutning iatt Sahel-området,organ stater dvs.en av
södra Sahara och närliggande områden, detnär gäller bekämpning av
ökenutbredningen. Särskilt framgångsrika har dess vägbyggnadspro-

inom de svårast drabbade områdena varit.gram
FNs Volontärprogram, föranvänds finansiera delar kostna-attsom av-

förderna volontärer från u-länder.
FNs fond för Vetenskap och Teknologi.-
FNs naturresursfond.-

9.1.4 Sverige och UNDP

Det svenska tillstödet UNDP och dess verksamhet har traditionellt varit
utomordentligt Bidragetstarkt. till förUNDP budgetåret 199091 uppgår
till 770 milj.kr, 625 milj.kr ordinarie bidrag, 65 milj.kr tillvarav som
MUL-fonden, 25 milj.kr till Sahelkontoret och milj.kr55 till Kapitalut-
vecklingsfonden. Till detta kommer 125 milj.kr till UNFPA. Sedan 1967
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199148SOUmiljarder kr, ellertill 6,5uppgåtttill UNDPbidragSveriges totalahar ca
näst störstaSverige platsenvilketmiljarder dollar,omkring 1,1 somger

efter USA.bidragsgivare
i så högutvecklingssamarbetemultilateralttillstödetsvenskadetAtt
detDelsflera kanorsaker.UNDP harkanaliseratsgrad somman segenom

dels berorFN,starktSverige intressehareftersomtill ettstöd FN, ett avett
mottagarländernalångsiktiga åtaganden gentemotUNDP görpådet att

Des-fattigaste u-länderna.tillhuvudsakligen degåvobiståndoch rentger
finansieringsor-centraltställningUNDPsmotiveras stödet somsutom av

möjlig-ha godadärmedUNDP harbiståndet.för tekniska ansettsdetgan
biståndsverksamhet.samordningen FNsförbättraheter att av
landprogrammeringenSverige konsekvent stöttSamtidigt har som mo-

inflytande dettamed detutvecklingssamarbetet mottagar-fördell gersom
infördes inomLandprogrammeringenprioriteringar.gällerlandet detnär

alltidsida och harfrån svenskmed starkt stödföregångareUNDP och dess
främjamålsättningenmarkeraförviktigt element attattansetts ettvara

mottagarländer-ocksåsjälvständighet. Den sätterpolitiskekonomisk och
land-UNDPsintressen.givarnasoch inteiskiftande behov centrumnas

svenskautformningen deförmodellståocksåprogrammering kom att av
bilaterala landprogrammen.

harfattigaste ländernakoncentration på deökadeUNDP-biståndets
oftast isida,från svenskaktiv påverkantillkommitdelvis samver-genom

starktSverige också stöttharnordiska länderna.övrigamed dekan
tjänsterutnyttja UNDPsmedelinkomstländerna motförsöken attatt

för gåva.ersättning i stället som
till UNDPbidragsgivarnade två störstaställningsinGenom avsom en

Sverige har därstyrelse.i UNDPsvaritSverige regelhar representeratsom
oftaochnordiska ländernaövrigamed demestadels gemensamtagerat

Kvinno- ochi-landsintressen.ochu-lands-mellanmedlarrollintagit en
sida.nordiskochemfas från svenskdrivits medmiljöfrågor ocksåhar stor

Sverige frånhindratinteidé harlandprogrammeringenförStödet som
företagits.reformertillförsökreformer ochimedverka deaktivt somatt

influerade denuppläggningbiståndetsidéersvenskaSverige och s.om
konsensus-resolutionenförtill grundlåg1968-1970,kapacitetsstudien som

grundad påutformning,sin nuvarande treparts-UNDP1970. Denna gav
landprogrammering.samverkan och

hela FN-samordnarefinansiär ochUNDPModellen med avsom
inkoms-fick inte defungerat. UNDPaldrigbiståndtekniska harsystemets

därför aktivt medverkatSverigenödvändiga. harvaritskulle hater som
flera gångerl970-taletireformförsök, såväl slutetiockså somavsenare

inrätta1977Generalförsamlingens beslut hösten attl980-talet.under en
direktcoordinatorresidentfältetsamordningsfunktion ettpå svarvar

Åtgärden emellertidharfältrepresentation.isplittringen FNsökadepå den
samordning hartilloförmågaochframgånghaft begränsad systemets

omdefinieringpåtill de kravorsakbidragandesäkerligen varit avenen
föra överDärvidaktuella. atttrepartssamverkan är manavsernusom

förfa-vilket detmottagarlandet, ärtillprojektgenomförandetföransvaret
136UNDPstillämpar.utvecklingsbankernamultilateraladerande upp-som



SOU 199148härvidlag.gift blir, förutom finansiärens, stödja u-länderna Fackorga-att
tillhandahålla specialistkompetensinriktas påroll skall därmed attnens

genomföras eftersystemförändringrådgivning. påoch Denna är väg attnu
genomfö-vilkaflera inom UNDPs styrelse, markerarbeslut strävan mot

nationell regi. Sverige nordiska länderna harprojekten i och derande av
utveckling.dennastött

första Sverige aktivt i försökendel medverkadeUnder 1980-talets att
förhand-Syftet få tillreformera finansieringen UNDP. ståndattav var

flerårsåtaganden,givarländerna skulle säkra under-lingar mellan om som
Samtidigt modifieraför programmering. sökte styrelsenlaget UNDPs man

programkommitté, möjliggörainrättandet skullesom enav engenom
information genomlysning verksamhet. Försla-och UNDPsbättre om av

fleraemellertid, omfattande insatser från givarländerföll trots storagen
sidaointresse från vissa givarländersperioden 1982 1984, på såvälunder -

diskutera sina utvecklingsan-frånmotstånd mottagarländerna mot attsom
offentligt.strängningar

emellertid med1984 styrelsemöte har styrelsen arbetatFrån och med års
ingår disku-särskild kommitté samtliga styrelsemedlemmardär somen

fanns 1985 och 1990 arbets-Dessutom mellanlandprogrammen.terat en
UNDP-frågordiskuterade mellan styrel-styrelsens medlemmardärgrupp,

fr.o.m.fatta harbeslut. Dessa bådadock någrasemötena, attutan organ
programkommitté diskutera ochskall landprogram1991 ersatts somav en

därför delvis tillgodo-programfrågor. önskemålen harandra De svenska
för Sverige övriga föragivit möjligheter och länderDet har ökade attsetts.

inriktning.utformning ochfram synpunkter på programmens

problem och möjligheter9.1.5 UNDP -
utvecklingsprogram egentligenhargrundläggande FNsNågon översyn av

1970.kapacitetsstudien och konsensus-beslutet årinte sedanägt rum
ekonomiska och sociala sektorer,Omstruktureringen FN-systemets somav

oförändrat. försök iibeslutades 1977, lämnade UNDP Desettstort som
reformera finansieringresurskris 1981-1982 gjordessamband med atten

styrning föll åtgärder skulle kunnatoch på u-ländernas motstånd mot som
ekonomisk-politiska prioriteringarifrågasättande ochleda till derasett av

försvagat formella ställning iskulle deras styrelsen.kanske också hasom
långsiktiga utfästelsersin sida ovilligaGivarländerna å göraatt omvar

diskus-finansieringen insyn i och kontroll verksamheten. Deökadutan av
utformning inletts iFN-biståndets framtida UNDPsioner roll och somom

decennieskiftetgeneralförsamling vid 1989-1990 kan kanske ledaoch FNs
fackorganen.för UNDP ochtill struktur och rollernyaen ny

finansieringsorgan för tekniska bi-ställning centralt FNsUNDPs som
urholkats. har det skett1970- och 1980-talen Delsstånd har under genom

fackorganens bistånds- rådgivningsverk-ökning ochväsentlig av egenen
bilaterala multibi-finansierad huvudsakligen medel, s.k.samhet, med

från regio-tekniska biståndet Världsbanken och debistånd. Dels har det
fördelen direkt koppling tillvilkautvecklingsbankerna, harnala av en

kraftigt.finansiellt bistånd, ökat Världsbanken har både byggt 137upp en egen



kapacitet SOUpå antal anlitat från 199148områden och sektorexpertis fackor-FNsett
i fall befunnitsde där dessa har konkurrenskraftiga. Genom sinagan

sitt därföroch kunnande har regionalbankemaVärldsbanken ochresurser
oftaidag ställningstarkare utvecklingsorgan FN-systemet,änen som som

inte förmått givarkretsen sittövertyga och sin effektivitetvärde påom
detta område. En grundläggande uppläggningenöversyn FNsav av
utvecklingsverksamhet förefaller påkallad. Risken utflytt-är attannars
ningen arbetsuppgifter kan komma fortsätta småningomoch såattav
lämna utanför huvudsakligaFN det utvecklingssamarbetet.

Resursfrågan

realaI har UNDP-programmet minskat.under 1970 och 1980-talentermer
faktumResursproblemet skall ställas det själva forutgångspunktenmot att

konsensus-beslutet 1970 bygga organisation för klaraatt attvar en en
förväntad expansion offentligadet utvecklingsbiståndet. Detta vari sinav

utvecklingsårtiondetsbaserat på det andra målsättningtur procentom en
för resursöverföringarBNP till Därföru-länderna. UNDPav gavs en

struktur där förväntadede redan hade i formdelats utresurserna av
länderramar och På så skulle undvikasätt ständigaprogrammerats. man
strider fördelningen olikamellan länder ellerom av pengarna grupper av

Eftersomländer. sig införtrodde stå expansionsperiod, detman en var
Ökningenockså lättare fördelningen.komma gjordeöverens detatt om

möjligt införa den k. golv-principen inget lands landram skulleatt s.
minskas från programcykel till Omfördelningnästa. kunde bara skeen

omallokering ökningen.genom av
Till skillnad från utförligaden utgiftssidanöverenskommelsen på gavs

intäktssidan utformningmycket lös bidragen frivilliga,skulleen vara vara
valdårliga i givarlandetoch lämnas valuta så länge den kundeav anses

föranvändbar UNDP. Denna brist symmetri ipå hanteringen inkoms-av
utgifter till finansielloch ledde kris redan 1974-1975, närter en program-

meringen fortsatte enligt planerna, bidragen minskade till följdmedan av
oljekrisen. Sedan dess har UNDP lärt sig likviditetenhanteraatt genom
försiktig planering, programmeringen blivit årligenhar återkom-men en

rutin i för långsiktig,mande stället väl planerad deten process, som var
Samtidigttänkt. har landramarna låst möjligheterna till koncentration av

meningsfullaoch satsningar istörre MUL-länderna.resurserna
förEtt kvarstående problem inkomster fastställs förUNDP dessär att

iår parlament i världen. Själv iUNDP praktikengörett taget runtav om
flerårsutfástelser ordningFör någon på plane-gentemot mottagarna. att
ringen har programcyklarna femårsplanerna tillkommit. Styrelsen- -
försöker förhandpå bedömninggöra hur UNDP börstoraen av resurser
kunna räkna given femårsperiodmed under och beslutar hur medlenen

fördelas.skall Behovet långsiktig finansiering delar UNDP medav mer
andra FN-organ. Möjligheterna finansieringsmodellerskapa inomatt nya

diskuterasFN vidare i kapitel 19.
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SOU 199148Styrningen

organisation politisk formelltUNDP med styrelse dominerasär en en som
majoritetu-länderna med reellt de givarländerrösterna,av en av men av

vilkas bidrag organisationen Utvecklingsfrågorhelt beroende. disku-ärav
i eftersomsällan styrelsen, har olika åsikteroch u-länder hurteras om

skulle landprogrammeringen.detta påverka I stället koncentreras styrelse-
procedurfrågor, frågor,på och eller på generella, globalamötena resurs-

sig i praktisk handling. lösningensällan låter Den naturligaomsättassom
inrätta funktionelltpå detta styrproblem orienterad exekutivsty-att en-

fungerarelse, verksledning har avvisatskan u-länderna.som ensom av-
idéer orättmätiga försök från i-ländernas sidaDe sådana läggaattser som

sig i innehåll. administrator får därförlandprogrammens UNDPs ingen
substantiell ledning från sin styrelse.

initiativet tillGenom projektverksamheten lagts på de andraatt par-
i oftast förtrepartssamarbetet återstår endast UNDPs styrelseterna att

finansieringen utvecklingspolitiskgodkänna dessa Någonav program. egen
förhållandenprofil kan sådana inteUNDP under utveckla.

Möjligheterna

UNDP betydande potential utvecklingsorgan sin ställ-har en som genom
förning centralpunkt biståndsverksamhet tillgång tillFNs med FN-som

forsknings- utbild-och alla dess medlemmars kunnande och ochsystemets
ningsresurser. därförUNDP bör kunna anlägga helhetssyn på landsetten
utvecklingsproblem. sin fältkontorsorganisationGenom har UNDP perso-
nal och kunnande vidare och längre erfarenhet utvecklingsarbetemed av

andraän FN-organ.
Som framhållits i sin form inteproblemet UNDP nuvarandeär attovan

sinakan sammanhängande barastyra ett utanresurser som program som
organisation i förmår därför inte utnyttjasamverkan med andra. UNDPen

effektivtalla på Resurserna låsta och beslut-sätt. ärsystemets ettresurser
sordningen riktlinjer för intesådan verksamheten kanär att ges.

Diskussionen reformer inom sinUNDP har dock påbörjats. årsrap-Iav
mänsklig utveckling Human Development HDRReport,port om enga-

sig organisationen i utvecklingspolitiskaockså på densättett nyttgerar
frågan syftet tekniska biståndetdebatten. Där med det ochreses om

diskuteras möjligheter mänsklig välfärd utanför striktde ekono-mätaatt
Syftet initierade diskussionenmiska med den därmed är attramarna.

formulera utvecklingspolitikUNDP skall kunna sammanhållen ochen
för fokusering biståndetdenna. ökad innehållet i kanmålen En påange

sidoeffekt minskarha landprogrammets betydelseockså attsom man som
planeringsinstrument. utvecklingspolitiskt välmotiverade in-Därmed kan

till tillfälligt överskriderkomma stånd, de landramen. Denävensatser om
UNDP-konstruktionen hittills börjattrepartssamverkan byggt på harsom

ifrågasättas. nyligen fattade beslutet mottagarländernaDet störreatt ge
för innebär iprojekten riktning.dennastegettansvar

Reformer fackorganenorganisationer,UNDP berör också andra somav
frågor därför ioch andra delar FN-systemet. Dessa behandlas ett 139av

i kapitelsammanhang 19.



kapitalutvecklingsfond,9.2 FNs UNCDF SOU 199148

fonderolikade ochAv under UNDP under årens loppprogram som
tillkommit för finansiera olika projekt kapitalutveck-FNsäratt typer av
lingsfond viktigaste.UNCDF den

förUNCDF bildades 1966 bistå u-länderna kapital i formmedatt av
räntefriagåvor eller lån. Fonden skulle exekutivstyrelsemedutrustas en

lika Fördelning24 medlemmar med givarländer.mellan u-länder ochom
Med begränsade till fondens förfogandede ställts har detresurser som

aldrig funnits anledning full effekt fondens föråt stadgar. Ansvaretatt ge
fonden anförtrottshar i stället UNDPs styrelse. Denna har beslutat att

fondens i första för småskaligt kapitalbiståndanvända hand tillresurser
förmån för fattigastede länderna.

Enligt riktlinjerna fondenskall bidra till utvecklingsan-dessa länders
strängningar till befintligakomplement lämnaattgenom som resurser
gåvobistånd långfristigaeller lån till ingen Syfteteller låg ränta. är att
hjälpa länder förutsättningar fördessa skapa ekonomisk tillväxtatt anpas-

till möjlighetersad deras och behov. i förstaHärmed handegna avses en
förstärkning lands ekonomiska sociala infrastruktur, iochav resp. synner-
het på områden landsbygdsutveckling småskalig industri.ochsom

projekt i fråga förDe kommer UNCDF-finansiering underkastassom en
iprövning samråd myndigheternamed UNDPs styrelse och inoggrann

berörda Projekten har miljonerländer. budget O,2-5 dollar ochpå ären
mindre finansieras finansinsti-därmed de normalt multilateralaän som av

tutioner. vidare inriktadUNCDF främst projekt genomfö-är på kansom
med material kan upphandlas möjligalokalt och med störstaras som

lokalbefolkningen.medverkan Härigenom främjas spridningseffektenav
dessa projekt möjligheterna till iutbyggnad skala.störresamtav

sigUNCDF koncentrerar sålunda småskaliga projekt inom jordbrukpå
industri produktion baslivsmedeloch jordbruksredskap,och ekonom-av

isk infrastruktur tillfartsvägar, bevattning, energiutvinning socialoch
service Vattenförsörjning, primärhälsovård, utbildning tilloch bostäder

Inriktningenlåg kostnad. tillgodose projektenär basbehoven hos deatt av
iberörda dessa deltar utformning genomförandepå urval, ochsamt att av

projekten.
unik inomFonden spela roll biståndsarbetet denattanses en genom

kompletterar tekniska bistånd småskaliga projektUNDPs med på områ-
vidareden UNDP redan bedömt möjligt förangelägna. Det ärsom som

UNCDF sigåta små udda projekt olika anledningar inte kunnatatt som av
inrymmas i projekt. Ibland sig serie projektstörre kan det röra om en som
sinsemellan i vissstöder varandra region.en

Vid konferensen minst ide utvecklade länderna Paris 1981 bestäm-om
blides UNCDF skulle de huvudsakliga för förut-kanalerna detatt en av
tillsedda ökade biståndet de minst utvecklade länderna, MUL-länderna.

Denna ökning emellertid därför inte fått möjlig-uteblev och UNDCF har
het sin biståspela avsedda roll det gäller dessa länder inär derasatt att
utvecklingsansträngningar.

förstället förutsedda ökningen fick vidkännas minsk-l den UNCDF en 140



SOU 199148milj. dollar och1981 32tredjedel bidragen mellan årenning med avca en
tilluppgick 1989Därefter bidragen åter ökat ochmilj. har1985 21 dollar.

miljoner38 dollar.
nordiskagivarländer.första små Defortfarande i handUNCDF stöds av

1989. DetUNCDFs totala årför hälftensvaradeländerna resurserav
uppgickfem åren ochökat under debidraget har ocksåsvenska senaste

fondens bidragsgivareSverigemiljoner dollar. störstatill 9 är1990 drygt
kapitalutvecklings-%.16 Därmed är°0 följt Nederländerna21 1989, av

fårITC,Internationella handelscentret,fonden institutionden nästsom
Sverige. USA bidrog 1989 medsina bidrag från årandelenden största av

Storbritan-miljon dollar, medanmiljoner meddollar, Japan lendast 1,5
bidrag.nien inte lämnade något

sin verksamhet underförutsättningar expanderaUNCDF har goda att
framgångsrikaerfarenhet från radvunnit bred1990-talet. Man har en

identifieratrenommé. UNCDF harorganisationengivit godprojekt, vilket
in.genomföras flyter Förså medelprojekt, kanantal snartett stort somnya

genomfö-miljonerför 65-70 dollar kanprojektförutser UNCDF1991 att
årligen från 1992.miljoner dollar100siktar på volym påoch enras man

1982-1989bidragsgivarnafråntill UNCDF de elva störstaBidragen
följande tabell milj. dollarframgår av

1989, milj.på 1982fördelade givarlandBidrag till UNCDFTabell 93. -
procentdollar och

1988 1989 %198919861982

8,1 217,14,8 5,7Sverige
45,0 50,040,0milj.kr, 32,0 -166,4 6,34,75,4Nederländerna

123,82,7 4,51,8Italien
3,0 4,2 4,3 ll1,7Danmark

4,2 ll3,9 4,44,8Norge
93,2 3,32,7 2,7Schweiz
83,2 3,11,30,5Finland
41,0 1,52,0 0,9USA
21,0 1,01,01,0Japan

0,9 0,9 20,4Belgien - 20,6 0,60,3Frankrike - 21,00,4 0,31,2Ovriga
38,2 10027,0 36,125,9Summa

Beräknade belopp
frånStatistisk rapportering UNCDF.Källa

befolkningfond, UNFPA9.3 FNs

fond försärskildinrättades 1967generalförsamlingen årEfter beslut enav
befolkningsfond Fon-UNFPA.befolkningsområdet, FNsinsatser påFNs

sedanrådgivande den harfinansiell ochfunktion i huvudsakdens är men
övergri-fondens1973operativ verksamhet. Sedan ärviss1969 även en

operativa insatser påFN-systemetsuppgift och samordnaledapande att
befolkningsområdet.

långsiktiga 141godkänner detUNDPs styrelse,underställdFonden är som



arbetsprogrammet, finansplanbudget och SOU 199148landprogram. Fondenssamt
huvudkontor ligger i New York. femtiotalPå UNDPs landkontorett av
leds UNFPA-arbetet fältrepresentant för fonden. Fonden har 700av en
anställda tredjedelartvå tjänstgör fältet.påvarav

9.3.1 Verksamhet

Fondens omfattar familjeplanering, demografisk datainsamlingprogram
och utbildninganalys, och forskning för stödja formuleraländer ochatt att
genomföra på befolkningsområdet. Merparten projekten verk-program av
ställs fackorgan.FNs u-länderna genomför själva allt störreav men nu en
del projekten.av

Fonden samarbetar bl.a. WHOsmed globala AIDS-program stö-samt
der regionalarad hälsoprogram, främst i Afrika, vilka drivs WHO.en av
Dessa kombinerar hälsovård insatser familjeplanering-med påprogram

fårsområdet. FAO frånstöd UNFPA till sin samordningsenhet för befolk-
ningsfrågor. utformas riktlinjerHär för strategiden går påut attsom
integrera insatser inom familjeplanering i FAOs för landsbygds-program
utveckling. UNFPA har vidare finansierat flera studier utförts ILO,som av
bl.a. för ibelysa vilken familjestorlekenmån influeras behovatt av av
trygghet på ålderdomen. Med UNESCO isamarbetar UNFPA raden

utbildning forskning.rör och 00En del 30castorprogram som av
UNFPAs interregionala verkställs frivilligorganisationer.program av

sig uppgifterDessa åtar på UNFPAs samtliga verksamhetsområden samt
kompletterar med projekt inom utbildning, forskning informa-ochegna
tionsspridning. Sverige förverkar stärkt samarbete UNICEF, imedett
synnerhet landnivå.på

Av UNFPAs totala 1989 % förår 75 projekt iavsattesprogramresurser
prioriterade56 länder. dessa 31 afrikanska.Av Familjeplanering fort-är

fondenssätter högst prioriterade område. Fonden samarbetar medatt vara
givarländer för öka och säkerställa tillgången familjeplaneringsser-påatt
vice i u-länderna. Befolkningsfrågornas direkta samband miljönmed präg-

fondenslar policy och verksamhetsprofil. Vidare fondensgenomsyras
arbete insikten det mycket befolkningsfrå-nära sambandet mellanav om

kvinnors villkor,och och delaktighet i samhällslivet.statusgorna
befolkningskonferenserFN anordnade globala i Bukarest 1974 och i

Mexico City 1984. Dessa har i världsbefolkningsplanresulterat ochen en
uppföljande deklaration, i vilka befolkningsfrågorsambanden mellan och
utveckling betonas. UNFPA arrangerade tillsammans med Nederländer-

regering internationellt befolkningsforum i Amsterdam 1989. Dettaettnas
forum deklaration med detaljerad målsättning och handlings-antog en mer
plan. FNs generalsekreterare har exekutivdirektörutnämnt UNFPAs till

förgeneralsekreterare FN-möte befolkningsfrågor 1994, uppfölj-ett om en
ning befolkningskonferenserna 1974 och 1984.av

flerAllt länder bistånd tillbegär befolkningsprogram och resurserna
täcker idag hälften efterfrågan.endast Befolkningsfrågor samtidigtärca av
i faktisk handling prioriteradelågt såväl givare Det fåär 142mottagare.av som



SOU 199148planeringsunderlagetsutvecklingsplaner kompletterari sinaländer som
demografiska.ekonomiska indikatorer medsociala och

föra framansträngningar sambandenfondensSverige välkomnar att
delaktighet iutveckling kvinnorsbefolkning, miljö ochmellan ut-samt

fältorienteringfonden ökadvecklingsarbetet. Sverige söker påverka mot
afrikanska regionen.prioritering dendessoch stöder av

för främja befolkningsin-aktivSverige traditionellt spelat rollhar atten
förbefolkningskommissioniSverige medlem FNsi u-länder. ärsatser
tillbidragsgivarenfemte1988-1991. Sverige den störstaperioden är

familjeplaneringsfedera-till InternationellaUNFPA och den störstanäst
befolknings-utvecklingssamarbetet ingårtionen, bilateralaIPPF. Inom det

förvaltningsbiståndet iifrämst ifrågorna hälsovårdssamarbetet, ävenmen
till folkräkningarform stöd m. m.av

Finansiering9.3.2

frivilliga bidrag. 1989finansieras För årverksamhetUNFPAs genom
miljoner dollarfrån länder till 180uppgick regeringsbidragen 100-talett

bidragsgi-föregående sjumiljoner dollar år. De störstaeller 12 änmerca
ordning Tyskland, Norge,i Japan, Nederländerna,ochturvarna var

regeringsbidragenandelenFinland Danmark. Den svenskaSverige, och av
fjärdedeltidigare bidrog UNFPAs% med9,4 1989. USA, avca ensomvar

hänvisning tilldragit in sitt bidrag1986 medinkomster, har sedan år helt
uppfattar till Docki Kina, vilka stöd abort.fondens insatser somman

biståndsorganet USAID,amerikanskaUNFPA och detsamarbetar som
befolkningsinsatser fonden.förbudget änhar störreen

för influtna medelkritiserats revisorer låterhar FNsUNFPA att manav
projektutbetalningarna ökatonödigt 1989 harligga outnyttjade länge. För

Medelsanvis-ihar kunnat bruk.del reserverade medeloch större tasaven
till miljoner dollar,projekten uppgick 1989 totalt 194,2ningarna till

uppgickpreliminära beräkningarfor enligtinkomsterna årmedan samma
miljonertill 185,2 dollar.

för-bidraget drygtden tioårsperioden har det svenskaUnder senaste
bidraget 48i svenskalöpande priser. 198182 detdubblats Budgetåret var

bidragetmilj.kr.uppgick till 75 För det svenskamilj.kr. 198788 detoch
milj.kr.för 199192 135anslagetbudgetåret är

2

Befolkningsfrågan på sikt9.3.3

till miljarder, ökar medbefolkning, idag uppgår 5,3Världens casom
fördubblad 50 år. Mermiljoner människor och beräknas90 år omvaraper

i visstBefolkningens storlek°0 ökningen i u-länderna.90 skerän ettav
förändringar iframförliksom sammansättning och allt snabbaland, dess

forför förutsättningarnabetydelseavgörandedessa avseenden, är av
möjlighe-Befolkningstillväxtenekonomisk social utveckling. hotaroch

utbildningens infrastruk-ochtill utveckling, hälsovårdenshållbarterna en
143Urbaniseringenkvinnorsi fattigdomens hälsa. är änoch, spår, tretur mer



SOU 199148igånger snabbare u-länderna i i-länderna till tilltagandeoch lederän
försörjningsproblem ibåde förslum-städerna och på landsbygden, samt
ning städerna.av

UNFPAs verksamhet bör bakgrund liksom i ljusetdenna denmotses av
utvecklingen ekonomiska socialaglobala på det och ochområdet på

miljöområdet. befolkningU-ländernas beräknas vuxit 770 miljo-ha med
innevarande decenniumbara under 1980-talet. Under befolk-beräknasner

ningen i dessa länder öka med bortåt miljard. I många dessa länderen av
fördubbling befolkningenräknar med inom 25-30 år underman en av

årlig tillväxtantagandet 2,3-2,8 %. regeringarpå Dessa ländersav en
därför förkommer utsättas starkt ökande tryck när det gälleratt ett att

tillgodose behoven hälsovård, utbildning, sysselsättning.bostäder ochav
Problemet blir allvarligareän beaktar åldersstrukturen blandom man

världens befolkning. Vid sekelskiftet % befolkningenkommer 42 iav
2,6 miljarder människor, iu-lånderna, eller åldersgruppen 0-25 år.att vara

innebär fortsatt ökningDetta måste räkna med stark jordensatt man en av
fattiga befolkning befolkningsökningunder sekel. den 3.2nästa Av på
miljarder människor enligt försiktiga beräkningar kommer ägaattsom

mellan 1990 och 2025 kommer 90 % födas in i fattigdom.drygt attrum
Befolkningstillväxten innebär demografiska fördelningen iockså denatt

ofördelaktig.länderna blir proportion i befolkningenEn skaparstor unga
för länder befolkningstrycket inteproblem även där det totala såär stort.

Insikten behovet insatser befolkningsområdetpå växer. Detom av
utvecklingsarbete idag bedrivs emellertid otillräckligt förheltär attsom

inomde ökande behoven, områden exempelvis utbildning.möta som
läskunniga ickeAndelen har ökat antalet läskunniga har under demen

från miljoner till miljoner.20 åren ökat 742 900senaste ca
Även insatser befolkningsområdetbehoven på väl kändaär ochom av

hindrande faktorererkända, problemen och betydande. Blandär dessa kan
brist politisk vilja målinriktning regeringsnivå,på och kultu-nämnas på

religiösa sociala ineffektivtrella, och hinder, utnyttjande existerandeav
oförmåga integrera familjeplanering i landets utvecklingspla-attresurser,

nering, brist information,på relevant brist för ändamålet utbildadpå
brist preventivmedel.personal påsamt

faktum själva fattigdomen försvårarDet problem.är dessa Mångaett att
fattigaste, ide allra synnerhet på landsbygden, aldrignås denav av

information service kan service finnsoch Om sådan ändå attsom ges.
tillgå, fattigaste oftahar allra inte utnyttjade råd den. l städer ochatt

fattigdomen också inte minst kvinnor.tätorter är utbredd, bland Man talar
idag femininisering fattigdomen, fenomen siggrundar påettom en av som

kvinnor vanligtvis samtidigt oftahar lägre löner de harän män,att som
försörjningsbörda.stor

idag insatserna befolkningsområdetDet står klart på måste ökaatt
kraftigt Vid tidigare ide kommande åren. det slutet 1989nämnda mötet av
i organiseratAmsterdam UNFPA Nederländerna konstateradesochav

idag efterfrågarockså u-länderna bistånd befolkningsområdet ipåatt en
omfattning det saknas fåFör resultatmöta.att att avsettsom resurser

insatser imåste dessa ökande integreras utvecklingsan-grad med pågående 144



strängningar inom SOUområden utbildning 199148hälsovård, sysselsättning.ochsom
Om kraftsamlingsådan inte sker, finns, enligt vissa bedömare, anled-en

befaraning hälften jordensbortåt befolkning kommer ilevaatt attav
fattigdom i mittenabsolut århundrade.nästaav

förjämställdhet9.4 FNs arbete

Översikt

för jämställdhetFNs arbete mellan kvinnor och baserar sigmän på FN-
stadgan, ålägger medlemmarna främja förrespekt mänskliga rät-attsom
tigheter fundamentala friheter föroch alla, kön, språk elleroavsett ras,
religion. principDenna har bekräftats i deklarationen mänskligasenare om
rättigheter år 1948.av

viktigare milstolparBland inom förFNs arbete jämställdhet kan näm-
nas

internationella kvinnoåret 1975,-
kvinnokonferensen i Mexico City år 1975 och antagandet deklarationav-

aktionsplan för genomföraoch kvinnoårets målsättningar,att
kvinnoårtiondeFNs 1976-1985,-

konventionen eliminering1979 former diskrimineringallaom av av-
kvinnormot

världskonferensen i Köpenhamn 1980 med aktionspro-antagandet av-
för den andra hälften kvinnoårtiondet,gram av

världskonferensen i Nairobi 1985 med strategier förantagandet detav-
fortsatta jämställdhetsarbetet fram till år 2000.
Inom FN har arbetet förbättra kvinnornaspå situation alltmeratt

kommit inriktas ekonomiska förhållanden.på Vid kvinnokonferensen iatt
fastslogsMexico 1975 jämställdhetsåledes kvinnormellan ochmänatt

hindras ekonomiska klyftor. jämställdhetArbetet med skulle betraktasav
del till socialsträvandena och ekonomisk utveckling ochsom en av

utjämning. därförDet naturligtär u-landskvinnornas situation haratt
kommit i förgrunden för jämställdhetsarbetet inom FN.

generalförsamlingFNs beslutade 1975 på rekommendation kvinno-av
konferensen i Mexico proklamera tiden 1976-1985 kvinnoår-FNsatt som
tionde. frivilliga fond förFNs kvinnoåret iomvandlades samband härmed
till frivillig fond för FNs kvinnoårtionde. fickDenna i sin turen en
fortsättning i utvecklingsfond förFNs kvinnor UNIFEM, självständigen
fond för tekniskt samarbete knuten till UNDP se nedan.

Under 1980-talet hölls världskonferenser, itvå Köpenhamn år 1980en
i Nairobioch år 1985. sistnämndaDen kom, vissa politiskatrotsen

blimotsättningar, framgångsrik avslutning på kvinnoårtiondet. Ettatt en
huvuddokument strategier för fortsattamed det jämställdhetsarbe-antogs

Dokumentet innehöll fem avsnitt jämställdhet, utveckling, fred, sär-tet.
skilt kvinnor internationellt samarbete.utsatta samt

Efter Nairobi-konferensen jämställdhetsarbetethar inom iFN mycket
utsträckning inriktats på genomförandet dessa strategier natio-påstor av
regional internationellnell, och nivå. Stor vikt tillmäter strategi- 145attman



SOU 199148fackorganen, inombeaktas alla hela FN-systemet. FNsävenerna av organ,
Kommission för kvinnans ställning Kvinnokommissionen har av gene-
ralförsamlingen givits i följauppdrag och samordna detta arbete.att upp

Kvinnokommissionen funktionella kommissionerdeär en av sex som
till ekonomiska sociala ECOSOC. Kvinno-alla FNs och rådrapporterar

tillkommissionen medlemmar. tredje sker val platser,har 45 Vart år 15
fördelade. viktigasteregionalt Kommissionen årligen. Denär mötssom

uppgiften vid 1990 kvinnokommissionenårs möte med göraattvar en
första granskning utvärdering Nairobi-strategiernasamlad och hurav
hittills genomförts nationell, regional internationell nivå.hade på och

stagnation flertaletGranskningen visade bl skett i länder.atta en
anledning resolution 24 rekommendationerMed härav medantogs en

för i jämställdhetsarbetet,öka takten bl. på några områdenatt atta. genom
tidsbestämda Vidare världskonferensmål. beslöts skallnästasätta attupp
1995.hållas år

fattat kommissionensECOSOC behandlat ochSedan beslut rappor-om
till generalförsamlingen for slutligt ställningstagande.överlämnas dessater

för samordningen Nairobistrate-ECOSOC harDet är ansvaretsom av
gierna inom FN-systemet.

generalförsamlingen det tredje behandlarI är andra och utskotten som
frågor initierats kvinnokommissionen. besluten iFormellt ärsettsom av
generalförsamlingen rekommendationerendast till medlemsländerna, men

tagits förpliktande förmed konsensus starktbeslut detett anses varaom
varje enskilt land.

jämställdhetsarbete administreras särskildFNs centralt enhetav en
Division for of förlagd tillthe Advancement Women, FNsärsom
Wien-kontor.

tillsatts för tillämpningen konventio-kommitté har övervakaEn att av
former diskriminering kvinnor.eliminering alla Denmotom av avnen

årligen för23 oberoende granskabestår mötsexperter, att rapporterav som
tillfrån anslutit sig konventionen.de länder som

för forskningsärskilt institut utbildning och Interna-FN har också ett
for oftional and Training Institute the Women,Research Advancement

kvinnofrågor. förlagts Dominikanska republi-INSTRAW i har tillDetta
uppgifterinledde sin 1983. viktigasteken och verksamhet lNSTRAWs är

bedriva forskning utbildning för integrera mobiliseraoch ochatt att
utvecklingsprocessen höja kvinnors insikt sin situa-kvinnor i och att om

möjligheter finns till förbättringar. Institutettion och vilka skallsomom
kvinnor fåren i utvecklingspro-vidare för stärkt roll på alla planverka att

cessen.

inställningSveriges

traditionSverige aktivt i jämställdhetsarbete.deltar FNs Norden har av en
i kvinnokommissionen. Sverige för fyraårsperiodenplats medlemär

efterträdas Finland. 1990 kommis-1988- 1991 och Under årsväntas av
Sverige fram resolutionsförslag jämställdhet i polit-sionsmöte lade ett om
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SOUiskt beslutsfattande. 199148deltagande och Sverige medförslagsställareocksåvar
till ytterligare resolutionsförslagåtta bl. kvinnor i FN-sekretariatet,om a.
flyktingkvinnor konventionenoch diskriminering kvinnor.om av

kvinnokommissionen SverigeI arbetar bl. för jämställdhetsarbetetatta.
integreradskall del FN-organens programverksamhet i stort.vara en av

fråganSverige driver aktivt kvinnorsäven representation i FN-om
sekretariatet. Sverige därvid speciellthar ytterligareställt krav om an-
strängningar för kvinnoröka andelen tjänster.på högreatt

sidaFrån svensk har uttryckts tilltagande feminiseringendenöveroro
fattigdomen bristenoch framsteg i förbättrapå arbetet på kvinnorsattav

villkor. Vidare har understrukits det behövs grundläggande politiskaatt
ekonomiska Förändringar föroch kvinnor delaktiga igöra hela utveck-att

lingsprocessen.
Sveriges internationella i jämställdhetsfrågoragerande ihar stor ut-

sträckning inom nordisk inomskett Arbetet haft iFN har huvudsakram.
följande fyra målsättningar

undanröja diskrimineringall kvinnor allapå områdenatt samtav-
främja jämställdhet inom ekonomisk och social utveckling, internatio-

liksom nationellt,nellt
för kvinnor utformaunderlätta sin tillvaro skaffaoch sig bättreatt att en-

objektiv insiktoch sin iroll samhället,mer om
aktivt medverka till planer för förbätt-ochatt att antagna program en-

ring kvinnors ställning verkligen genomförs inom för utveck-av ramen
lingsprocessen,

profilera de nordiska länderna länder vilka aktivt vill främjaatt som-
social rättvisa, jämställdhet mellan könen och hållbar utveckling.
De nordiska länderna idagkonstaterar varit givaresåvälatt man som

i jämställdhetsarbete. SamtidigtFNs fört fram nordiskatagare som man
värderingar traditioner i olika FN-foraoch har insett vilka bristerman som
finns i de samhällena. Detta gäller i synnerhet på det normativaegna
området. konventionFNs eliminering diskriminering kvinnorom av av

tillhar lett konkreta åtgärder i nordiskaäven de länderna.
den positiva profilMed lyckats skaffa sig iNorden jämställdhetsar-som

har det varit relativtbetet lätt gehör för nordiska initiativ och förslag.att
nordiskaDe länderna har samtidigt iklätt sig roll brobyggareen som

mellan syd och nord, vilket har bidragit till profil.denna nordiskaAtt de
jämteländerna, Nederländerna, de endaär uppnått det överen-stater som

biståndsmåletskomna 0,7på BNI, har stärkt förtroendet för våraav
länder även på detta område.

Även omfattande arbete återstår jämställdhet,på området brukarettom
fråga fördenna användas belysa FN-systemets potential för påverkaatt att

normativa idet tänkandet världen. inteJämställdhet betraktas längre
rättighet för kvinnorendast absolut social nödvändig-utansom en som en

förhet till stånd humanare och balanserad utvecklingatt en mer av
samhället. Sålunda i medelfristigakonstateras FNs kvinnors fullaplan att
deltagande sina villkor förutsättningpå förär varaktig ochegna en en
hållbar utveckling.
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SOU 199148utvecklingsfond för kvinnor, UNIFEMFNs

viktigför kvinnor spelar roll detutvecklingsfond UNIFEM närFNs en
ekonomiska förhållanden.kvinnorsförbättringargäller konkreta av

uppgifterhuvudsakliga ärUNIFEMs att
kvinnor driverbistånd tillekonomiskt och tekniskterbjuda direkt som-

livsmedelsproduktion,inom områdenkooperativ verksamhet som
affärsverksamhetsmåskaligVattenförsörjning, hälsovård,bränsle- och

administration planering ochochsamt
bidstånd-tillgodoses störrekvinnors och behov närtillse både mänsatt-

genomförs och utvärderas.sprojekt planeras,
innebär åtnjuter dess stöd påanknytning till UNDPUNIFEMs att man

genomföras. UNIFEMplaneras ochfáltet, projekt skall bedömas,när
FAO, ILO, UNIDO ochinomandra FN,samarbetar också med somorgan

femrådgivande kommitté beståendeUNESCO, liksom med stateraven
i frågorkommitté biträder UNIFEM rörfrån olika regioner. Denna som

till olika samarbetsorgan.fördelningen resurserav
möjligt lokal ellerambitionen arbeta medså långtUNIFEM har att

projekten skallsig vidareexpertis. vinnläggerregional Man attom vara
få spridningseffekt.sina områden kunnainomnydanande samt enresp.

År uppgick tillfrivilliga bidrag. 1990 dessafinansieras medUNIFEM ca
FinlandKanada, Norge ochSverige, tillsammans medmiljoner8 dollar.

operativtblev år 1978,bidragsgivarna. UNIFEMtill Sedanhör de största
projekt i 100 u-länder. UNIFEMs400har överstött nära resurserman

vilja stödja.projekt skulletill hälften deräcker dock bara manca av
0,49budgetåret 198081bidraget till underUNIFEMDet svenska var

till milj.bidraget 1,0 kr. För198485milj. till budgetåret växtekr. Fram
för budgetåret 19911992 43,5 milj. kr, och199091budgetåret avsattes

milj. tillkr UNIFEM.
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barnfond, SOU10 1991143FNs UNICEF

FNs barnfond United Nations Childrens Fund, UNICEF, har fått sitt
mandat och verksamhetsområde avsevärt breddade sedan 1946.starten

förstFrån ha begränsat sitt till istöd huvudsak hälsovård för barn ochatt
deras mödrar har organisationen efterhand kommit inrikta sig påatt att
förbättra barnens kvinnornasoch villkor inom familjen ioch sam-- -

ihället stort.
UNICEF har därmed kommit bli det ledande multilateralaatt

utvecklings- biståndsorganetoch inom socialade sektorerna. Målgruppen
är de i fortsattsamhället, med tyngdpunkt på barnen.svaga grupperna

UNICEFs drivsarbete parallellt nivåer,på två den globala, syftetdär är
förarbeta internationell politisk mobilisering för förbättringatt en en av

barns villkor, nationella,och den organisationendär landspecifikastöder
program.

internationellaDet barnåret förde1979 barnfrågorna på den världs-upp
politiska dagordningen på helt tidigare.sätt än UNICEF harett annat
spelat härvidlag.avgörande roll Barnkonventionen Convention theen on
Rights of the Child, vilken generalförsamlingFNs i novemberantogs av
1989, är betrakta milstolpe. Konventionen kom utgöraatt attsom en en
plattform för barntoppmötet Summit forWorld Children i september
1990, till vilket Sverige initiativtagarna.var aven

UNICEF har under 1980-talet även på det ekonomisk-politiskaagerat
planet. främstaDet exemplet UNICEFs ledandeär roll när det gäller att
påvisa risken strukturanpassningsprogram får negativa effekter för barnatt
och iandra samhället. Det UNICEF myntade begreppetsvaga grupper av
adjustment with human face vunnit ihar gehör debatten och sinasatta

ispår de Världsbanken och ekonomiskaIMF stöddaav programmen.
Framställningen nedan bygger i huvudsak på särskild studie, återgi-en

i KommitténsAnnex överväganden och redovisasslutsatser i kapitelven
22.103.

10.1 Organisation, verksamhetsvolym finansieringoch

UNICEFs styrelse Executive Board består 41 medlemsländer medav
mandatperioder på år. En tredjedel väljs varje år ekonomiskaFNstre av

socialaoch ECOSOC.råd
Sverige i styrelsen avbrott 1956- 1984. Regeln ärsatt utan attannars

endast imedlemmarna säkerhetsrådet Schweiz tillåts sitta änsamt mer en
treårsperiod i sträck. Undantaget för Sverige förmodaskan bero på våra

bidrag till och starka i UNICEF. Sverige återigenstora är 149engagemang nu



SOU 199148medlem styrelsen 1989- 1991. För närvarande sitter Danmarkävenav
och Finland nordiskadär. Normalt endast två länder samtidigt fore-är

i styrelsen.trädda
Organisationen leds exekutivdirektören vid sin sida har treav som

vice-direktörer.
UNICEF organisationär personaltät med totalt 4 500 anställda.en ca

Endast 740 tjänstgör vid ihuvudkontoret New York och dess filialer och
specialenheter i Köpenhamn, Geneve, Sydney och Tokyo. UNICEF är

faltorienterad.således mycket Organisationen iarbetar 121 länder och har,
förutom regionkontor, biståndskontor.hundrataletöver UNICEF-sex
personal har 200 tjänstgöringsorter. Ett trettiotal svenskar äruppemot

inom %anställda UNICEF knappt 3 personalstyrkan.av
°0 klassificeras37 personalen handläggare, internationellt rekry-av som

inhemska. sinterade eller I kvinnor isträvan öka antalet dennaatt grupp
UNICEF 1985 samtliga %målet handläggare skall 33satte attupp av vara

kvinnor i slutet 1990. iDetta mål har det uppnåtts.närmaste Avav
fáltkontoren %leds 26 kvinnor.av

uppgick1989 UNICEFs inkomster till miljoner667 dollar och utgifterna
till 633 miljoner gickdollar; därav 501 miljoner till biståndsprogramdollar

miljoner tilloch resterande 132 dollar administration.programstöd och
UNICEFs inkomster liksombestår, frivilligaUNDPs, helt och hållet av

bidrag. skiljer sigDessa därmed från exempelvis fackorgan,FNsorgan
vilka disponerar reguljär budget obligatoriskbestående uttaxeringen av
från medlemsländerna. UNICEF tillämpar tvåårsperioder i sitt budgetar-
bete.

Regeringar lämnar sina bidrag tillnormalt UNICEFs allmänna budget
kan lämna tilläggsbidrag till katastrofinsatser,även oplanerade glo-men

bala eller projektbestämda godkänts UNICEFs styrelseprogram som av
inte kunnat finansieras inom landramarna.men som

Praktiskt regeringar,alla världens såväl i u-länder i industri-taget som
länder, bidrar till UNICEFs verksamhet. givarländerna bidrarDe större

regel tilläggsbidragmed bidraget tillutöver den allmänna bud-storasom
gäller Sverige.Det ävengeten.
utgjordes198889 UNICEFs inkomster till °062 allmänna medel ochav

till %38 tilläggsbidrag. °023 UNICEFs inkomstertotala kommerav av
från insamlingar kortforsäljning.och

10.2 Strategi, roll och verksamhet

°0 fem i45 barnen under år u-länderna Kina iundantaget lever absolutav
fattigdom. varje flertalet40 000 barn dör dag; enligtskulle UNICEF med
enkla medel kunna räddas till livet. näring, tillgång tillBättre ochvatten
sanitet och grundläggande primärhälsovård radikaltskulle på sättetten

livsbetingelserna.ändra möjligheternaFör 20 år sedan lösaattvar u-
landsbarnens hälsoproblem tekniskabegränsade. Tack landvinningarvare

idagdet möjligt relativt billigaär med enkla och medel elleratt utrota
kontrollera spridningen fruktadedel de sjukdomarna,mestav en av ex.
polio, stelkramp mässling.och 150



SOU 199148problemetUNICEF inte lösasina kanMed begränsade ensamresurser
situationen har UNICEFvillkor. denoacceptabla Imed u-landsbarnens

regeringar ochkatalytisk roll söka övertygavalt söka spela attatt genomen
UNICEFnödvändigheten på barnen.beslutsfattareandra att satsaom

mobiliseringlandnivå politisk på detmobilisering på ochför socialarbetar
prioritet.ökad Iför få u-länderna barneninternationella planet attatt ge

enskilda organisationer.folkrörelser ochdetta arbete ävenengageras
kvantitativa förenkla, måluppställde UNICEFbörjan 1980-taletl av

prioritera.världsomfattande beslutatoch devart ett program som manav
°0 i80 barnenimmunisering, där måletfrämsta universell ärDet är att av

1990. 1989 hade 42 länderimmuniserade i slutetu-länderna skall avvara
immuniseringenUNICEFunder 1989 beräknaruppnått målet. Enbart att

liv.milj.räddade två barns
uppgift iinte självt Dess ställetgenomför några ärUNICEF attprogram.

myndigheter enskildagenomförs ellerlandetsstöd åt som avge program
hjälp till självhjälp ochBiståndet skall med andra ordorganisationer. vara

medi-ungefär till hälftenföreträdesvis förankrat. Stödet bestårlokalt av
utrustning,vaccin, och kylskåp,materiel,cinsk och somex.annan

hälften kontantstöd.fordon, tillför och ochbrunnar avpumpar
följandeenligtProgramutgifterna fördelar sig sektorerpå

1970 1979på sektorer och101. UNICEFs utgifter fördeladeTabell -
procent1989,

19891970-1979

4034Barnhälsovård
l0 6Barnnutrition
17 l5sanitetochVatten
22 7Utbildning

samhällsservice 5 7Lokal
10Içatastrofmsatser 5

7 15Ovrigt
100100Summa

frånStatistisk rapportering UNICEF.Källa

multidi-integrerade ochframhållasdock många ärDet bör att program
vilken sektor de börvarför svårt avgöramensionella, det kan attvara

hänföras till.
olika enligtländer skerUNICEFs mellanFördelningen treresurserav

capita barnadödligheten. Deochi BNPkriterier antalet barn landet, per
barnadödlighetcapita och mycket högmycket låg BNPländer har persom

verksamhetenDettafår relativt andelstörre programmet.sett ger enaven
fattigdomsinriktning.klar
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Tabell 102. UNICEFs SOU 199148verksamhet fördelad på regioner 1970 1979 och-
1989, procent

1970- 1979 1989

Asien 57 41
Afrika 21 34
NordafrikaMellanöstern 1 12l
Amerika 9 10
Interregionalt 2 3
Summa 100 100
Källa Statistisk rapportering från UNICEF.

Afrikas andel efterhandhar ökat markant, Sverigenågotav resurserna som
förespråkat. Asien har i fåttstället mindre andel.en

10.3 Bedömningar UNICEFav

I den särskildaovannämnda studien redovisas positivaantal både ochett
kritiska omdömen UNICEF.om

Det allmän uppfattningär UNICEF effektivt biståndsorgan.äratt etten
Särskilt gäller i jämförelsedetta med övriga biståndsområdet.FN-organ på

uppfattningDenna grundas på bl. följande faktorer.a.
UNICEFs främjamandat, välfärd,barnens överlevnad och okon-äratt-
troversiellt, liksom målsättningen utveckla mänskliga nåatt attresurser,

fattigastede och kvinnorna.barnen ochmest utsatta
Verksamheten praktisk handlingsinriktad,är och definier-målen klart-
ade. Man når mätbara synligaoch resultat. Man medvetenär attom

viktigtuträttar arbete.ettman
iTyngdpunkten arbetet ligger på samarbetet med mottagarländerna.-

Prioriteringar och programplanering igörs samarbete med myndig-nära
heterna bliroch därmed förankrade.väl har själva förLänderna ansvar
genomförandet, medan UNICEFs roll stödjande.är

mindreUNICEF byråkratiskt,är pragmatiskt flexibeltoch än andramer-
FN-organ. Beslutsvägarna kortare, bl. till följdär verksamhetenatta. av

decentraliserad fältorienterad.är och
UNICEF folklig förankringhar i såväl i-länder u-länder.en som-
UNICEF-kommittéerna i givarländerna tillgång. fungerarutgör Deen

förlängdaUNICEFs ifråga information, public relationssom arm om
och insamling medel kortförsäljning.av

effektivUNICEF har upphandlingsorganisation, på profes-etten som-
sionellt sköter inköp, lagring, frakt,sätt till ietc. runtprogram om
världen.
Även omdömena UNICEF allmänt positiva, framförsär vissom om

kritik organisationens Kritikensätt arbeta. kan sammanfattas imot att
följande punkter.

Kortsiktiga kampanjer på bekostnad långsiktig utveckling. Benägen-av-
het punktinsatserpå uppmärksamhet. UNICEFatt satsa storsom ger

iborde stället till barnets hela hälsosituation inom fungerandese en
förstruktur primärhälsovård. 152



SOU 199148svårigheter upprätthållasustainability, medBristande hållbarhet att-
fall skapatsupphör. hargivarstödet I månganär ettprogrammen,

Vattenförsörjning, sanitet ochinombistándsberoende program som
inte integrerats i existerande strukturer.undervisning, då dessa

föriInriktning delproblem stället denproblematiken. påFörenkling av-
vidvikt sänkaUNICEF läggerverkligheten.komplexa attt.ex. stor

tämligenmedvilket kan åstadkommasför i u-länderna,dödstalen barn
verklighetvid denfäster mindre avseendemetoder. Däremotenkla man

organi-villkor. PR-tänkandeligger bakom barns svåra genomsyrarsom
granskningkritiskintellektuell,behövssationen och Detpå gott ont. en

argumentering UNICEFoch denpåståendende presenterar.somav
statistiska mått påkvantitativa mål ochinriktning påAlltför stark-
UNICEF-kontorenvidkvalitetsdimensionen. Personalenbekostnad av

kvantitativa målsig pressad deenskilda känneri länder uppsattssomav
oproportionerligtkampanjerna tvingasoch ägnaför globalade storen

långsiktigatid bekostnad andra,sin åt dem pådel program.meravav
bli lidande.på dettaprioriteras mottagarlandet kan sättProgram avsom
på drygt 4UNICEFs totalaFragmentering resurserprogrammen.av-
blir därförfallmångaårsbasis fördelas på 121 länder. Imiljarder påkr

viduppnåsskulle kunnasplittrat. Bättre resultatochprogrammet tunt
ochfärre ochtill sektorerkoncentration verksamheten programaven

länderna.till ställdade sämst
programpolitiken och ska-multibi förryckertilläggsbidragandelHög-

°0 inkomsterna,till 33Tilläggsbidragen uppgårorättvisor. avnupar
bilateralisering UNI-tilltagandemedför problem. Manvilket avser en

iuniversalitetsprincip skall råda FN-och denCEFs somprogram
forprincipsig igivarnade sägeråsidosätts. Trots att stora varaorganen

tilläggsbidrag. Det gällersatsningen påfortsätterallmän budget,starken
UNICEFspositiv aspekt docki sammanhanget ärSverige. En attäven

tilläggsprogrammen.tillställning ocksåstyrelse tar
till centralisering. GlobalahierarkiskLedningsstilen och tendenser pro--

län-inflytandestrategier ledningen överstörreoch centrala gergram
mellanbalansengäller det bevaratidigare. Härderprogrammen än att

självständig-landkontorenslandkontor, värnahuvudkontor och att om
tvåvägskommuni-effektivfinns ochtill det öppenhet att attsamt ense

fáltkontoren.ledningen ochkation mellan
återföringenliksomstärkasmåsteUtvärderingen avprogrammenav-

nivånationellprogramutvärderingar på ärProjekt-erfarenheter. och av
personalen.delvis denhelt ellerskiftande kvalitet och görs av egna

spridserfarenheternaochofta landkontorpåResultatet stannar resp.
kunskapsuppbygg-tillorganisationen. lederinom Dettainte vidare svag

organisationen.inomnad
medsamarbetegivare. Gradensamordning med andraOtillräcklig av-

personfråga. Samar-i hög gradövrigaUNDP och vara enorgan synes
med UNFPAsamarbetetmedanWHO dockbetet med gott,synes vara

tillMöjligheternamotiverat.förefallerbefolkningfond änFNs svagare
återhållsam närvarierar. UNICEF allmäntgivare ärinsyn for bilaterala

153iproblemdiskuteradet gäller att programmen.



kritiskaTrots de synpunkter på UNlCEFs SOUarbete 199148redovisatssom ovan,
sammanfattandeär det omdömet UNICEF fungerandeär väl bi-att en

ståndsorganisation, kanske effektivaden inom hela FN-familjen.mest
hindrarDetta inte mycket förbättras.kan Sverige har anledning följaatt att

organisationen noga.

10.4 UNICEF Sverigeoch

Sverige har spelat synnerligen aktiv stödjandeoch roll UNI-gentemoten
CEF ända sedan 1950-talet, såväl sina bidrag sittstoragenom som genom

iagerande styrelsen.
Bland frågorde Sverige under de gångna åren drivit i UNlCEFssom

styrelse kan följande.nämnas
Begränsning UNlCEFs ifrågaroll katastrofbistånd till förmån förav om-

långsiktigt utvecklingsarbete,ett mer
prioritering mödra- och barnhälsovård,av-
tillgång till familjeplanering inom för mödra- och barnhälsovår-ramen-
den,
samband och ömsesidigt beroende mellan alla de problem rörsom-
barnen det nödvändigtgör på barnets hela situation, inte bara påatt se

problem iett taget,
ibarn städernas slum särskild prioriterad målgrupp,som en-
tillstöd i särskiltbarn svåra omständigheter, övergivna barn, barnex.-

i krig, barn drabbas apartheid,som av
kvinnors roll och betydelse och deras till utveckling.rätt-
När det gäller finansiella och administrativa frågor har Sverige framför

allt krävt jämnare bidragsfördelning mellan givarna. Vidare Sverigeharen
tagit initiativet till studiestörre på det administrativa området, Theen
Management Study, genomfördes i mitten 1970-talet. Dennasom av
studie blikom betydelsefull för UNlCEFs organisatoriskaatt och admi-
nistrativa utveckling. Sverige lade redan fram1978 förslaget FNsatt
rådgivande kommitté för administrativa och budgetära frågor Advisory
Committee Administrative and Budgetary Questions, ACABQ, skulleon
granska UNlCEFs budget, förslag efter initialt motstånd kommitett som

betydelse för organisationen.att stor
Sveriges förslag intehar alltid mottagits med entusiasm. Tvärtom har de

många gånger frånmött motstånd styrelsemedlemmar och UNlCEFs led-
ning. Det därförhar varit nödvändigt återkomma till de ochatt stora
viktiga frågorna och driva dem fasthetmed och konsekvens. I många fall
har tagit fleradet innanår svensk ståndpunkt till slut vunniten acceptans.

Svenska bidrag

Sveriges bidrag till UNICEF har kraftigtökat ända sedan 1960. För
kalenderåret 1961 1,8 milj.kr. bidrag.svenskt 1981 hadeavsattes dettasom
stigit till 130 milj. kr. och 1990 till 340 milj.kr.

Sedan 1964 har det varit möjligt för givarna sina allmännautöveratt
bidrag specialdestinerade tilläggsbidrag till särskilda projekt multibi.ge 154



SOU 199148Tilläggsbidragen utgjorde länge blygsam del de samladeganskaen av
bidragen kommittill UNICEF har under 1980-talet alltutgöraattmen en

°o Sverige frånandel hela 33 år 1989. För denna andelstörre dessa, stegav
°o till inte mindre °o27 1983 33 1986 och 38 1989.än

sig for begränsning tilläggsbidragenSverige har år uttalatpå senare en av
till förmån for allmänna budgeten. Icke mindrestärkande den destoett av

flerafortsätter Sverige liksom givare tilläggsbidragen,alltså andra ökaatt
absolut och procentuellt sett.

biståndsmedelTilläggsbidragen i bilateralaallmänhet landrams-är
Ökningenfrån motiveras erfarenheternamedel SIDA. dels de godaav av

admi-med UNICEF, dels SIDAs alltmer ansträngdasamarbetet av egen
nistrativa kapacitet.

UNICEF-kommitténSvenska

stiftelseSvenska UNICEF-kommittén statlig ledamöterär med repre-en
utrikesdepartementet, SIDA, Socialdepartementet,senterande FN-

förbundet folkrörelser politiska partier. Kommittén skiljer sigoch såsamt
till från UNICEF-kommittéerna i flestavida de andra länders där de har

frivilligorganisationer. Kommitténs huvuduppgifterkaraktären ärav rena
frågor informerarådgivande till regeringen i UNICEFrörandeatt attvara

UNICEF i Sverige in till UNICEF, främstoch samlaattom pengar genom
försäljning vid UNICEF-kommitténkort Verksamheten svenskaav m. m.

i flera bedrivs enskildapåminner avseenden den antalettom som av
organisationer, vilka informa-med SIDA och särskilt SIDAssamarbetar
tionssekretariat. Eftersom SIDAs samarbete med UNICEF mycketär
omfattande, skulle möjligen rationellt anslagstilldel-det lägga överattvara
ning och statlig handläggning UNICEF-kommitténärenden rörandeav
från utrikesdepartementet till SIDA.

Svensk påverkan

Under Sverige olika i flerade gångna åren har på påverkat UNICEFvägar
frågor. Vissa erfarenheterangelägna och slutsatser må noteras.

många påskiftande omfattandeDe punkterna dagordningen och den synnerligen
000 1990 ársdokumentationen omkring 2 sidor till styrelsemöte gör ett- -styrelsemötenaomsorgsfullt förberedelsearbete inför nödvändigt. kanDet vara

förrationellt Sverige välja fåtal frågor driva kraft imed styrelsenhellre änatt ut ett att
sig aktivt remissförfarandeåt alla. ,Ett till biståndsorgan ochägnaatt mer -fackdepartement i syfte inhämta inomborde då kunna synpunkter deäga attrum- biståndskontorutvalda områdena. T. kunde SIDAs uppdras sig UNI-yttraex. om

CEFs förslag till i SIDAslandprogram programländer.
Om svenska delegationer UNICEFsvid möten utrikesdepartementetu-genom

avdelningen skall kunna göra gediget förberedelsearbete enligt dessa linjer, ärett
både åtdet nödvändigt SIDAutrikesdepartementet och prioritet dessaatt ger

arbetsuppgifter. Mot bakgrund Sveriges finansiella UNICEFbidrag tillstoraav
påförefaller det rimligt ökade personella aktivt och välinfor-att satsa ettresurser

agerande i organisationens styrelse.merat
SverigeDet är viktigt talar med och röst i FNs olika styrandeatt en samma organ.

något på frågorgör samordning hemmaplan nödvändig. Vissa kommersom som
UNICEFi kan även väntas bli diskuterade i generalförsamlingen, ECOSOC,upp

UNDPs styrelse WHO.och
155ingår fåDet är värdefullt i UNICEF-delegationersvenska kanatt personer som



tillträde UNICEFs från SOUtill ledning och till 199148viktiga andra länder. Svenskarpersoner
ingåendehar kännedom organisationen och redan har brett kontaktnätettsom om

UNICEF tillgång.inom och andra delegationer är en
Mellan styrelsemötena spelar FN-delegationen framföralltoch den UNICEF-

ansvarige tjänstemannen där nyckelroll. kontinuerligDenne har kontakt meden
UNICEF frågoroch har bevaka blir vidde aktuella och behov referera dematt som
till departementet. viktigt delegationenDet ochutrikesdepartementet inhämtarär att

frånsynpunkter sakkunniga, inom SIDA, frågormellanäven mötena. Deex. som
kommer vid förberedsstyrelsemöte under lång tid dessförinnan vid UNI-ettupp
CEFshuvudkontor. Det är generellt lättare påverkaorganisationen under densett att

fram till förslagleder till förslagetstyrelsen än sedan slutgiltigtärettprocesssom
utformat framlagt.och Underhandskontakterna mellan FN-delegationen och
UNICEF-högkvaneret därför viktiga.är De besök ledande tjänstemän frånsom
UNICEF-sekretariatet då och då i Stockholm tillfällen informationgör andra tillger
och påverkan. skaffa sig djupareFör kunskaper UNICEFs roll och arbete iatt om
u-Iänderna önskvärt tjänstemän vid utrikesdepartementet,är det SIDA ochatt
FN-delegationen och verksamheten fältet. Tillfällen tillpå sådanautreser ser resor
erbjuds då och Joint Consultativedå Group Policy, JCGP.genom on

Länders på bidragens storlek.tyngd i styrelsen beror till del Det svenskaen
bidraget, % samtliga14 länders bidrag, nordiska bidraget,och det samlade 30ca av
%, ligger tvivel Sverigesbakom och Nordens inflytande i UNICEF. fortsattEnutan

bidragsnivå därför förväntashög kan hjälpa Sverige och Norden bibehålla sittatt
inflytande. I synnerhet torde gälla bidrag tilldetta den allmänna budgeten.

Sverige har endast undantagsvis för UNICEFarbetat aktivt att skulle anställa
svenskpersonal Sverige övrigapå högre och alltidNorden har hävdatposter. att- -FN-organen betjäntabäst politisktär neutral personalrekrytering, tillsätt-därav en
ningar och utnämningar eftersker kompetens. Den anställdär FN-organettsom av
skall sin främstaha lojalitet nationalitetenFN; iär det sammanhangetmot av
underordnad betydelse.Det hindrar inte finnasdet bör svenskt intresse haatt ett att

isvenskar organisationen. Dessakan sin utbildning erfarenhetuppväxt, ochgenom
förväntas uppfattningarspeglasvenska värderingar sittoch och i sinaarbete och
kontakter i frånpåverka arbetet UNICEF i svensksynpunkt önskvärd riktning. De
kan ocksåpåsikt, tillnär de gångåtervänder Sverige,bidra värdefullmed kunskapen

UNICEF Antalet svenskari relativtUNICEF lågt 29är dvs knapptom personer,-.%3 och det önskvärt öka UNICEF efterdet. anställa flersträvaratt attvore-kvinnor i sin internationella för tillkader jämlik könsfördelning.ståndatt en mer
Därför för särskildagörs närvarande ansträngningar, främst SIDA, rekry-attgenom

svenskakvinnor till UNICEF.tera
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SOU 199148Flyktingorganisationerna11

flyktingbiståndhuvudorgan för flyktingkommissarie UnitedFNs FNsär
Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, förFNs hjälporgan

Östernflyktingar i United Nations Relief forMellersta and Works Agency
Palestine Refugees in the Near UNRWA och FNs livsmedelspro-East,

World Food OcksåProgramme, WFP. många andra FN-organ görgram
insatser för flyktingar, för flyk-dock ha övergripandeutan att ett ansvar
tingsituationen sådan.som

finansiella bidragen till flyktinginsatser utanför SverigeDe svenska
uppgick till °0 biståndet, miljarder1990 10 det svenska 1,3dvs. drygtca av

hälften bidrag kanaliseradeskr. lnemot dessa FN; resterandeav genom
folkrörelser, enskilda organisationer och internationella så-genom organ

Internationella Rödakors-kommittén. Sverige under 1990 det nästsom var
givarlandet till både UNHCR ochstörsta UNRWA och bland de största

givarna till flyktingbistånd.WFPs
flyktingkvoten till förfogande för uttagningDen svenska UNHCRs av

flyktingar i ibehov skydd den Europa.är störstaav
kapitel till främstDetta koncentreras UNHCR ochUNRWA WFP.samt

Kommitténs återfinns iöverväganden och slutsatser kapitel 22.1 1.5.

Flyktingsituationenl 1.1

första flyktingkonventionen frånDen 1951 sikte individer flyrpåtog som
förföljelse. följt har flyktingproblemen främst iUnder åren ökat,som
tredje världen, och karakteriserats massflykt individuellänmera av av
flykt. till flyktSkälen har blivit alltmer mångfasetterade och stämmer

religion,ibland dåligt förföljelsemed konventionens på grund av ras,
nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp och politisk uppfattning

medför befinneroch sig utanför sitt hemland. Flyktingprob-attsom man
ilemen dag mycket omfattande för fyrtioär och komplext än årmera

sedan. Vid sidan flyr förföljelse finns i miljontalsdem dag männi-av som
skor lämnar sina konflikter, inbördeskrig,hem på grund väpnadesom av
miljökatastrofer ekonomiska socialaeller och problem.

flyktingarAntalet i fallavärlden under UNHCRs mandatsom anses
beräknas till miljoner. finns15 Dessutom 2,3 miljoner palestinskaca
flyktingar bistås VidareUNRWA. bistås omkring flykt-300 000som av
ingar från Kambodja särskilda FN-operationen, vidden UNBRO,av

mellan Thailand Kambodja. finns flykt-gränsen och Därutöver antalett
ingar där asyllandet inte tillåter bistånd från FN eller internationellaandra 157



SOU 199148tillkommitorganisationer. kurdiska flyktingproblemet har sedanDet
kapiteldetta skrevs.

flyktingar sju flyktinggrupper80 % världens ellerNärmare utgörs avav
befinner tredjeflyktingområden alla sig i världen.som

på flyktingområden 1990,Världens flyktingar fördeladeTabell 111.
miljoner

Antal

Afghan-flyktingarna i Pakistan 5,6och lran
Palestinskaflyktingar UNRWA 2,3
lndokinesiska flyktingar 0,8
Afrikas 2,1Horn

Afrika främst Moçambique-flyktingar 1,2Södra
Västafrika Liberia-flyktingar 0,7

flyktingarçentralamerikanska 1,2
Ovriga 3,7
Summa 17,6

till flyktingkommissariat.sammanställningar uppgifter från regeringar FNsKälla av
flyTill flyktingar internflyktingar. tvingats fråndessa kommer Dessa har

flyktingar.sina ursprungliga bosättningsområden orsakersamma somav
sinaformellt inte flyktingar, eftersom inte lämnat hemländer.De de Deär

flyktingliknande förhål-potentiella flyktingardäremot och lever underär
till omkring miljoner.landen. Deras antal beräknas 14 Huvuddelen av

internflyktingar finns i Afrikas Mocambique, Afg-världens Horn, Angola,
Centralamerika.hanistan och

människor ekonomiskt, politiskt, psykologiskt socialtochTrots dessaatt
flyktingar i utsträckning UNHCR- och UNRWA-är samma som

hjälpsy-flyktingarna, omfattas inte internationella skydds- ochde detav
befinnereftersom inte sina Ofta sig ide lämnat hemländer. destemet, en

situation, fortfarande regeringmycket utlämnade åt den eller deutsatt
krafter i till situation.landet upphovet derasärsom

finns inga internationella for hjälpa männi-Det skyddssystem dessaatt
bevakning mänskliga rättigheter. biståndskor ad hoc Det deänannat av

får vanligtvis från frivilliga organisationer.eventuellt kommer Från FN
vissa fått bistånd från livsmedelsprogram,har FNs WFP. I någragrupper

Mocambique, regeringen aktivt hjälpa iländer, söker dem,t.ex. men
flertalet regeringarna mindre fientligt inställda tillländer ellerär mer
hjälpinsatser for dessa grupper.

flyktingkommissarie,1.2 UNHCRl FNs

uppgift rättsligt flykt-UNHCR 1951 skydd tilletablerades med lämnaatt
vidgats.ingar flyktingproblem. Medoch lösa Dess mandat har årengenom

flyktingströmmar generalförsamlingen UNHCRökade uppdrog åt ävenatt
materiellt bistånd i flyktingproblem lösteslämna på ochväntan att ett att

första bistå flyktingar repatrierats, till sittskede återvänt,under ett som
hemland.

definitionindirekt utökning innebärEn mandatet den bredareav av
158flyktingar internationellt for Afrika Centralamerika.godkänts ochsom



flyktingarDenna flyr SOUäven de 199148på grundupptar allmännasom som av
konflikter och utbredda brott mänskliga rättigheter. Detta gör detmot
möjligt för UNHCR bistå flyktingar, skulleatt stora grupper av som annars

fallit utanförha dess mandat de iäven behov inteär skydd ochmen som av
kan återsändas till sitt hemland.

Flyktingkonventionen från 1951 geografiskt begränsad till Europa.var
1967 års protokoll upphävde geografiskadenna begränsning. flestaDe
länder biträtt konventionen har också godkänt 1967 års protokoll,som

fåttdärmed internationell giltighet.som
UNHCRs uniktmandat iär den bemärkelsen organisationen haratt en

skyldighet främja flyktingars skydd och välfärd befinnerde än sig.att var
Medan andra FN-organ välja vilkakan insatser önskar genomföraman
inom sitt mandatområde, förväntas flyktingkommissarieFNs agera som

för flyktingarambassadör de befinner sig.än Uppgiften är svår,en var
eftersom flyktingar vanligtvis ovälkommet tillskottär till de problemett
asyllandet redan har. 90 % flyktingarna under UNHCRs mandat befin-av

sig i u-länder, många tillhördessa minstde utvecklade länderna.ner av

.2.l Utvecklingen1l UNHCRs arbeteav
UNHCR sökte under många främjaår bosättnings-lösningar. Närs. en
flyktingsituation uppstod, försökte framförhandla tillräckligt medman
jordbruksareal för möjliggöra flyktingarnas självförsörjningatt genom
jordbruk eller sysselsättning inom det område där de sig.bosatt deIannan
flesta fallen dock tillgången till mark Självförsörjningsmåletbegränsad.var
uppnåddes endast i undantagsfall och efterdå många insatser.år av

vissa fall,l främst i Sydostasien Afrikadelar och Centralame-samt av
rika, bestämde myndigheterna flyktingarnas rörelsefrihet skulle begrän-att

till läger, möjligheter till självförsörjning. Aktiviteter organisera-utansas
främst fördes sysselsätta flyktingarna i påväntanatt att permanentamer

lösningar deras problem skulle kunna åstadkommas.av
förstaUnder delen 1980-talet sökte komplettera dessa insatserav man

främja utvecklingsinsatser bredare karaktär iatt asylländerna.genom av
konferenserFlera hölls, i första förhand afrikanska länder. Givarintresset

dock svalt, andra FN-organs likaså.var engagemang
Under delen 1980-talet har vägar sökts. Strävan lösasenare attav nya

flyktingproblem främst repatriering till ursprungslandet fåtthargenom
ökad betoning. flestaI de flyktingsituationersvårare har främjatUNHCR
etablerandet trepartskommissioner ursprungsland, asylland, UNHCRav
för till stånd underhandlingar sikte identifieramed på hinder ochatt att
möjligheter inför flyktingarnas återvändande. möjligheternaDär till åter-
vandring är små har UNHCR initierat dialog med nationella myndig-en
heter gradvis avveckling läger och ökat deltagande flykt-ettom en av av
ingar i landets ekonomiska aktiviteter.

Som led i dessa ansträngningar har UNHCR kommitett att anta en mer
katalytisk främjande och samlande roll, där sökt samla olikaman- -
berörda kring helhetslösningar. Exempel på detta Internationellaparter är
konferensen centralamerikanska flyktingar Conferencia Internacional 159om



SOU 199148InternationellaCentroamericanos, kon-Refugiados CIREFCA ochSobre
flyktingar. till antagandet bredaIndokinesiska Båda leddeferensen avom

respektive CPA-planen Comprehen-CIREFCA-planenhandlingsplaner,
ofsive Action.Plan

ökande asylsökar-haft gäller denUNHCR svårare när dethar att agera
antalet asylsökarefem hari främst Under de årenvågen Europa. senaste

%, faller inom10mindre antal asylsökande, något övermångdubblats. Ett
i% behov skydd. Menflyktingdefinition. Ytterligare 20-40 ärl95l års av

asylinstitutionen i brist påhälften användermigranterän är sommer
praktikensig återsändslagligt i Europa. Imöjlighet bosättaattannan

finnablir olagligt.fått flesta kvar Attfå avslag; deasylsökandeytterst som
förutmaning UNHCR och deproblemlösningar till utgördessa storen

europeiska länderna.

good-oñces funktionUNHCRs

människor,vissa har dettillfällen, förVid vissa särskilda eller grupper av
FNssamfundet uppdragit UNHCR, normaltinternationella åt sett genom

utanförfaller dess mandat. Detgeneralförsamling, biståatt personer som
tids-kan ellerkaraktär eller detuppdrag generellkan ett varaavvara

humanitärt återupp-förra begränsatExempel på det ärgruppbegränsat.
repatrierats till sitt hemland. Exem-flyktingarnaefter detbyggnadsstöd att

i Zimbabwe itill internflyktingarnabiståndetdetpel på sam-senare var
zimbabweflyktingar frånövriga Botswana,repatrieringenmedband av

Zambia 1980.Mocambique underoch
vid samordningengivits under 1990UNHCRLiknande uppdrag har av

ÖsterniKambodja Mellerstahumanitära biståndet till ochdet senastnu
ekonomiskaflyktingar och andraför mottagning både utangrupperav

möjligheter till hemresa.
Eftersom UNHCRflyktingdefinitionen.intepåverkarDessa uppdrag

specifik uppgift,förutnyttjas expertis ochdess närvarofinns i området, en
föreffekter UNHCRfunktion. har dockgood-offices Dessa uppdragen

fördärmed UNHCRsfinansiella planet ochadministrativa ochpå det
beträffandedärför framförts dessafunktion. Tveksamhet harprimära

från bistånd-Finansieringen borde säkras andrademadhoc uppdrag. av
till.tillgångUNHCR normalt harskanaler deän

skydd för flyktingarflykti ngproblem ochför lösningArbetsgrupp av
skallexekutivkommitté tillsatt arbetsgrupp,harUNHCRs som rappor-en

behandlassession i 1991. arbetsgruppkommitténs oktober I dennatilltera
praxis vad gällerflyktingdefinitionerna ocholikade gällandebland annat

asyl.
flyktingsituationeridentifiera tillorsakerockså sökaArbetsgruppen skall

flyktingbiståndetsdiskuteramöjliga förebyggande åtgärderoch samt ar-
flykting-for olikaförslag områdenpå dessaoch komma medbetsmetoder

kategorier.
människorflertalet 160dediskussioner skall behandlasdessaI grupper avav



tvingas SOUi flyktingliknande situationer 199148flyktenorsaken tillut oavsettsom
och rättigheterderas täcks befintliga flykting-konventioneroavsett om av

definitioner.eller
styrelsen beslutat söka behandla kategorier flyktingarAtt så breda av
inte flyktingardär alla i juridisk mening,är tecken blirär på detett att

allt svårare klart skilja flykting enligtpå gällande definitioner ochatt en
människorandra i humanitärtbehov skyddär och stöd.som av

11.2.2 UNHCRs styrelse

UNHCR halvautonomtär med styrelse, exekutivkom-ett organ en egen
mittén EXCOM, generalförsamlingenstill ekonomiskarapporterarsom

socialaoch ECOSOCråd gång året.omen
Styrelsen f.n.består 44 medlemmar. väljsMedlemmarnapermanentaav
ECOSOC på intressegrundval demonstrerat för flyktingfrågor.ettav av

Sverige medlem 1958.är sedan De länder väljs in i förblirEXCOMsom
medlemmar styrelsen.permanenta av

egentligenMandatet direkt tilldelat flyktingkommissarien.är Denne har
sekretariat biträder ihonom hans uppgift. UNHCRs mandat ärett som

förnyas femtetemporärt och år. Nuvarande mandatperiod löper 31vart ut
december 1993.

Efter förtroendekris för organisationen arbetade UNHCRs styrelseen
1989-1990 intensivt för förbättra den administrativa operativaochatt
verksamheten. Personalnedskärningar °o gjordespå 10 undernärmare
1990 organisationenoch omstrukturerades. Högkvarterets andel av perso-
nalen minskades och °o finns fältet.över 75 personalen på tiotalEttav nu
fáltkontor stängdes.

Organisationens effektivitet nivånberoende bidragenär på och attav av
bidragen kommer in i tid. tidigareUNHCR har, framhållits, enligt sittsom

intemandat prioritera olika flyktingar.rätt mellan förstaSomatt ett steg
lösa bidragsproblemen skapades initiativ katastroffondpå svensktatt en

från januari 1991 skall möjliggöra insatserl snabbare och bättresom en
programmering biståndet. Fonden fungeraskall likviditetsre-av som en

tilloch uppgår 280 milj.kr. minska risken fondenFör att attserv ca
tillförasurholkas skall den årliga ränteintäkter.

rådgivandeFNs kommitté för administrativa frågoroch budgetära
ACABQ dock rekommenderathar dubbelt nivå fonden,så hög påen
vilket skulle UNHCR likviditetsreserv.två månaders tillFram 1990 årsge
slut har UNHCR periodvis haft förendast fånågra dagars verk-reserver
samhet, vilket hindrar effektiv hantering biståndet och skaparen av en
ständig ovisshet vilken verksamhet kan upprätthållas under bud-om som
getåret.

l1.2.3 Administration

UNHCR hade juli 19901 sammanlagt 2 261 tjänster fördelade ledningpå
och internationella handläggare 684, nationella handläggare 68 och
biträdande personal 1 509. 161

6 ll-O631



SOU 199148tjänstgör °0 vidpersonalen 23 högkvarteret, medan resterandeAv per-
finns vid fältkontoren. fördelningsonal de 120 Denna harnärmare upp-
efter uppmaningar från exekutivkommittén.nåtts många

UNHCR inte ihar bara huvudkontor huvudstäderna också under-utan
flyktingområdena. oftakontor Dessa underkontor därmed belägnanära är

i livsvillkor. förflyttningspliktiga.områden med svåra Tjänstemännen är
biträdandeUtöver den ordinarie personalen har UNHCR 90 experterca

förfogande olika tillställs till länder på två år åt gången.tresom av
37 svenskar tjänstgjorde vid UNHCR i juli 1990. dessa 17Av var

handläggare, tio biträdande och tio lokal personal. Sex svenskarexperter
tjänstgör tjänster inom UNHCR.på högre

Kvinnorna varit inomhar länge underrepresenterade UNHCR. Under
förväntas organisationen °o-gränsen för1991-1992 30 kvinnor,uppnå det

fastställts generalförsamlingen. Under 1990 kvinnordelmål som av gavs
prioritet i befordringsgången,högre de dock starkt underrepresenteradeär

nivåerna. kvinnlig flyktingkommissarie 1990på de högsta Valet kanav en
möjligen bidra till förbättring kvinnornas ställning inom organisatio-en av
nen.

1.2.4 Verksamhetsvolym och finansiering1

för miljoner vilketUNHCRs generella budget 1991 345 dollar,är ca
ungefär tidigare nivå.årsmotsvarar

för exempelvisinitierar särskildaDärutöver UNHCR störreprogram
förrepatrieringsinsatser katastrofsituationer, medlenoch sådana ända-när

i reguljära särskilda för 1990mål den budgeten slut. Deär programmen
uppgick till miljoner Omfattningen300 dollar. dessa underav program

till nivå1991 beräknas uppgå 1991.samma som
blir omkring miljonerDe totala behoven sålunda 645 dollar. Inkoms-

utgifterna, tidigare överstigit miljo-och har dock aldrig 570därmedterna,
ungefärdollar. UNHCRs inkomster 1980 världensDet närmotsvararner

llyktingbefolkning miljoner, hälftenuppgick till 8,5 dvs. dagens antal.av
direkta operationella fördelar sig enligt följandekostnadernaDe

1990,Tabell 112. UNHCRs kostnader fördelade på verksamhettyp av
procent

Bistånd i läger 47
bosättning i 43Lokal asyllandet

Förflyttning till tredje land 5
Katastrolbistånd 3
Repatriering till hemlandet 2
Summa 100

till ministermöteKälla Rapport med UNHCRs styrelse.

till katastrolbistånd till miljonerAnslagen har varit begränsade 10 dollar
initiativ fr.o.m. höjts tillsedan 1980-talets början har svenskt 1991påmen

Övriga finansieras från20 miljoner katastrofbehovdollar år. måsteper
särskilda program.



SOU 199148tillDen andelen medlen går care maintenance-största s.k. andav
flyktingsituationer flyktingarnaDet där har minimalaär ellerprogram.

inga möjligheter självförsörjning. flyktingarsöka, eller nå, befin-Dessaatt
sig vanligtvis i utsikterläger med små till lösningar.permanentaner

Särskilt Asien Afrika har karaktär.även dennastoramen program av
repatrieringsandelenDen låga i återvandring oftabudgeten beror på att

finansierassker med kort varsel och särskilda till givareappellergenom
särskilda program.

bosättningLokal vanligtvis jordbruksbaserad. vanligasteär Det denär
biståndsformen i Afrika. Förflyttning till tredje land resettlement är- -
vanligast förekommande i Sydostasien.

för nästföljandeUNHCRs budget april-majkalenderår planeras under
och godkänns exekutivkommittén i reviderasoktober. Den sedan två,av
ibland fastställda,gånger året. När budgetramarna väl delegerasärtre om
vanligtvis till fältet. förhandlasUNHCRs på Däransvaret representant

för insatserna genomförandebudgeten och avtal myndighetersluts med
enskilda organisationer. %och Ca 35-40 UNHCRs förmedlasmedelav av

enskilda organisationer, sig för biståndets genomfö-då åtar ansvaretsom
rande.

Tabell 113. De bidragsgivarnastörsta till UNHCR 1990, milj dollar och
procent

Miljoner Procentav
dollar budget

USA 112,5 19,8
EG 64,9 l 1,4
Sverige 57,8 10,2
Japan 51,0 9,0
Norge 40,0 7,0

Storbritannien 35,4 6,2
Tyskland 34,9 6,1
Finland 29,9 5,3
Nederländerna 26,5 4,7
Danmark 25,9 4,6

Kanada 22,0 3,9
Schweiz 21,2 3,7
Frankrike 16,2 2,9
Italien 9,6 1,2
Australien 5,3 0,9

Saudiarabien 3,6 0,6
Spanien 1,7 0,3
Belgien 0,21,1
Indien 0,7 0,1

Nya Zeeland 0,4 0,1
Kuwait 0,4 0,1
I_uxenburg 0,3 0,1
Ovrigt 6,4 1,1
Summa 567,8 100,0

till ministermöteKälla Rapport UNHCRs styrelse.med

De givarna för % inkomster %15 största svarade 92 UNHCRs 80av av
163fem för 54% %totala budgeten. de 47 totala budgeten.störstavarav av



199148SOUgivareVäxelkursförändringar omprioriteringar enda dessaeller en avav
for flyktingarna.i sista Exempel påfår därmed konsekvenser, handstora

miljonerItalien 1988 bidrog med 31,5 dollarsårbarhetdenna är mensom
medbidrog miljoner 1989miljoner 1990. 73,8 dollarmed endast 9,6 Japan

miljonermiljoner bidrog 125,851,3 1990. USA medmed endastmen
Minskningen bidrag frånmiljoner 1990. dessadollar 1989 och 1,5ll treav

uppgick till miljoner dollar.givare 58,7
utgjorde % UNHCRsnordiska bidrag 1990 22,1 totalaländernasDe av

tillfrån miljoner 1989 57,7Sverige sitt bidrag 32,2 dollarbudget. ökade
Även sina bidrag iFinland ökade motsvarande utsträck-1990. och Norge

ning.

Östern,för flyktingar i Mellerstahjälporgan1.3 FNsl
UNRWA

syftet bistå palestinskainledde sin verksamhet 1950 medUNRWA att
förnyasflyktingar i Mellanöstern. Mandatet regelbundetFrämre av gene-

juni 1993.ralforsamlingen; period till den 30 Mandatetnuvarande löper
katastrofbistånd till palesti-till omfatta andrautökades 1967 även änatt

förnyatskriget 1967. tillfälliga mandatet harnier påverkats Detsom av
1989.regelbundet, senast

från inte tilldelats skyddsupp-till skillnad UNHCR någotUNRWA har
inte Organisationensdetta har lyckats. när-drag. Försök UNRWAatt ge

funktion, inte alltid ochi praktiken erkännshar dock sådan somvaro en
för förofta till svårigheter personalen. Skydd UNRWAsleder egen perso-

resolutioner allvarligavarit föremål för på grund denal har antalett av
för.incidenter de och deras kontor utsatts

Commissionrådgivande kommission AdvisoryharUNRWA somen
kommission tioingen formell bestårstyrelse. Dennahögsta avorgan men

Frankrike, Jordanien,Belgien, Japan,medlemmar Egypten,permanenta
Storbritannien, Syrien, Turkiet USA.Libanon, och

viss möjlighet forGivarmöten hålls två-tre gånger året och öppnar enom
nordiska i dialog UNRWA vadexempelvis länder delta medatt avseren

administration.verksamhet ochdess
internationella855 1591990 hade UNRWA 18 anställda, ärvarav

till personalintensivatjänstemän. UNRWA det FN-Detta gör mest av
till68% reguljära lönekostnader.Omkring den budgeten gåravorganen.

hälsopersonal. Huvud-Större delen personalen består lärare ochav av
%. jämntbefinner sig i Jordanien % Gaza 2431 och Resten ärdelen

i Libanon, Syrien Västbanken.fördelad verksamheterna ochmellan
för uppgick till 242,3 miljoner dollar.reguljära 1990UNRWAs budget

till miljonerför 1991 254,6 dollar.Budgeten uppgår
%,följande Gaza 23 Liba-geografiska fördelningen medlenDen ärav

Jordanien %, 16 %, högkvarteret%, Syrien %, 22 Västbanken10 14non
°0.15

°0 hälsoinsatser, °o till% till utbildning, 18 tillbudgeten går 50 llAv
bidrag °0 till infrastruktur ochsociala insatser och 8 transport.samt

Återstående ledningsfunktio-% administrativa och13 kostnaderutgörs av 164
ner.



störstaTabell SOUl 14. De bidragsgivarna 199148till UNRWA 1990, milj. dollar och
procent

Miljoner Procentav
dollar budget

USA 57 23
EG 35 14
Sverige 22 9
Japan 15 6

Italien 14 6
Norge l0 4
Storbritannien 9 4
Kanada 8 3

Schweiz 7 3
Danmark 5 2
Finland 4 2

Källa UNRWAs sekretariat.

De nordiska ländernas andel den reguljära budgeten omkring %.är l7av
bidrarDärutöver länderna i regionen direkt till palestinierna. Dessa

ländc. uppskattar sina utgifter för budgetåret 198990 till i milj. dollar
422,Egypten Jordanien 91,2, Syrien 63,6. Uppgifter från Liba-lsrael och

inte tillgängliga.ärnon
UNRWA har kommitåren alltmer bli offentligslagsatt ettgenom

Förvaltning för palestinier, särskilt inom utbildnings- och hälsoområdet.
Under de åren har organisationen initierat infrastruk-även radsenaste en
turprojekt, främst i de ockuperade områdena, Västbanken och Gaza.

palestinskaDet lntifadan, började 1987, kriget vidochupproret, som
Persiska viken fåtthar konsekvenser för UNRWAs arbete. Dessastora
händelser har ökat behovet UNRWAs katastrof- hälsoinsatser förochav

befolkningen,den primärt i de ockuperade områdena. Ett ökatutsatta
palestinierantal är arbetslösa överföringar frånoch palestinska säsongar-
ibetare kring Persiska viken har minskat markant.staterna

Även finansieringen UNRWAs reguljära verksamhet kan komma attav
bli ansträngd på grund händelseutvecklingen.av

Livsmedelshjälp1.4 till flyktingar1

Världslivsmedelsprogram,FNs WFP, organisation behandlas i närm-som
följande kapitel. Dess verksamhet utvecklingsinsatser,täcker livs-därast

medel betalningen förutgör arbetsinsatser ofta gjorda samhällelig basis,på
katastrof- llyktinginsatseroch från särskild katastroffond.samt en

Större delen WFPs katastrofmedel har under de kommitårensenasteav
användas vid tlyktingsituationer. flyktingsituationernaMen dåatt perma-

nentades behövdes alternativ till katastroffonden.ett
Ett problem WFP hade framsvårt nå snabbt sittmedannat att attvar

bistånd vid flyktingsituationer.uppkommande tillUpp år kundeettnya
förlöpa, innan livsmedelsbistånd beslutat flyktinglägren.WFP nåddeav
Detta beror i hög grad på större delen WFPs tillbundenäratt 165av resurser



SOUlivsmedelsleveranser från 199148givarländer. Sedan några år gäller detta dock
bidragen,de svenska WFP kan disponera för inköp i u-länder.som

tillFör komma rätta med dessa problem skapades under 1989att en
särskild fond för flyktingprogram Protracted Refugee Operations, PRO.
Även fonden förbättrat WFPs möjligheter insatser för flykt-göraattom
ingar, hämmas verksamheten i hög bidragen tillgrad bundnaärattav
livsmedelsleveranser. Behovet kompletterande kontanta bidrag tillav
transportkostnader och lokalregional upphandling livsmedel är stort.av

förmedlar livsmedelsbiståndWFP till sju miljoner flyktingar. Värdetca
biståndet pendlar mellan 175 och 200 miljoner dollar år. Detav per

flykting40 och dag.öremotsvarar ca per
WFP samarbetar mycket imed UNHCR. WFP har ökande gradnära

kommit för basföda, matolja,spannmål och medanatt ta ansvar som
UNHCR för matbehoven grönsaker, salt, m.m..restenansvarar av
Samarbetet inte likamed UNRWA däremot utvecklat.är

166



SOU 19913 4812 jordbruks- livsmedelsorganochFNs

livsmedelsförsörjningU-ländernas länge fråga iär sedan central deten
internationella utvecklingssamarbetet. fått särskild tillFrågan har tyngd
följd krisen i flera afrikanska biståndsorga-den akuta länder. De storaav
nisationerna främst utvecklingsfondenoch då Internationella Interna-
tional Development Association, för finansie-IDA står huvuddelen av
ringen biståndet specialor-på detta område. Här behandlas dock endastav

inom jordbruks- livsmedelsområdet.ochgan
viktigaste specialorganen jordbruks- livsme-De på området FNs ochär

delsorganisation ofAgriculture Organization UnitedFood and the Na-
tions, FAO Världslivsmedelsprogrammetoch World Food Programme,

Sedan tillkommit internationella katastroflagret förWFP. 1974 har det
livsmedel International administ-Emergency Food Reserve, IEFR, som

Internationella jordbruksutvecklingsfondenWFP, Internationalreras av
for AgriculturalFund Development, IFAD och Världslivsmedelsrådet

World Council, WFC.Food
kapitel för i specialorganI detta redogörs dessa, Rom baserade, på

jordbruks- livsmedelsområdet. beskrivs olika organisatio-och Först de
tillkomst, finanser Därefterderas verksamhet och 12.1-S. l2.6nerna,

diskuteras vissa reformförsök. Kommitténssamarbetsproblem och över-
återfinns i kapitelväganden och slutsatser 22.l2.6.

jordbruks- livsmedelsorganisation,12.1 FNs och
FAO

jordbruks- livsmedelsorganisationFNs och FAO, upprättad 1945, är
frånsett fackorgan. OrganisationenVärldsbanken och IMF FNs största

huvuduppgifterhar tre
främja näringsstandard, införa för framställ-bättre bättre metoderatt-

ning fördelning livsmedeloch och lantbruksprodukter med-samtav
till höja för landsbygdsbefolkningen,verka levnadsstandardenatt

främja forskning, sprida statistiksamla, analysera och lämnaatt samt-
särskilt tillpolicy advice, u-länder, på angivna ochområdenovan

tekniskt bistånd.lämnaatt-
i sitt normativa bidra till friareFAO har arbete sökt världshandelen

livsmedel imed och därmed dessa strävanden GATT-stött
förhandlingarna.

ingårFAO har 160 medlemsländer. Dessa i FAOs högstaca organ,
finns ikonferensen. Fältkontor 80-tal u-länder. FAO-sekretariatet harett

300 500 Ca 350 på4 anställda, handläggare. handläggare arbetarl 167ca varav



SOU 199148emellertid uppgifterregionalkontoren. saknas säkralokal- och Det om
multibi-fmansiering FAO-sekretariatet. FAO-via iantalet anställda

i förlagt till Jordbruksdepartementet,kontoret u-land normalt därärett
fungerar jordbruksministern.FAO-administrationen rådgivare tillsom

reguljära tillFAO budgetar. Den allmänna, budgeten uppgårhar två ca
för tvåårsperioden bidragetmiljoner dollar 1990-1991. Det svenska650

°o för °0till miljoner dollar 1,45 dessa år. Cauppgår 4 vartdera 11av av
till fáltverksamhet.reguljära 68 miljoner dollar, anslåsden budgeten. eller

aktiviteterUNDP-finansierade 171budgeten bestårDen andra av
multibi,bilateralt finansierad verksamhet 157miljoner dollar 1989 och

Sverige övriga traditionelltmiljoner 1989 och Norden hardollar m. m.
minskathaft multibi-samarbetet FAO har dennaandel medstor menen av

milj.administrerat multibi-samarbete uppgick till 23 krSIDAandel. Av
budgetkategori möjligen198889. Som tredje skulle kunna betecknasen

Världslivsmedelsprogrammet juridiskt trustWFP, ärsettsom en s.
fund i FAO-sekretariatet.

flera Verksamhetsinriktningtillbaka har FAO, dess och det sättSedan år
för omfattande kritik inomvilket organisationen varit föremålpå leds,
frågor ibehandlasolika utredningar. Härmed sammanhängande ett senare

avsnitt 12.61.

Världslivsmedelsrådet, WFC12.2

initiativ världslivsmedelskon-Världslivsmedelsrådet WFC tillkom på av
forum förferensen 1974. Syftet till FAO skapakomplement ettattvar som

livsmedelsförsörjningen,diskussion inom då FAOsgenerella problemom
konferenser alltför formella. åligger WFC anläggaupplevdes Det attsom

globalt problemen och rekommendera hur dessa skallsynsätt på attett
lösas.

geografiskvid spridning.Rådet har 36 medlemmar med Det samman-
årligen ministernivå. WFCs sekretariat sju handläggare.träder på har Det

förberederi FAO-sekretariatet i WFC-sekretariatetplacerat Rom. mö-är
fackmässigaFAO-sekretariatet i demed rådet beroendeärten men av

aspekterna detta arbete.av
Världslivsmedelsrådet inte rollha kunnat spela den som ursprung-anses

jordbruksministrar för viktigaste producentländernaligen avsågs. Få de
ibland funnits vissa finna lämpligai svårigheterdeltar mötena. Det har att

diskussionsämnen för dessa möten.

12.3 Världslivsmedelsprogrammet, WFP

främstefter världskriget vissaårtiondena andra använde länder,Under
livsmedelsbistånd i vidasina för bilateraltUSA, spannmålsöverskottstora

framomfattning för Efterhand pånärvarande. kravenstörre än växte ett
till bilaterala biståndet.internationellt komplement det

generalförsamling Världslivsmedelspro-1961FNs beslöt upprättaatt
för livsmedelshjälp.multilateral FondenWFP kanalgrammet som en

År förlängafungera försöksperiod. 1965 beslöt FNskulle under 168atten



199148SOUlivsmedelsbistånd bedömdesmultilateraltså längeverksamheten somsom
lämpligt och önskvärt.

katastroflagret för livsmedel,för InternationellaocksåWFP ansvarar
livsmedelshjälpskon-livsmedelsbiståndet inom 1986för årsIEFR, samt

förutnyttjas betydandekanalvention, FAC. WFP ocksåutgör en som
livsmedelsbistånd.insatser bilateraltav

från litet,vuxitWFP harförvaltas och FAOWFP FN ettgemensamt.av
biståndsorganisa-till bli FN-systemets störstaexperimentellt attprogram
till omsättningenfrån ochVärldsbankenIDAtion, bortser sermanom
till miljarderlivsmedelsbistånd uppgår 1,4visst bilateraltinklusivesom

dollar år.per
utvidgadesursprungligen 20 medlemmarWFPs styrelse bestod menav

utvidgningen tillkomtill 1974 till 30 medlemmar. Den1965 24 och senaste
Samtidigt ombildadesVärldslivsmedelskonferensen 1974.i medsamband

kommitté Committeepåföljande tilli årbeslut FNstyrelsen onengenom
Hälften 30 medlemssta-Policies CFA. deAid and Programmes,Food av

sociala ECOSOC ochekonomiska och rådu-länder. FNsskallterna vara
perio-iSverige hade CFA undermedlemmar. säteFAO vardera 15utser

1983-1985.den
juridiskt fond inom FAO. Pro-Världslivsmedelsprogrammet är sett en

exekutivdirektör under FAOsadministreras lydergrammet menav en
användningenfattar beslut störregeneraldirektör. WFP-styrelsen avom

WFP-medlen.delen av
fältet handläggare.finns 150 200huvudkontoret i och påPå Rom caca

i integrerad med UNDPs.fáltorganisation u-ländernaärProgrammets
ställföreträdare.oftaWFP-ansvarige UNDP-representantensDen är

rekommendationerfrivilliga bidrag. Enligtfinansieras WFPsWFP med
kontantbidrag tilltredjedelarlivsmedel till två ochskall bidragen medutgå

livsmedeltredjedel. Huvudinriktningen användaär att som en resursen
food for work-projekt. WFPutvecklingsarbete, främstför genom s.

fattigaste WFP% sin förlagd till länderna. är80 verksamhet dehar ca av
förmedlarlivsmedelsbiståndför multilateralt ochfrämsta kanalenden

livsmedel, fjärdedel denmiljoner dvs.årligen omkring 2 ton avca en
livsmedelshjälpen.samlade globala

till ochbidragen IEFRtill inkluderarsvenska bidraget WFP,Det som
förtill milj.kr och det därpåför 199091 264FAC, uppgår budgetåret

272 milj.kr.följande budgetåret till
sinatredjedelanvändaWFP behövtUnder år har av resurserensenare

främst ochUNHCRkatastrof- flyktingbistånd, i samarbete medtill och
utrustning, fordon,non-food itemsUNICEF. Genom går ävenWFP s.

katastrofbistånd,utvecklings-färjor, för ochlagerlokaler, etc.tält, eget
bilateralasamverkan UNHCR och andra FN-organ,i medsåväl som

jfr kapitelenskilda organisationer 11.givare och
livligtLivsmedelsbiståndets för- diskuteratsoch nackdelar har genom

fråninslag diskussion svensk utvär-återges vissa i dennaåren. Nedan en
livsmedelsbiståndet 19848.Ds UDdering av

tvá skolor,och internationella ñnns diametraltsvenska debatten motsattaI den av
är för.Iivsmedelshjälp den andralika mycketvilka den emot somsynes varaena 169



Mycken gåkritik även parallellt biståndmed kritiken i SOUmot allmänhet. Man 199148synes kan
utgå fråndock livsmedelsbiståndatt kommer åtskilliglämnas underatt tid framöver.

Positiva effekter livsmedelsbiståndet kan lättast avläsas i betalningsbalansen.av
Om kommersiell import livsmedel följdtill livsmedelshjälp från årminskar tillav ettav

finns störreett annat, valutaresurser tillgängliga för import insatsvaror. Om sådanav
import verkligen stånd.kommer till kan detta leda till ökad produktion och ökad percapita-inkomst. Samma effekt skulle kunna uppnås landet fick kontantbidragettom
för betalaatt motsvarande import livsmedel eller kapitalvaror. Fördelen med direkta
livsmedelsleveranser beståskulle dock i dessa inflationsdämpandeatt har effekt.en

På givarsidan är det så mångauppenbarligen länderatt olika skäl föredrar attav
varubiståndlämna framför kontantbidrag. varubiståndMed fåkan avsättningman

för produkter inte kan sälja till marknadsmässiga priser. Llvsmedelsbi-som man
stånd är emellertid förknippat med kostnader. därav WFPsstora rekommendation

tredjedel bidragen beståatt skall fåtalkontanter. Endast länderen ett bl.a.av av
Sverige följer denna rekommendation.

En nackdel med livsmedelshjälpen är gratisatt distribuerad föda förstörakan
marknaden för framför allt de mindre jordbrukarna i regionen. Risken är sannolikt
betydande, hjälp erbjuds kontinuerligt och ingen produktiv sysselsättning kanom

området.i det svältdrabbadeges
Den kanske starkaste kritiken livsmedelshjälp påmot bygger den skaparatt ett

ekonomiskt biståndsberoende.och politiskt Den hållsmatproduktionen till-egna
baka befolkningenoch hänvisas i ökande grad till import för sin försörjning. U-
ländernas beroende livsmedelsimport har ökat i snabb takt sedan 1950. ochav
denna trend fortsätter. Detta är bl.a. följd ändratsatt matvanorna blanden av

livsmedelshjälpen.mottagarna Man kan därav dra slutsatsen livsmedelsbi-av att
ståndet ökat biståndsberoendetinte bara även, kanske i ännuutan högre grad.
importberoendet.

Om således livsmedelsbiståndet särskilt delar det bilaterala livs-av-
medelsbiståndet varit föremål for debatt, har WFP varit föregångare när-
det gäller biståndsformer undviker riskerna med livsmedelsbistånd.som

reguljäraWFPs ianvänds största utsträckning för food forresurser s.
work-projekt. Detta beredskapsarbetenär där betalningen i formsker av
livsmedel. Projekten ofta inriktadeär infrastrukturforbättringarpå inom
jordbruket såsom konstruktion bevattningskanaler, terrasseringar ochav
dammar. WFP i utvärderingar välfungerande organisationanges som en
med god projektverksamhet.

Genom strukturrationaliseringar i producentländema, miljöeffekter, de
behoven i Sovjetunionen och Centraleuropa utvecklingen inya samt

GATT-förhandlingarna förutsättningarnakan för handeln livsmedelmed
och därmed livsmedelsbiståndet i grunden komma förändras. Om deatt

livsmedelsproducenterna minskar sinastora lantbruksöverskott, uppstår
frågan de kontanta bidragen till livsmedelshjälp i stället kommerom att
öka. Om så sker, skulle WFP förbättrade möjligheter bedrivaatt ett
effektiv livsmedelsbistånd, upphandlas förbruk-så näraattgenom varorna
ningsorten möjligt. Samtidigt långa därmed undviks,transportersom som
stimuleras livsmedelsproduktionen i eller i närheten den svältdrabbadeav
regionen. finnsDet emellertid risk för livsmedelsbiståndet totaltatt sett
minskar i takt med neddragningen livsmedelsöverskottet i producent-av
länderna. Behovet livsmedelshjälp vid katastrofer till flyktingarellerav
torde däremot bestå under tid.lång

12.4 Internationella katastroflagret för livsmedel, IEFR,
Livsmedelskonventionen,och FAC

Internationella katastroflagret för livsmedel IEFR Livsmedelskon-och
ventionen FAC administrativtjuridiskaär konstruktioner än 170snarare



199148SOUtill fåttfrivilliga IEFR,biståndsorganisationer. De bidragen per-som en
i generalförsamlingen 1975.resolution årgrundas påkaraktär,manent en

1991, mellan elva länderutlöper årdelöverenskommelse,FAC är somen
för internationella veteavtalet.inom detramen

sekre-ingen verksamhet och saknar ävenoch FAC harlEFR egnaegen
administ-till och FACgivarländerna anslår IEFRtariat. De resurser som

inomSverige utnyttjar sina åtagandenVissa dockländerWFP.reras av
bistånd.till bilateraltFAC .

till 40 000 2 500årliga utfästelser IEFRSverige lämnar vete,tonom ca
fraktkostnader; för innevarandeför täckamatolja medelsamt attton

årligtSverige95 milj.kr. I FAC harberäknats totaltbudgetår har ettca
inklusivetill beräknad kostnad40 000 spannmålåtagande ton enom

milj.kr.55transport av
visat behöverUtvärderingar 1980-talet har IEFR översynunder att en

för förbättra sinafinansiellaadministrativa procedurersina och attav
katastrofsi-ibehovsnabbare akutamekanismer och därmed kunna möta
möjligtutforma detVidare procedurer görtuationer. måste attsomman

underbefintliga WFP-styrelsen planerar översynutnyttja lager.bättre en
1991.

kvantiteter livs-Livsmedelskonventionen, bidrar till angivnaFAC, att
i enlighet gjorda många länderblir tillgängliga med åtagandenmedel

skyldiga enligt FAC. Utveck-kvantiteter vad delevererar dock än ärstörre
GATT-förhandlingarna producentlän-särskilt och mångalingen i världen,

jordbrukssubventioner, påverkasina torde ävenreduceraders strävan att
framtidaställning och betydelse.FACs

jordbruksutvecklingsfonden, IFADInternationella12.5

jordbruksutvecklingsfonden 1977IFAD grundadesInternationella som
för utvecklingssamarbeteOPEC-ländermellan OECD- ochett nytt organ

ytterligaremobiliseramålsättning sökajordbruksområdet. IFADspå är att
jordbruksutveckling ivillkor för u-länder.på förmånligaresurser

fáltorganisa-tjänstemän. IFAD saknarSekretariatet har hundratalett
tillfinansieringenOrganisationen 142 medlemmar.tion. har För svarar

OPEC-länderna.delen OECD- ochstörsta
ifastställs sambandFinansieringen sker med gåvomedel ochIFADav

första, perioden 1981-påfyllnadsförhandlingar. Vid avsågdenmed som
påfyllnadsförhand-miljard dollar. Den andra1984, uppnåddes drygt en

vid 489 miljoner dollar och denför perioden 1985-1987, stannadelingen,
Målsättningenmiljoner1989-1992, uppnådde 562 dollar.tredje, som avser
miljardtill 750 dollar.tredje förhandlingen hade mellan och lför den satts

Sveriges200 miljoner dollar.årlig utlåningsvolymharIFAD om caen
1990-1992, 140 milj.kr., ellerför treårsperioden ärandel caav resurserna

%.3,9
ñnansieringsinstitutionernainternationellade andraIFAD lämnar som

verksamhetengåvobistånd. Huvuddelenliten andelmycket rent aven
praktisktvillkoremellertid mjukalämnas på mycketlån. Dessautgörs av

utfördanationelltamorteringstid tillräntefritt och går l7loch långtaget



projekt inriktade fattigaste SOU 199148på de människorna i fattigastede länderna.
Organisationen har för sin inriktninganseende och rationellaett gott
förvaltning beslutsordning.och

OPEC-ländernas andel lFAD-finansieringen har under år visatav senare
fallande Inflytandetendens. liksom utvecklingsbankerna har IFADen -

enligt bidragvägda röstetal lämnade bördefördelningoch har tillangetts-
6040 °0 OECD- respektivemellan OPEC-länderna. verkligaOPECs andel
har, i utfalletoch med den påfyllnaden Afrika-och särskiltsenaste ettav

sjunkit till %.under 25program,
Organisationen inför finansiellastår och strukturella problem. Utsik-nu

för påfyllnadsförhandlingarkommande bedöms bakgrundterna mot av-
erfarenheterna från tvåde pessimism fleramed på håll.senaste -

lFAD-konferensen tillsatthar särskild högnivåkommitté för att ut-en
reda alternativa, framtida fmansieringsmöjligheter.

konflikter12.6 Problem och

avsnitt förmedlarFöregående bilden splittrad och delvis överlap-av en
pande organisationsstruktur inom jordbruks-FNs livsmedelsektor.och

formNågon rationalisering verkar påkallad. studierEtt antal ochav
utvärderingar tid tagithar på fackorganens inomroll detsenare upp
multilaterala biståndet. kritik framförtsDen särskilthar gällt FAOssom

bristsamarbete eller på samarbete FN-familjen.med andra delar av- -
Nordiska FN-projektets studier Agencies Crossroads och Perspec-at a
tives multilateral assistance innehåller också diskussion dessaon en av

Framställningen i föreliggandeproblem. avsnitt bygger på dessa och andra
studier informellaockså på förslag utarbetade enskilda FN-men av
tjänstemän. förstDen primärtde FAO-relaterade problemen;tar upp
därefter vidgas perspektivet till jordbrukssektorn sådan.som

l2.6.1 FAO FAO-sekretariatetoch

iFörutom de nämnda studierna har under år kritikväxandeovan senare en
riktats FAO och FAO-sekretariatet från bl. USA, förmot mot a. som svarar

Ävenfjärdedel reguljäraden Sverigebudgeten. och övriga Norden,en av
Östeuropa,liksom västliga givarländerandra sistoneoch på deltar i denna

kritik. Den generaldirektören sekretariatetgår på och utvecklatut att en
byråkratisk och centraliserad styrning organisationen, medlems-av som ger
länderna inflytande.begränsat reellt Man detta hämmarett attanser
organisationens förmåga tillfredsställande lösa sina uppgifter fack-att som

livsmedels-på och lantbruksområdet.organ
Kritiken inte minsthar gällt FAOs generaldirektör, han ärtrots attsom,

omstridd, nyligen föromvaldes tredje sexårsperiod.en
Vidare FAOs verksamhet årtiondenaunder de ha splittratssenasteanses

i alltför disparata, illamånga sammanhållna Sekretariatetupp program.
kritiseras för försumma sina långsiktiga uppgif-och grundläggandeatt mer

informationsinsamling,med analys bearbetning, problemformule-ochter
ring lantbruksrådgivning.och allmän FAOs normativ för-roll och 172som



SOU 199148inemotgårorganisation alltmer skjutits i bakgrunden. I daghandlande har
biståndsrelateradtillorganisationens samladetredjedelartvå resurserav

biståndsprojek-belastningmedräknats denverksamhet. Då har extra som
FAOsreguljära Kritikernainnebär budgeten.på den styr-attten menar

FAOshållits utanför till så andelden lettande att stor avprocess somorgan
biståndsinsatser. Multibi-verksamheten resultatettill ärgår avresurser

individuella givarländer ochsekretariatetförhandlingar ochmellan rap-
Organisationen det enda FN-organetinte till styrande ärporteras organ.

databas.sina biståndsprojekt tillinte FNsrapporterar gemensammasom
iöverenskommelser FN-systemet,i strid med centralaFAO har också,

åsidosatt påi Ofta kravetlokalkontor världen. harupprättat runt manom
mellanlokalgemenskap FN-organen.

biståndsorganisation Endastinte bland de större.FAO ändåär ettsom
FAO.officiella biståndsflödesamlade gårvärldensprocent genompar av

tillbiståndet lant-FAO för begränsad delDessutom t.o. m. avsvarar en
omfattandeFAO-sekretariatet byggtbrukssektorn. Dock har cen-upp en

administration. Som exempel kan överregional och lokal nämnastral, att
administrativaFAO-sekretariatet finansieras UNDPstjänster i450 av
i olika trustkostnadsersättning. Lika finns troligen anställdamånga

fund-arrangemang.
Världsbanken,organisationer OECD, EG,tid andraharPå senare

fora jordbruksom-sin påprivata institutioner stärkt rollGATT och som
förindirektdirekt relevansverksamhet har och ävenrådet. Dessa organs

till jordbrukssektorn.biståndet
diskussionenvid sidanFAO hamnatlänge hävdatsDet har att om enom

och,i Sovjetunionen, i Europalantbrukspolitik i OECD-ländema, östrany
inteutvecklingsländerna. FAO har kunnatianmärkningsvärt ävennog,

utvecklingslän-rådgivning tillframåtblickande eller de mångastödlämna
relativastrukturanpassning, bety-genomför ekonomisk dender trotssom

i praktikenekonomier. medlemsstateri FAOsdelse sektorn har dessa synes
utveckling.dennaha accepterat

försöka skaffa sig såkritiserats förfackorgan FAOLiksom harandra att
möjligtprojektuppdrag och därmedUNDP-finansierademånga varasom

genomförandet.kvaliteten iinriktad påpå volymen änmer
utvärderingargällerFAO-sekretariatet har också problem detnärstora

utvärderingar harsina projekt. friståendeuppföljningar många Ioch av
missnöje upplever över-uttryckt vadfáltrepresentanterna över somman

centralstyrning.driven byråkrati och
okoordineratpåenskilda givarländerna och UNDPDe ettstyr- -

volymenorganisationens inriktningi densätt hög grad storagenom
inteförekommerövergripande policy-diskussionmultibi-bidrag. Någon

förekommer någonhellerverksamhet. Intedet gäller dennanär typ av
iverksamhetorganisationens ochsubstansdiskussion totala budgetav

här i hög gradñnanskommittéer. ArbetetochFAOs styrs avprogram-
sekretariatet.

nordiskadrivkrafter bl.utgjorde bakom deförhållanden starkaDessa a.
FAO-l980-talet. Itill reformering FAO underländernas strävan en av
börjatresolution reformprocess, 173konferensen 1989 antogs nuen somen om



genomföras. Denna intedock de krav på strukturförändringar SOU 199148motsvarar
ställs flerallt medlemsstater. Flera traditionella givarländersom nu harav

börjat utnyttja sänkta multibi-anslag indirekt påtryckning påsom en
Ävenorganisationen. de nordiska länderna har omfattningenomprövat av

sitt multibi-samarbete med FAO.

12.6.2 Jordbruks- och livsmedelsorganens strukturproblem

finnsDet klara och sammanhängande orsaker till de samarbetsproblem
och motsättningar förekommer inom och mellan de Rom-baseradesom
institutionerna inom jordbruks- och livsmedelsområdet.

Mellan FAO finnsoch WFP inbyggd konflikt. WFPs medel administ-en
trust-fund inom FAO. FAOs generaldirektör harreras försom en ansvar

dessa medel inför FAOs styrande inte inför WFP-styrelsenorgan men
CFA. Generaldirektören har också formell beslutanderätt över WFPs
katastrofinsatser. Biståndsprojekt och vissa flyktingprojekt beslutas av
WFP-styrelsen.

Konflikten Förenklatkan sägas bestå i FAO strävar knytaatt WFPatt
fastare till sig för kunna utnyttja inflytandedetatt WFPs storasom resurser

samtidigt WFP eftersträvar ökad självständighet förger, kunnasom att
använda dessa med flexibilitetstörre efteroch prioriteringar.resurser egna

Den konstitutionellt oklara situationen skapar konflikter förstärkssom
viljestarka lederatt berörda organisationer. olikaAvav skälpersoner

föreligger tillfälle under 1991ett och 1992gynnsamt att närmare granska
och överväga förslag till förändringar. WFPs exekutivdirektör attavser
lämna sin i april 1992 och lFADs presidentpost lämnar vid utgången sinav
andra mandatperiod i januari 1993. FAO-chefens mandat utgår vid slutet

år 1993.av
Under många års ansträngningar lösa relationsproblemenatt och-

följdproblem därav bland Rom-organen ideérhar framförts olikaom-
strukturella förändringar. viktigasteDe beskrivs i följande.det

Argument har framförtslänge för nedläggning världslivsmedelsrå-en av
det. Denna uppfattning företräddär väl bland övriga FN -sekretariat i Rom
och New York, oberoende analytiker, handels- och biståndsexperter.samt
Flera OECD-länder har officiellt sigställt bakom förslaget.

En sammanslagning världslivsmedelsrâdet och FAO är andraav ett
förslag. Rådet har begränsad verksamhet litetoch sekretariat,ettegen som
lätt fullständigtkan integreras med FAO. Om sammanslagningen också
resulterar i får organisation med universiellatt man en representa-en mer
tion, ökas förutsättningarna för det kan förstärktatt organetnya ges en
policy-roll Sovjetunionen är medlem WFC FAO.av men av

Som tredje alternativ föreslagitsharett världslivsmedelsrådetsatt upp-
gifter överförs till ministerkommitté under FAOs konferens. Rådet haren
inte visat sig förväntadede bidragen till politisk dialog internatio-ge om
nella livsmedels- jordbruksfrågor.och främjaAtt dialogsådan utgören en

FAOs viktigaste uppgifter. FAOs ministermöten, år, harav dockvartannat
kommit få mycket formell karaktär. finnsatt Det därför vissa förhopp-en
ningar konferenser mellanatt FAO och världslivsme-om gemensamma 174



SOU 199148debatt de aktuellamöjliggöraskulle öppendelsrådet kunna mer omen
organisationerna.mellanfrågorna stimulera samverkanoch en

jordbruksutvecklings-sammanslagningfjärde tanken påFör det har aven
flera organisationernaluftats år. De tvåfonden, WFP underIFAD, och

stårflera viktiga IFAD och WFPvarandra i hänseenden.kompletterar
finansiella strukturella problem,for sig inför ochvidare svåra somvar

tillsammansorganisationerna änkunna lättare lösas de bådaskulle varav
för sig.

till livsmedel-livsmedelsbiståndfördel och stödDet borde attvara en
organisation. använderWFPsproduktion inom ochlämnas sammaen

olikaför inom sektoreri stället mångalivsmedel pengarsom en resurs -
flyk-undervisning ochkommunikation, hälsovård,skogsbruk,lantbruk,

med andraförutsätter samarbeteområden näratingstöd. Detta är som
monetariseringsärskilt En ökadfackorgan, i med UNDP.mottagarlandet

för fåförsäljning livsmedel kontanterlivsmedelsbiståndet dvs. attavav -
WFP-biståndetskulleeffektivitetshöjande åtgärd. Därmedenses som-

traditionellt bistånd.liknaännu mer
projektbedömningstriktare finansiell delångivareSom har IFAD av
erbjudaoch IFAD kunnaifråga. Tillsammans skulle WFPkan kommasom

särskilt tillprojektfinansiering, deflexibla möjligheter tillfler och mer
fattigaste länderna.

fackorgan.juridisk ställning Det harsjälvständigharIFAD ensomen
årskonferenssekretariat, styrelse och medinstitutionell struktur medegen

ändamålsenliga beslutsordningar. WFP däremot utgör temporärtett ge-
uppick i skulleFAO. Om WFP IFADmellan FN ochmensamt program

juridisk identitet kanfullt utbyggddet stöderhållaprogrammet ge.som en
fårsin konstitution inteenligtskulle IFAD,Genom UNDPWFP som

fáltorganisation, få tillgång till FN-systemetsbygga en avupp en egen
fáltrepresentationer i u-länderna. Dettaorganiseradeoch bästbredaste

förstärkning fältarbete.välbehövlig FNsinnebäraskulle aven
sammanslagningemellertid talarfinns också skälDet emot avsom en

bankmässig bedömning FöreslagnaIFADIFAD och WFP. gör pro-aven
återbetalningar mycketinte sina undersöksjekt. sköterDet land nogasom

skyldigheterinte fullgör sinaprojekt. Medlemmaroch vägras somnya
följerRöstfördelningen inom IFAD utveck-från beslutsfattande.utesluts
sidan lämnarröstetal. WFP å andralingsbankernas modell med vägda

bidragenfrivilligaåterbetalningsskyldighet. Kanske skulle debistånd utan
institutio-till bådaWFPIFAD-institution bli detill lägre änen gemensam

för sig.nerna var
påför aktuella. Det gårfemte reformförslag det dagenEtt är attutmest

inflytande. velatdominerande Man harfrigöra från FAOssöka WFP ge
ekonomisk ställningfinansielladministrativ, ochWFP motsvararsomen

riktning har gjortsii Försök dennaorganisationens betydelse FN-systemet.
formellt skall godkännaFAO,resultat, dåunder många år utan sommen

utveckling.sig sådanWFP-styrelsens beslut, motsatt en
olika aktiviteter ochUtvecklingsländernas på FAOs och WFPssyn

förändringar.vissa Dettarelationer tid genomgåttinbördes har på senare
betydelsefulltjanuarireformprocessen i 1991 kunde 175tillhar lett ta ettatt



framåt. WFP-styrelsen CFA godkände i förslag SOUsteg till 199148stadgaettmars ny
för WFP. Om förslaget godkänns FNs generalförsamling hösten 1991,av
kan ordning börja igälla januari 1992.en ny

Den föreslagna reformen stärker exekutivdirektörens administrativa
självständighet och gör honom ansvarig inför CFA i allaprogrammets
delar, inkl. administration, finanser och personal. Medlemssta-program,

inflytande organisationenöver stärks generellt.ternas
Möjligheterna till förbättring effektiviseringoch de Rom-baseradeen av

organisationerna för jordbruks- och livsmedelsbistånd beror påytterst
medlemsstaterna och deras i olikaagerande de styrande Samar-organen.
betet med FAO lågt prioriterat inom flertalet medlemsländer.synes vara
Till detta kommer de bidragsgivarnas bristande förtroende förstora orga-
nisationen ioch synnerhet ledning,dess vilket bl.a. visar attman genom

innehålla bidrag.
I huvudstäderna det oftast jordbruksdepartementetär är ansvarigtsom

för FAO-frågorna, biståndsmyndighetenmedan för multibi-svarar
verksamheten. Utrikesdepartementet har vanligen för WFP. An-ansvaret

för IFAD ligga ikan någon i finansdepartementet.dessa ellersvaret av
Variationer förekommer, mellanäven de nordiska regeringskanslierna.
Mest konsekvent Storbritannien,är biståndsorganisation Overseasvars
Development Administration, ODA för fackmässigadet samarbe-svarar

med samtliga Rom-baseradetet organ.
Enligt samstämmiga bedömare fådetär driverstater som en samman-

hängande politik i SkillnaderRom. i perspektiv mellan utrikesdepartemen-
jordbruksdepartementen och biståndsadministrationernaten, återspeglas

ofta i delegationernas uppträdande. FN-politiska biståndspolitiskaeller
överväganden har svårare genomslag i iRom Newän York elleratt
Geneve. Brister detta slag har befunnits generella och även kunnatav
konstateras inom den svenska administrationen.

Man kan knappast förvänta sig organisationer med sinsemellanatt
olikartade mandat inriktningoch skall samordna och samarbeta, när
medlemsstaterna själva inte driver konsekvent linje i de olikaen organen.
Det iär sådan situation naturligt institutionella intressen i sekreta-atten
riaten och sökeröver utnyttja splittringden finns mellantar de olikasom

och mellan medlemsstaterna, i vissa fall inomäven enskildaorganen
delegationer.staters

Utvecklingsländernas delegationer är på sittgrund starka beroendeav
FAO-sekretariatet särskilt för inflytande.dess U-ländemasutsattaav ge-

förhandlingssekretariat beläget iär FAOs lokaler och assisterasmensamma
fortlöpande FAO i förhandlingsarbetet. Samtidigt brister idet instruk-av
tionsgivningen i många u-ländemas huvudstäder. tillHänsyn FAO-av
projekten i de länderna gör många u-länder mindre benägnaegna att

självständighetmarkera FAO-sekretariatet.mot
Svenskt nordisktoch uppträdande FAO och WFPgentemot organ som

har länge präglats betydande tolerans. Kritiken FAO begränsadmotav var
till budgetfrågor ingenoch genomarbetad analys framfördes.problemenav
Under år har dock Norden spelat aktiv pådrivandeoch iroll detsenare en
reformarbete inletts. Det hindrar inte antagligen skulle kunnaattsom 176mer



SOU 199148tillämpa arbets-för förmå Rom-baseradedegöras attatt sammaorganen
organisationer inom FN-systemet.former andrasom

varjeemellertid ochvarandra görintressen stårMånga starka attemot
oftast tendensmed konsensus harbeslut dessa dessutom atttas en--

sekretariaten,huvudsakligeni lägedettabevara Arbetet styrsstatus avquo.
förändringar iinitiativ tillhittills visat obenägnasig att ta egnasom

fattats inom ECOSOC och FNssamarbetsbeslutriktning demot som
generalförsamling.
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SOU 1991143Internationella13 handelscentret, ITC

Internationella handelscentret International Trade Center, ITC FN-är
för handelsfrämjande frågor. intecentrala Det ärsystemets organ en

självständig institution till Allmännadotterorgan Tullutan ett gemensamt
Tariffs GATToch Handelsavtalet General and Trade, ochAgreement on

konferens för utveckling United Nations ConferenceFNs handel och on
iTrade and Development, UNCTAD. Detta avspeglas ITCs styrelseatt

Jointbeslutsgrupp under GATT och UNCTADutgörs av en gemensam
Advisory Group, JAG.

skillnad frånOrganisationen speciell i Tillockså andra avseenden.är
sina i huvudsak operativ biståndsorganisation.moderorgan denär renten

frivilliga bidrag finansiering viaVerksamheten bygger på FNs utveck-samt
lingsprogram finansiellt påminnerUNDP. I avseende den mera om organ

befolkningsfond barnfond UNICEFFNs UNFPA och FNs änsom om
fackorganen.

bidragsgivarna till inte finansierarsärdrag ITCEtt är attannat en
konventionell mening. Bidragen i inriktadereguljär i stället påbudget är

samlingsorganisationenskilda projekt. ITC kan betecknassnarast som en
för multibi-verksamheter på handelsområdet.

traditionellt bidragit ungefär tredjedelSverige har med ITCsen av
finansiering. bidragsandelennågot land. svenskaDet är än Denannatmer

internationelli ITC i biståndsgivandeockså någonär större än annan
organi-organisation. ITC såtillvida högst prioriteradekan densägas vara

för vidaresationen inom svensk del. Sedan 1981 harFN-systemet en
chef försvensk beklätt ITC.posten som

bidragsandelen i innebära särskiltDen höga svenska ITC bör svensktett
för organisationen Kommitténansvarstagande och dess verksamhet. har

därför lämpligt utföra särskild studiedet låta ITC. Dennaansett att en av
istudie, utförd f.d. generaldirektören Axel Wallén, återges 37.Annexav

iFramställningen utsträckning på den.nedan bygger stor
återfinns i kapitelKommitténs och slutsatser 22.133.överväganden

13.1 ITCs verksamhet

efter fem uppgick ITCs totalaI slutet 1960-talet, års verksamhet, budgetav
till 2 miljoner hälften utgjordes nationella bidrag.dollar, Ica varav ca av
början till organisation framför1970-talet utvecklades ITC alltav en som

i tekniskt för förmågamedverkade samarbete med u-länder stärka derasatt
Århandelsfrämjandets uppgickpå område. 1970 det totala värdet ITCsav

tilltekniska Samarbetsprogram drygt miljoner dollar. Idag har ITC11 178en



SOU 199148Reguljära frånmiljoner budgetmedel65 dollar år.totalbudget på perca
Övrig%. finansieringtill endast 20 utgörsGATT-UNCTAD uppgår av

givarländermu1tibi från Somprojektanknutna bidrag från eller UNDP.
resursmobilisering viktigt inslag iföljd verksamheten.härav är etten

finns ungefär anställda. problemVid sekretariatet i Geneve 250 Ett
inte förslår för tillräckligreguljära hålladen budgeten attattanses vara

sekretariatet.vidarbetsstyrka baspå permanent
publikationer, för visst informationsmaterial ochavgifter förITC tar ut

frånprojekt. Vidare får inkomsteri företagsorienteradesamband med man
telexservice importörer påservice mellan störremarket enen news

i u-länder.nyckelmarknader och exportörer
fram omorganisation.expansionen 1970-talet drevpåDen snabba en

flerårsbasis, fokusklarare på verk-Målsättningen arbetsprogram påvar
fältet personalutvecklingsprogram.samheten på samtute

från olikaerkännande1980-talet har ITC växandeUnder rönt ett
handelsfrämjande iför sin gällerorganisationer centrala roll detnär ut-

fickITC 1984vecklingsländer. Detta har markerats bl.a. årattgenom
befåst igenomförande organisation och rollUNDPgentemotstatus enav

fråga främjande råvaruexport.om av
Ökande i början tilllTCs tjänster ledde 1980-taletkrav på attav man

för tredjeidentifierade ITCs verksamhet. l detantal områdenett nya
vikt vid1983-1985, exportmarknadsut-flerårsprogrammet, lades större

utbildning importteknik tidigare. Därmed lades kursenveckling, och än
resultatavkastning iprojekt det korta ochsuccessivt med högremotom

projekt den bästaperspektivet. Integrerade kornmedellånga att ses som
teknisktformen stöd.av

förbreddning exportfrämjandet täckainnebar1980-talet att etten av
exportutveckling. anpassning produk-fält Nya produkter ochstörre avav

fått Samarbete har etable-till marknader har allt betydelse.störreter nya
jordbruksorganisation,livsmedels- FAO, och FNsochmed FNsrats orga-

tjänsteexportutveckling, Främjandenisation för industriell UNIDO. av
iföretags behov också alltin i bilden. Små och medelstora komkom mer

funktionerfokus. lTCs blev alltmer komplexa.
främst inriktad på handelsproblem påITCs nuvarande verksamhet är

till främmandeexponproduktionenmikroplanet svårigheter att anpassa
kvalitetskontroll, prissätt-identifikation marknader,länders behov, av nya

handelsfrämjande handelsutveck-ning, driver inte bara ävenlTC utanetc.
iför samarbete medling, utveckling produkter näraexport,t.ex. av nya

UNIDO och FAO.
föränderliga i u-länderna, sökerde behovenNär lTC skall möta man

traditionella aktiviteter och områden.finna rimlig mellanbalans nyaen
exportorien-teknisk konsultverksamhet ochBland de kan nämnassenare

ingårtraditionella aktiviteterna handel-joint ventures. Bland deterade
institutioner undervisning.sinformation, exportfrämjande och

riktade minst utveckladeungefär 30 °0 lTCs deTotalt är motresurserav
i omkring 25 länder.ITC verksamhet sådanaländerna. närvarande harFör

sikte expansionmedelfristiga för 1992-1997 bl.a. påITCs plan tar av
förbättring för ekonomiskamarknadsutveckling, underlaget 179export, av



beslut och institutionellt tillstöd handelsfrämjande. SOU 199148Mot bakgrund deav
krav troligen kommer ställas under 1990-taletstora kan u-ländernaattsom

behövaväntas utveckla och tillämpa sofistikerade och aggressivamer
marknadsföringsstrategier, använda information,adekvat förbättramer
kvalitet och standard på exportprodukter, Vidare måste ITC kontinu-etc.
erligt måste sina strategier sinaoch för mötaattanpassa program nya

ibehov u-världen och iäven öst- och centraleuropa.

13.2 Sverige ITCoch

Sverige deltog i beslutet 1964 bilda ITC sin representation iatt genom
moderorganen, GATT och UNCTAD. SIDA handelsfrämjandetansåg

intressant sektor för stöd. Sverige profilerade sig framföralltmer,vara en
allt bidragsgivarenden viastörsta multibi-projekt, vilketattgenom vara
hade pådrivande effekt på andra i-länder.en

fannUnder 1970-talet stundom ITC bedrev diversifieradsåattman en
utspriddoch verksamhet fannsdet behov uppstramning. Man sågatt av en

nödvändigheten prioritera, framför allt inriktningenökad påattav genom
exportfrämjande organisationer utbildningoch personal för sådan verk-av
samhet. SIDA började välja speciella stödobjekt integrerade delarut som

det biståndetsvenska till antal länder.ettav
Så småningom kom behovet stöd till handelsfrämjande tydligarealltav

konkurrera med andra biståndsbehov. följdSomatt härav mattadesen
SIDAs intresse för ITCs verksamhet något. Denna omvärdering innebar
för Sveriges del reduktion antalet länder ansågs lämpligaen av som som

insatser via ITC. Sverige fortsatte emellertid lämnamottagare attav
multibi-bidrag till ITC.

börjanl 1980-talet gjorde SIDA omfattande utvärdering tolvav en av
SIDA-finansierade multibi-projekt, bland dem med ITC. Utvärde-ett par

konstaterade kompetensITC ha SIDA kundeatt drasyntesrarna en som
i fråga teknik och projektadministration. Utvärderingennytta av om

utmynnade i antal rekommendationer till SIDA, vilka gickbl.ett påuta.
koncentrera multibi-finansiering till bättrestörre, beredda och bättreatt

integrerade projekt grundade formuleradepå klart behov, till-avdelaatt
räckliga administrativa inom SIDA, sig aktivt iattresurser engagera
övervakningen projekten, så långt möjligt integrera multibi-biståndattav
med bilaterala projektstörre och därutöver finansiera vissa experimen-att

pilotprojekt.tella
Handläggningen bidragende svenska successivthar omorganiserats.av

Bidrag utgår idag olikapå vägar. I budgetpropositionen anvisastre ett
belopp till ITCanslag 199091 22 milj.kr.. dettaAv belopp utbetalassom

viss del 6 milj.kr.,ca milj.motsvarande dollar direkt till1 ITCsen
Återstodenreguljära budget. ca 16 milj.kr. handläggs lmportkontoretav

för u-landsprodukter IMPOD och utbetalas till överenskomna projekt.
Därtill kommer SIDAs multibi-samarbete förmed ITC. Medel detta tas ur
landramar för importfrämjandeoch i Indien och SADCC-export-
regionen, vartill kommer vissa projekt inom för forskninganslaget och
metodutveckling 1990totalt 25 milj.kr.. 180ca



13.3 Granskning ITC SOU l99lz48av

delvisstudien redovisade granskningen ITC byggeri särskildaDen den av
intervjuer.framförda under antal Dessa synpunktersynpunkterpå ett

sammanfattas nedan.
förmedling tillför stöd handel ochITC braett avanses vara organ

förtroende förhandelsfrämjande i SIDA haft verksam-u-världen. har stort
följt under många år.heten och den noga

tillkapacitet generella stödetIMPOD ha god handlägga detattanses
till ligger projekt-huvudsakliga i relationen ITC påITC. lMPODs arbete

ligger iutvärdering. Projekten normalt år ochbedömning och påär ett par
mikroplanet. Successivt utvärderingarrullandeväxande grad på anses ge

tillfredsställande kontroll verksamheten.aven
givare organisationens in-och ochITC har attraherat både mottagare

kraftiga expansion.får bidragit till verksamhetens Enriktning haantas
nationell internationell nivå,uppfattning, på såväl ärallmän attsom

sinändamålsenlig. Vidare ledningen kreativ iITC-modellen är varaanses
behov. UNDP ITCu-världens växlande Inomsträvan mötaatt anses vara

Även iaktta-fem får UNDP-medel. svenskade bästa organett somav
positiv uppfattning lTCs verksamhet, någotsedan århar många en omgare

bidragsnivån.ha bidragit till den högatordesom
följandekritiska ITC märksBland omdömen om

alltför uppgifterför ITC. sig många ochKonsultrollen svår Man åtarär-
huvudfråga.Resursmobilisering blir Man sökerhar svårt att sovra. en

projektstödja provkartagivare ochövertala mottagare att av somen
fram planering reella behoven.inte alltid sprungit lTCs och deur egen

vidresultatorienterat. fäster viktinte tillräckligt ManITC är stor-
vikt vid faktiska utfallet.omsättningen mindre detoch

domineradOrganisationen administrativa blockeringar ochhar synes-
finns vissa vilkaalltför byråkrati. personalsidan svagheter,Påtungav en

samordningintemutbildning ochåtgärdas med bättreskulle kunna av
resurserna.

strategi, prioriteringaruppmärksamhet analys,åtITC borde ägna mer-
inter-systematik. Vidare ITC följa och analysera detborde bättreoch

makronivå regional nivåekonomiska ochnationella läget på samt
framtida handelsutvecklingen. Förolika antaganden denarbeta med om

särskild också skulleITC ha enhet, översättadetta borde somen
strategier tillövergripande det lokala planet.

rekommendationer,Studien i antal slutsatser ochettutmynnar som
redovisas i följande.det

inriktabetydelsefullt sitt område borde bättrepåITC är ett menorgan
sig 1990-talets problem.mot

medförreguljära 20 °o den totala, bl.lTCs budget endast utgörAtt av a.
viktigt inslag i verksamheten och bety-bidragsmobilisering är tarettatt
finns anledning förmoda andeli anspråk. störredande Det att enresurser

utformafriare för ITCinnebära händerreguljära budgetmedel skulle att
prioriteringarstrategi genomtänkta vadfölja medveten med änoch somen

omständigheter.möjligt nuvarandeunderär l8l



Moderorganens resolutioner, SOU 199148ITC uppdrag på det operationellasom ger
planet, bidra tillkan viss osäkerhet beträffande ITCs befogenheter.egna
De vidamycket kan möjligheternamotverka till koncentrationramarna
och prioritering verksamheten. Moderorganens roller kan samti-av egna
digt verka hämmande i vad makroekonomiska överväganden ochavser
policy-beslut.

Frågan eller förändrad roll ITC sammanhänger vilkenmedom en ny
uppfattning har hur handeln i och med u-världen bäst utvecklasman om

främjasoch under kommande år. vidareMan måste ställning till vilkenta
inflytandegrad organisationen eftersträvabör mottagarlän-gentemotav

derna själva.
Uppbyggandet infrastrukturella institutioner på handelns område,av

naturlig inomåtgärd inommånga u-länder och ITCs verksam-som var en
het under många år, ha avlösts bl. direkt företagsinriktadesynes av a. mer
insatser.

I samband med antagandet medelfristig förplan 1992-1997 harav en
framgått intresset inom organisationenär och bland medlemslän-att stort

förderna strategi tydligareavancerad och prioriteringar för verk-en mer
vissasamheten. länder,Att såsom Sverige, frånavstår öronmärka delatt en

sina bidrag, medverkar också till öka hos ledningen ituatt ansvaret att taav
med strategifrågan vidaremed perspektiv tidigare.änett

förutsättningEn givetvis relationenär till GATTUNCTAD medgeratt
utveckling genomtänkt strategi, och ökad koncentrationmoten en mer en

och specialisering. Ett arbetsutskott fungeraJAG borde styrelse.ur som
Med ökad självständighet skulle klarare samarbete med Världsbankenett
kunna etableras. En sådan utveckling handelsfrämjandevärde, dåvore av
direkt påverkas den ekonomiska politiken i land.ettav

Om ITC koncentrerar sina insatser med stöd grundläggandeegna av en
analys och strategi, kan behovet lägga uppdrag påatt ut externaav
konsulter förstärksväxa. Detta behov i fråga företagsinriktatockså om

rådgivarestöd, där från offentligaden sektorn saknar erforderlig kompe-
erfarenhet.och Stundom skulle effektivadet samarbetet kansketens mest

kunna uppnås anlitande privata konsulter möjlighetmed attgenom av
arbeta på villkor administrativ tillanknytning FN-systemet.utanegna

särstudien ifrågasättsI slutligen ändamålsenligadet i FNs tekniskaatt
bistånd på handelsområdet splittrats flerapå händer falletså bl.ärsom a.

UNCTAD lagt driveroch tekniskt biståndsprogramatt ett egetgenom upp
vid sidan delvisoch överlappande ITCs verksamhet. Frågan harav rests

inte tiden för reformär industriom-större på handels- ochom mogen en
rådet inom FN samordning f.n.de är uppdeladegenom en av resurser som
på UNCTAD, UNIDO och ITC.

Studien rekommenderar
styrelsefunktion på sikt inombyggs ITC uppgiftmedatt en attupp-

bestämma strategi prioriteringar;och tills vidare bör arbets-centrets ett
utskott inom JAG fungerakunna styrelse,som

stabsorgan skapas uppgiftmed förbereda beslut i frågaatt ett att om-
strategi och prioriteringar,

samarbete framför allt med Världsbanken byggs ochatt denut 182att-



SOU 199148blirnödvändiga landkunskapen i ITC ökas ITCs verksamhet ettsamt att
i FN-satsningar,led samordnade

sikt bidrag intereguljära ökasden budgeten på äratt genom som-
ledningen möjligheter drivaprojektanknutna, vilket bör större attge en

målinriktad verksamhet,
får föreslå förändringar ikonsult iutomstående uppdragatt atten-

syfte effektiviseraorganisation administration mednuvarande och att
undvika och blockeringarverksamheten och den konkurrens de som nu

förekommer.

utvecklingen13.4 Den senaste

ITC-studien förelåg i sin ursprungliga version i majsärskilda redanDen
framlades från särskild1990. år arbets-I oktober rapportsamma en en

sekretariat of Committee reviewinom ITCs Report the thetogrupp
i inte-of ITC. Vidare har ITC november 1990 presenteratstructure en

utveckling prioriteringar.rimsrapport ITCsavom
Strukturkommittén uppgift förtill rekommendera åtgärderhade attatt

för väsentligt för teknisktITC lämpat utökatgöra bättre ett program
för rimlig ITCs organisatoriskaskapa balans mellansamarbete och att

Kommittén före-kapacitet expandera verksamheten. skulleoch kraven att
organisatorisk i ansvarsfördelning.behövliga ändringar i struktur ochslå

vision sina framtidaITC behöver klarDet konstateras att en av
uppfattning Strategisktuppgifter delmålen. tänkande,och bättre omen

förprioriteringar inomsammanhängande och klara välramen genom-
nödvändiga.planer bedömstänkta som

föreslår särskild för policy, planeringKommittén enhet och program.en
framtida beredning organisatio-bör artikulera ITCs rollDenna genom av

förmedelfristiga fungera för planeringoch ochcentrumprogam somnens
iinansieringsbeslut i fråga väsentliga programinslag.om

givarländerna kommitténfråga relationen ITCI attom anser ansva--
ligga organisationens chef, till sin hjälp få särskildhos skullebörret som en

för resursmobilisering relationer.enhet och externa
forsk-Kommittén sig vid tekniskuppehåller bl. det behovetstora ava.

ning utveckling lTCs möjlighet skapa kompetenscentra cen-och och att
huvudförutsättningof Kommittén dettaexcellence. ärtres attanser en

därförför ITCs trovärdighet och rekommenderar bl.a.upprätthållaatt
professionell, teknisk administra-särskilda med ochskapande av grupper

genomförandet projekt.tiv alla aspektersakkunskap det gäller pånär ettav
strukturkommittén sammanfattningsvissina rekommendationer harI

effektivitet ledningsfunktion,angivit följande och trimmadmål ökad en
utvecklingsmöjligheter för förbätt-miljö alla medarbetare,godaen som ger

samordning policies planering,ring strategiska tänkandet, ochdet avav
förstärkning teknisk landfokusering klararekompetens och samtav en
ansvarsfördelning.

skisserade reorganisationen syftar till brister,bota konstateradeDen att
avdelningar kvaliteten land-speciellt gäller samarbetet mellan och påvad

kunskapen. 183



SOU 199148prioriteringarInterimsrapporten redovisar prioriteringar ihur skettom
fråga UNDP-projekt multibi-projekt. avhängighetenHär betonasom resp.

biståndsländerna givarländerna självavad prioriterar.av resp.
utblick förutspårI 1990-talet världshandeln kom-mot attrapporten,en

produktionenexpandera, och handeln specialiseras ytterligare,att attmer
konkurrensen mellan exportländer tilltar därför bliroch detatt att stor

efterfrågan ITCs tekniskapå samarbetsprogram.
framhålls vidare handelsfrämjande framförI behovetrapporten att av

allt rådgivning till regeringarkommer och stöd på ochatt avse program-
sektornivå, inte genomförandet individuella projekt. ITC kommer påav
projektnivå växande konkurrens från statliga privatamötaatt organ,
konsultfirmor nödvändiggör prioriteringar speciali-Detta klara medm.m.
sering och skapandet kompetenscentra.av

diskuteras vissa regionala strategier,I även behoven tek-rapporten av
niskt isamarbete urval u-länder och och marknadspriori-produkt-ett av
teringar. uppfattningUtgångspunkten ITCsär FN-systemet ålägger ITCatt

tjänsteutbudhålla relevant i förhållande till ialla u-länder allaatt ett
regioner. Huvudsyftet med ökad exportoriente-programmen anses vara
ring förändring infrastrukturenoch marknads- affärsutveck-ochmotav
ling.

Vid behandlingen de två vid ITCs i aprilårsmöte 1991rapporternaav
framförde förslag förändradeSverige former för finansiering och styr-om
ning förslagenITC. svenska syftade till minskaDe andelen öron-attav
märkta bidrag och till förbättra uppföljningen ochatt attav program

i fastlagdaanvänds överensstämmelse prioriteter.medresurser
innebar iFörslagen korthet

Global fund för frivilliga förEn obundna bidrag tekniskt biståndtrust
inom för ITCs reguljära iupprättas budget, huvudsakramen som nu

finansierasendast UNCTAD och GATT föroch kostnader attav avser
finansiera administration infrastruktur.ochcentrets

konsultativ kommittéEn med för givare, ochrepresentanter mottagare
tillsätts. KommitténITC till ITC prioriteterråd angående mellanavses ge

och inom olika biståndsprogrammen beträffandede och resursutnyttjan-
det.

förslagen delvis inspireratsDe svenska har preliminära slutsatserav av
särskilda ITC-studien.den

Årsmötet tillsättabeslöt särskild uppgiftarbetsgrupp medatt atten
förslagenstudera de svenska och slutsatser och rekommenda-rapportera

tioner till tekniska i januariITCs 1992.möte
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SOU 199148Multilateral aktuellasamverkan några14 -
initiativ

vi frånFöregående kapitlen har granskat de det svenskasjuI de närmast
internationella organisatio-viktigastemultilaterala biståndets synpunkt

organisation för organisation.skildrats Deverksamhet harDerasnerna.
emellertid ofta iorganisationerna fungerarbiståndsgivande internationella
biståndsgivare.bilateralasinsemellan och medsamverkan, bådenära

biståndets viktigaste aspek-själva multilateralai verket detDetta är en av
sådankapitel vi konkreta exempel påföreliggande skall någralter. ge

samverkan.
därvid fyra frågor, vilka alla den de kräverVi väljer är arten attav

bistånd till länderinsatser mobiliseringen skulddrabbademultilaterala av
förstärkningen Afrikas institutionellai Afrika söder Sahara 14.1, avom

fond för finansiering miljöinveste-kapacitet l4.2, uppbyggandet avav en
Syftethanteringen AIDS-problemet l4.4.ringar i l4.3 ochu-länder av

in fyra problemområdena sådana. Det ärinte denärmare påär att som
påbörjatsaktiviteter knappt eller barainte möjligt utvärderaheller att som

multila-till skildring hur detVi alltsåpågått några år. begränsar oss en av
fall gript sigbiståndssystemet i fyra aktuella med denterala typ avan

uppgifter företräden.där det har stora

biståndsprogram försärskildaVärldsbankens14.1
Afrika, SPA

mångautvecklingen i1980-talet hämmatskuldbördor har underVäxande
inneburit andelSkuldkrisen för länder växandehar dessau-länder. att en

amorteringar.till betala ochexportinkomsterna räntoranvänts attav
konsumtions-åtföljande ochskäras ned, medImporten har därmed måst

utvecklingsbetingelserinvesteringsminskning. ländernasDe utsattamest
allvarligt försämrats.har

valutafondenInternationella IMFframför ochallt VärldsbankenHur
förelig-översiktligt i kapitel 2.3.angripa berördes Iskuldproblemetsökt

utförligare särskilda biståndsprogramavsnitt detbehandlar någotgande
fokusAfrika Special of Assistance, SPA utgör ochför Program ramsom

till förmån förbiståndssamfundets insatser deför internationelladet
Afrika.fattigaste iskuldtyngda länderna
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fram SOUProgrammets 199148växt

Endast internationelltbrett afrikanskasamarbete kan detettgenom
skuldproblemet angripas utsiktmed någon till framgång. Detta istod
mitten 1980-talet klart i internationellabåde organisationer ochav en-
skilda länder.

Vid det trettonde särskilda generalförsamlingmed FNs imötet maj 1986
sig afrikanskaåtog de länderna internationellaoch det givarsamfundet

ömsesidigt söka skapa Förutsättningar för bärkraftig ekonomiskatt en
utveckling i Afrika. afrikanskaMedan de länderna utfaste sig att anpassa
sin politik i tillväxtfrämjande riktning, ställde givarsamfundet i utsikt att
stödja och komplettera dessa länders ansträngningar tillhanda-attgenom
hålla nödvändiga externa resurser.

juli 1987 inbjödI Världsbanken flertaletoch IMF länder inom OECDs
kommitté för biståndsfrågor DAC till i Paris fattiga,möte rörande deett
skuldtyngda afrikanska ländernas ekonomiska situation Vidoch behov.

skisserades fördetta möte treårsprogram avseende skuldlätt-ettramarna
tillväxtorienteradnad och importlinansiering syfteoch med normali-att

förhållandet till kreditorerna. Villkoren för omfattasland skulleatt ettsera
fattigdom innebärande landet kvalificerarendastprogrammet attav var

för mjuka krediter, hög skuldbörda en skuldtjänstkvot %30över och
villighet ekonomin att landet genomför Världsbankenatt ettanpassa av
ocheller anpassningsprogram.IMF godkänt Avsikten till länderattvar

uppfyller villkor olikadessa på kraftigtsätt öka snabbt utbetalnings-som
bistånd fördelaktigabart på mycket villkor.

fickDetta stöd vid Utvecklingskommitténs septembermöteprogram
Därpå1987. följde bilaterala förhandlingar mellan Världsbanken och ett

givarländer multilateralaantal och organisationer inför i Paris imöteett
Viddecember. detta deltog, förutommöte Världsbanken Valutafon-och

Afrikanska utvecklingsbankenden, AfDB, Europeiska gemenskapen
EG, DAC, utvecklingsprogramFNs UNDP och 17 i-länder.

diskuteradesUnder mötet behovet samarbetenära mellan Världs-ettav
givarländernabanken, IMF, och utformningavseende ochmottagarna

genomförande strukturanpassningsprogrammen. Särskild uppmärk-av
samhet socialaskulle den dimensionen anpassningen, främstägnas av
återverkningarna befolkningsgrupperna.på de Man enadesmest utsatta

givarländerna skulle utformningenkonsulteras avseende struk-attom av
turanpassningsprogrammen tidigt stadiumpå och möjlighetett attges
delta i missionsVärldsbankens till mottagarländerna.resor

uppföljning tillSom gjorde förfrågningardetta möte Världsbankenen
givarländernahos förfarandeangående och för samfmansiering,ramar

iåtgärderna strukturanpassningsprogrammen och genomfö-en gemensam
randeplan. Vid i Washingtonmöte i 1988 fortsatte arbetet. Mötetett mars
granskade kriterierna för deltagande i afri-och beslöt 17programmet att
kanska länder skulle kunna erhålla stöd omedelbart.
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utfallProgrammets SOU 199148

Den första fasen Världsbankens Särskilda för AfrikaProgram Specialav
Programme of Assistance, SPA täckte treårsperioden 1988-1990. börjanI

1990 hade antalet länder uppfyllde villkoren för vuxit tillstöd 21.av som
Programmet kom dimensioners.k.att sex

Anpassningslångivning frånl Internationella utvecklingsfonden IDA,
2 Strukturanpassningskrediter Structural Adjustment Facility, SAF och

utvidgade strukturanpassningskrediter Enhanced Structural Adjust-
Facility, frånESAF IMF,ment

3 Samfinansiering från bilaterala givarländer och multilateralaandra or-
San,

4Skuldlättnad, i form reduktion offentliga biståndskrediter ochav av
omförhandling offentligt garanterade krediter,av

5 Bidrag till skuldtjänstbetalning viss IBRD-skuld,av
Återköp6 kommersiella skulder.av

första fasenUnder den SPA främsthar första till fjärdeden dimen-av
sionen Tredje dimensionenanvänts. varubiståndbl. betalnings-ochavser a.
balansstöd. fjärde dimensionenMed den i den Parisklubbenavses s.
omförhandlade u-landsskulder, offentliga offentligtellerär garante-som

irade långivarländerna, främst bistånds- och exportkrediter. framsteg iEtt
skuldstrategin för fattigastede i Afrikaländerna gjordes 1988, sedan
samtliga långivarländer i Parisklubben mjuka konsolide-accepterat att ge
ringsvillkor, Sverigenågot länge för.hade verkatsom

Till skillnad från andra skulder kan skulderna till internationellade
finansiella institutionerna inte omförhandlas. viktigtEtt skäl till detta är

förluster for dem går över andra medlemsländer. När land inteatt ut ett
förmår sina betalningarsköta till Världsbanken och IMF,Lex. stoppas
enligt stadgarna utbetalningarna under alla därförlån. Det angelägetärnya
för u-länderna löpande kunna betala amorteringarräntor och på dessaatt
lån. För underlätta fattigade ländernas skuldtjänstbetalningaratt av
Världsbanksskuld Sverige under år 1987 särskilt initiativ i Världs-tog ett
banken. Det gäller den ofta betungande skuld de länder idagsom som
endast kan låna på Världsbankens mjuka IDA-villkor följdhar som en av
tidigare lån på Världsbankens marknadsmässiga IBRD-villkor. Under år

fattade1988 Världsbanken beslut använda återbetalning-delattom en av
förpå gamla IDA-lån betala 70 % räntebetalningarna på dessaattarna av

länders BilateralaIBRD-lån. givarländer, bl. Sverige, bidragithar meda.
kompletterande insatser täcker såväl amorteringarräntor påsom som
IBRD-lånen. Detta vad femteär kallas dimensionen.som

Sverige drivithar skuldlättnadsfrågan också fattigastenär det gäller de
u-ländernas kommersiella skulder dvs. skulder till privata kreditorer.
Som iled detta har på initiativsvenskt sjätte dimensionett upprättats,en

vilken Världsbanken bilateralaoch givare samfinansierakan åter-genom
köp kommersiella skulder. Betydande förberedande gjordesarbeteav

första fasenunder SPA, vilket förväntas iresultera konkreta operationerav
fasen.under den andra

För mottagarländerna förväntades offentligadet totala utvecklingsbi-
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Official SOU 199148ståndet Development Assistance, ODA under perioden iväxa
genomsnitt 10 % i nominella jämförtår med dentermer,ca per
6,7-procentiga årliga biståndstillväxten i regionen 1981-1987. fjärde-Tre
delar ökningen bistånd, vilket omfattarsnabbt utbetalbart ungefärav avser
35-40 % utbetalningarna tillde totala ODA dessa länder underav av
1988-1990. SPA-programmet har varit betydelsefullasteden kanalen för

biståndet fråndet ökade IDA, givare.IMF och andra
sittIDA har såväl totala biståndökat andelen snabbt utbetalbartsom

bistånd strukturanpassningsprogrammen. Jämförunder åren 1985-man
1987 1988-1990, utfästelser tillmed åren har totala SPA-länder ökat med

miljarder för0,9 dollar SPA 87 °oän år. därmed IDAsmer per svarar av
Afrikaökade utlåning till söder Sahara.om

beviljade utbetalningar förväntadesIMFs totala bli miljard1,1 dollar
under SPA Fonden har tillhandahållit till vissaäven stöd SPA-länder

nettoöverföringstand-by -avtal. Det blir till förändå IMF årengenom en
miljarder1988-1990 0,8 förpå dollar dessa länder. Storleken på denna

överföring mindre för periodendock 1985-1987.är än
1990 förväntades bilaterala1 december de insatserna tilluppgå 5,5

miljarder Omkringdollar. 70 °0 gävobistånd.detta ärav
Sammantaget SPA mobiliserat miljarderhar drygt 161 dollar stödsom

till strukturanpassningsprogrammen fattiga,i 22 skuldtyngda iländer
Afrika söder Sahara. Dessa omkring °0beräknas ha täckt 95om resurser av
förväntat iunderskott betalningsbalansen ñnancing förde-gap. Hur de

sig framgårlar olika följandepå tabellposter av

Tabell 141. Resursöverföringar under SPA 1988-1990, miljarderl dollar

Årligt Summa Procent
för 3 årgenom-

snitt

Betalningsbalansunderskottföre SPA 5,7 17,1 100
minskning offentligFörväntad skuldtjänst 2,4 7,1 42av
bruttoutbetalningarFörväntade

1DA 0,9 2,8 17
IMF 0,7 2,2 13
Samfmansiering 4,21,4 25

Återståendebetalningsbalansunderskott 0,2 0,7 4

ofKälla Special Assistance; forProgram proposal secondphase, Worldthe Bank,
1990.

betalningsbalansunderskottetDet uppskattade för perioden 1988-1990
uppgick tillalltså 17,1 miljarder Fjärde dimensionendollar. redovisas

förväntad minskning offentlig skuldtjänst.under Dennaposten postav
hälften förstautgör de totala resursöverföringarna fasennästan underav av

SPA. dimensionenFemte redovisas förväntadeunder bruttoutbetalningar
från bilateral samfinansiering.IDA samt

förInom SPA förhar analysapparat utvecklats uppskattaattramen en
betalningsbalansunderskott tillgängliga erforderligaoch respektive finansi-
ella SPA-programmet innebär vidare forum etablerats föratt ettresurser.
dialog och samarbete mellan givare kring anpassnings- och resursproble-
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i Afrika. Programmet har ökat förståelsen för SOUbetalningsbalansstöd 199148imen
givarländerna, minskat bindningsgraden i biståndet och till förbättradlett
samordning upphandlingsregler. vissaI länder har dock utbetalnings-av

förtakten samfmansieringsprogrammen varit låg.
SPAInom har skuldlättnadsåtgärder betraktats delsom en av en sam-

ordnad strategi för uppbringa tillräckliga för anpassningspro-att resurser
Inemot hälften anpassningsstödet består skuldtjänstreduk-cessen. av av

tion. Under första fasenden SPA etablerades uppfattningen officiellaattav
skuldomförhandlingar är nödvändiga för minska skuldbördan ochatt
återupprätta relationernormala långivaremellan och låntagare.

andra fasProgrammets

De huvudsakligen positiva erfarenheterna från SPA harl legat till grund
för överenskommelse fasandra SPA för perioden 1991-1993.en om en av
Villkoren för deltagande i första fasenden SPA l gäller för denävenav

fasen.andra modififikationenmed kravet på skuldtjänstkvot %på 30att en
skall tillämpas flexibelt. Ett huvudsakligt syfte med den fasenandra SPAav

fortsättningsvisär även åstadkomma tillräckligatt resursöverföring fören
täcka SPA-ländernas förväntade betalningsbalansunderskott.att För att

uppnå detta skall fortsätta den samordnade med skuldlätt-man ansatsen
kombineradnad med snabbt utbetalbart bistånd. Den fasenandra SPAav

förbättraäven samordningen och inriktningen i stödet till SPA-avses
främstländerna, avseende bilateralade insatserna. En målsättning är att

det bilaterala stödet skall helt obundet. Slutligen den andravara avses
fasen SPA möjlighet diskussionenbredda mellan givarna tillattav ge att
omfatta vidare ämnesfält. Bl.a. skall tonviktökad läggas vid investe-ett
ringar i mänskliga inkludering sociala iaspekter anpassnings-resurser, av

uppbyggnad institutionell kapacitet. Därutöversamt väntasprocessen av
ökad diskussion dels mottagarländernas aktiva deltagande i SPA-en om

utformning, dels huruvida krav skall ställasprogrammets på mottagarlän-
derna beträffande mänskliga rättigheter och demokrati.

På basis antaganden den ekonomiska utvecklingen beräknasav om
betalningsbalansunderskottet för SPA-länderna komma tilluppgå 17,1att
miljarder dollar periodenunder 1991-1993. innebärDetta minsk-realen
ning % jämförtmed 8 med den första fasen SPA. finansie-Det totalaav
ringsbehovet beräknas tilluppgå 22,5 miljarder dollar. fasenDen andra

täcka detta ñnansieringsbehov framgårpå sätt följande tabell.avses som av
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SOU 1991481991-1993, miljarder dollarResursöverföringar under SPA 2Tabell 142.

Ärligt Summa Procent
för 3 årgenom-

snitt

22,5 100före SPA 2 7,5Betalningsbalansunderskott
7,7 35offentlig skuldtjänst 2,6minskningFörväntad av

bruttoutbetalningarFörväntade
3,2 141,1lDA
3,3 151,1IMF

322,4 7,3Samfinansiering
Återstående 1,0 40,3betalningsbalansunderskott

for phase, Worldof proposal the secondAssistance;Special ProgrammeKälla
1990.Bank,

anpassningslångivningen från IDA beräknas kommatotalaDen att
ESAF-krediterbruttoutbetalningarnamiljarder dollar ochtill 3,2uppgå av

Avskrivningar ODA-skuldertill miljarder dollar.från Valutafonden 3,3 av
minska SPA-ländernasomförhandlingarfortsatta kommaväntar attsamt

Samñnansieringen från bilaterala ochmiljarder dollar.skuldtjänst med 7,7
miljarderförväntas omfatta 7,3 dollar.multilateralaandra organ

aktivera sjättedenfasen SPAandraUnder den attav avser man
förhållandevis begränsadeSyftet eliminera dedimensionen. är att --

finansie-skuldåterköp. Dessakommersiella skulderna, bl.a. avsesgenom
förskuldavskrivningsfacilitet inrättats dettasärskildadels den somras ur

delsvinstmedel från Världsbanken,ändamål med användande genomav
utökning SPA-programmet kanfrån givare.bidrag bilaterala Denna av

långivarekommersiellarelationennormalisering mellanbidra till aven
direktinvesteringar.förminska hindretSPA-länderna och därmedoch

förkrävas dennominella kommer alltsåiStörre atttermerresurser
första fasenmobiliseras för denfasen vad kunnatSPAandra än avsomav
utnyttjandebilaterala givare och lDA, ökatSPA.Utbetalningar från av

minimibe-beräknas täcka detutvidgade skuldlättnadsåtgärderESAF samt
fasen SPA.förväntas under den andrahov avav resurser som

i Afrika, ACBIKapacitetsuppbyggande14.2

afrikanskai flertaletekonomiska utvecklingenkatastrofalt dåligaDen
tillhuvudsakliga orsakenårtiodena denbåda ärunder de senastestater en

före krisen utmärk-institutionella kapacitetet. Redanurholkning derasav
självagällerkapacitet detbristande närdock dessa attstatertes av

ekonomiska ochsituation, utforma sinasin ekonomiskaanalysera program
genomföra dem.

förgrundstommenkapacitetsbrist är avsaknadenEn aspekt dennaviktig avav
målinriktade ochframgångsrika erfarna tjänstemän.institutioner utbildade och

ochekonomiskadministrativastrategier och samtvälgrundade system gynnsamen
politisk incitamentsstruktur.

många främjat utvecklingenafrikanska länder har inteiDet politiska systemet av
politiska makten haranalyskapacitet. Densjälvständiginstitutioner ochoberoende

fristående forskningsinstitutio-skeptiskofta opposition ochvarit intolerant motmot
många gånger föredragitinhemska analytiker harCensur förekommit ochharner.

oftafrågor. andra makt-åt Det saknas ävenokontroversiellafrämst ägna sigatt
190intellektuellabranschorganisationer ochfackförbund,oppositionspartier,centra -



motvikt regimen. sådantmot Isom en ett politiskt klimat minskar efterfrågan på SOU 199148-ekonomisk rådgivning,planering och moralen sjunker inom offentliga myndigheter
och utbildnings-, forsknings- och statistiska institutioner försummas. Den afri-
kanska ekonomiska krisen har också framtvingat budgetnedskärningar, vilka ofta
resulterat i minskade sådanatill institutioner.resurser

Initiativet for kapacitetsuppbyggande i Afrika African Capacity Build-
ing Initiative, ACBI skall denna bakgrund. Initiativetsmot huvudsak-ses
liga syfte är dels få afrikanska myndigheteratt internationellaoch bistånds-
givare ökad prioritet åt investeringaratt i mänskligage och iresurser
institutionsuppbyggnad, dels mobilisera för särskilt aktions-ettresurser

på detta område.program
En intern diskussion inom Världsbanken rörande dessa problem ledde

till arbetsmöte i Kenya i juni 1988.ett Vid mötet samlades Världsbanks-
personal erfarnaoch afrikanska administratörer, beslutsfattare och akade-
miker. Mötet resulterade i konsultation och diskussion meden process av
afrikanska och internationella rörande problemetsexperter ochnatur
möjliga lösningar.

En preliminär analys införpresenterades 30-tal multilateralaett och
bilaterala bistándsgivare, privata stiftelser, internationella utvecklings-

forskningsinstitutoch afrikanskaoch i New York i januariexperter 1989.
Mötet bidrog till precisera problemen fastställaatt och prioriteringar.

Världsbanken, Afrikanska utvecklingsbanken och UNDP träffade en
överenskommelse initiera ACBI.att Under följdegemensamt 1989om ett
intensivt arbete för förankra initiativet hos olikaatt kategorier i afrikanska
länder, såsom beslutsfattare, universitetsrektorer, planerare, forskare och

hos bilaterala givare.experter, samt
Dessa samtal ledde till givarmötestörre i juniett 1990 i Paris. Vid detta

möte lade Världsbanken fram förslag till aktionsprogram.ett Förutom
Världsbanken, UNDP AfDB,och deltog Internationella jordbruksutveck-
lingsfonden IFAD, EG-kommissionen och 16 givarländer. Mötet stödde
enhälligt syftet med ACBI. Det betonades verksamheten inteatt endast bör
beröra nationella institutioner även regionala, ACBIutan intryckböratt ta

erfarenheter från pågående projekt inomav ämnesfált ochsamma att
ACBIs verksamhet måste ha långsiktig karaktär.en

Till givarmöte,nästa i september 1990 i Paris, presenterade Världsban-
förslagken avseende ACBIs organisationsstruktur.ett I detta möte deltog,

förutom Världsbanken, UNDP och AfDB, bilateralade givare utfástsom
tillstöd ACBI Kanada, Frankrike, Japan, Storbritannien, Sverige och

USA. Diskussionen iutmynnade riktlinjer för fortsattadet arbetet.
Världsbanken, UNDP och AfDB har därefter arbetat fram ett program

för kapacitetsuppbyggande inom policy-analys och administration i Afrika
söder Sahara ACBI. Givarländerna har utfást sigom bidra tillatt en
ACB-fond African Capacity Building Fund med syfte finansieraatt
verksamhet förverkligaavsedd ACBIs målsättningar.att En stiftelse, In-
ternational Foundation for Building African Capacity IFBAC, skall

för verksamheten genomförs.attsvara
Syftet är att

skapa forum afrikanerdär kanett delta i utvecklandet planer och- av
för främja kapacitetsuppbyggandeatt inom ekonomiskprogram plane- 191



199148SOUadministration,ring och
i syftebiståndsinsatser,samordning pågående attförrutinerskapa av-

inom biståndet,effektivitetenöka
kapacitetsupp-aktiviteterpågåendeochfinansiering tillanskaffa avnya-

i Afrika,byggande natur
hejdatillsyftarverksamhetförfinansiering till stöd attanskaffa som- afrikansktillgängligmaximalt användabrain drain ochpågående

kompetens,
forskningförinstitutionerekonomiskamellanförbindelseretablera-

i avsikt skapa störremyndigheterochutveckling FoU attoch en
emellan,kommunikation demförståelse och

investeringar iför ökadetekniskaochfinansiellamobilisera resurser-
basis.långsiktigvaraktig ochi Afrika påoch FoUmänskliga resurser

olikasig iIFBACsyften skallovanståendeuppnåavsiktI engageraatt
befintliga elleråteruppbyggnadtillutgåskallStödverksamhetstyper. av

ekonomisk pla-inomutvecklingsinstitutforsknings- ochskapande av nya
natio-stödjautforma ochidentifiera,skaadministration. Mannering och

beslutsfattare ochanalytiker,forskare,nätverkregionalanella och av
seminarier ochtekniskatillAfrika. skall utgåStödbranschorganisationer i

kvalificeradeutbildningförStipendieprogramfora.rådgivandeandra av
publicering ochtillutgåstödjas. kan ocksåStödtjänstemän kanafrikanska

i-utnyttjandeochkapacitetsuppbyggandeinformationspridning omav
bilateralanationella,mellanfrämja samverkanskallAfrika. IFBAC även

verk-kapacitetsuppbyggandegenomförinstitutionermultilateralaoch som
politiskaoberoendeutformasskullVerksamhetenAfrika.isamhet av

hänsyn.
uppgiftmedof Governors,Boardstyrelse,ärIFBACs högsta enorgan

exekutivkommitté.iledamötermål ochövergripandefastställa utse enatt
Minimibidragenröster.representerade vägdagivarländernastyrelsen ärI

bliskall kunnaafrikanska länderflertaletbli lågasåavsedda attär att
stadgeändringar. DengenomföramandatharStyrelsenrepresenterade. att

året.sammanträda gångskall omen
Världsbanken,från varderaingår ledamotexekutivkommitténl en

fyra frånochSverigedäriblandfrån i-länderAfDB, fyraochUNDP
verksamheten.löpandeuppgift denärKommitténsu-länder. styraatt

medtillsattshari Zimbabwe,tillförlagt Hararesekretariat,mindreEtt
generaldirektör. Sekre-afrikanskledninganställda undertjugotal enett av

framarbetamottagarmyndigheterpotentiella attbiträdaskalltariatet
förutsättningarbeskriver landetskapacitetsplaner,nationella avse-som

ekonomiskinstitutionell kompetens,utveckling ochforskning ochende
genomfö-bevakaocksåsekretariatet skalladministration.planering och

information avseendein relevantprojekt samlapåbörjaderandet samtav
projekten.utvärdering av

1991-1994.fyraårsperiodenförpilotprojektACBI skall ettsomses
Urvaletländer.till antalverksamhetenperiod begränsas ettdennaUnder
spansk-ochengelsk-fransk-,exempelvis mellanregionalt,balanserasskall

Urvalskrite-Afrika.södraochmellan östra, västraAfrikatalande samt
192följanderierna är



Erkännande ledninggod förutsättning SOUär för 199148ekonomiskattav ut-en-
veckling.
Villighet genomföra strukturanpassningsprogramatt med betoningett-

reformerpå incitamentsstrukturenavseende inom den offentliga för-
valtningen.
Demonstrerad vilja effektivt utnyttja inhemsk in-personal ochatt-

institutionerhemska inom områden ekonomisk planering ochsom
administration, i kombination med vilja öka självtilliten ochatten
minska beroendet utländskt tekniskt bistånd.av
Ett och positivt intellektuelltöppet klimat underlättar beslutsfat-som-

främjartande och kritisk analys olika utvecklingsalternativ.av
utfästelseEn biståndsamordna avseende kapacitetsuppbyggandeatt-

verksamheter.
Givarna skall kunna i pilotprojektetmedverka på direktasätttre genom

bidrag till ACB-fonden, samfinansiering och anslutnagenom genom pro-
associated ACB-fondenprograms. har säkrat 80 miljoner dollargram,

för förstaden perioden. Bidrag till fonden gåvobasis.på afrikanskaDeges
länderna skall bidrag fåoch därmed inflytandeuppmuntras att påge
ACBIs utveckling representation i styrelsen.genom

Samfmansieringen syftar till skapa mekanism för givare kana-att atten
lisera ytterligare till pågående projekt. finansierings-Dennaresurser egna
form kan innebäraäven åtgärder enskilda givare inte haft kapa-nya som
citet genomföra själva. Innebörden anslutnaatt givarnaär attav program
systematiskt informerar ACBI-sekretariatet sina pågående projekt påom
kapacitetsområdet. Avsikten är skapa kunskapsbank det gälleratt nären
sådana aktiviteter i Afrika.

ACBIs målsättningar och principer för projekturval är ännu rätt vaga.
Därför blir exekutivkommitténs första uppgift konkretisera verksam-att
hetens övergripande mål och klara direktiv för sekretariatets vidareange
arbete.

14.3 Den globala miljöfaciliteten, GEF

Under 1980-talet har internationellt samförstånd nåtts nödvändighe-om
intensifiera ansträngningarna skydda den globala miljön.ten att Erkän-att

miljöproblemensnandet betydelse har inneburit nätverkattav ett av
globala konventioner kring förmetoder miljönskydda börjathar växaatt
fram. Montrealprotokollet, hejda ozonfönunningen, ochattsom avser
Noordwijkkonferensen atmosfárisk nedsmutsning är exempel på detta.om
Den mellanstatliga förpanelen klimatförändringars Intergovernmental
Panel Climat Change, IPCC arbetsgrupp har arbetat framon ansatsen

frånutgår i-länders och u-länders angripa densom attgemensamma ansvar
globala växthuseffekten. Det dockär uppenbart u-ländernas möjlighe-att

delta begränsas bristande ekonomiska, administrativater att och tek-av
niska resurser.

Idag existerar viktigaantal för stödja u-ländernas insat-ett attprogram
det gäller specifika miljöproblem.när Exempel Environmentalärser

forProgram Mediterraneanthe och Tropical Forestry Action Plan. 193
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SOU 199148sinökat uppmärksamhet pååren har VärldsbankenUnder de senaste
miljöpolitik kapitel 7.2.4.låntagarnas

uppfattning miljö-ansträngningar allmäntordeTrots dessa attvaraen
speciellt detillräckligt snabbt. Många u-länder,inte skerskyddsarbetet

prioritera investeringarfattigaste skuldtyngda, har svårtoch attmest som
Detta syfteinvesteringar primärtinte minst medfrämjar miljön. gäller att

miljön.globalaskydda den
m.fl. i Utvecklingskom-framförde Tyskland begäranUnder 1989 en

finansieringsformer föralternativamittén Världsbanken skulle granskaatt
gick föreslogi Frankrike längre ochmiljöproblem u-länder.globalalösaatt

miljöfond inom Världsbanken.placerasinrättandet attseparatav en
iUtvecklingskommittén vid sittmedförde möteförslagDessa att sep-

fram rörande1989 uppdrog åt Världsbankentember att ta rapporten
syftandeinvesteringarmobilisera finansieringförutsättningarna delsatt av

för mobiliseringutforma mekanismer ochmiljöskyddet, delstill ökaatt
administration sådana resurser.av

serie informella bila-genomfördejanuari 1990 VärldsbankenUnder en
inringa-givarländer. Vid dessa samtalpotentielladiskussioner medterala

prioriteras.miljöproblem värda Dessutomfyra ansågsglobalades attsom
i avsiktmiljöprogram byggaoch UNEP FNskonsulterades UNDP att

miljöområdet.trepartssamarbete påettupp
i samverkan med UNDP ochVärldsbanken,1990 arrangeradeI mars

i-länder Resultatet dettai Paris, i vilket 17 deltog. möteUNEP, möteett av
uppslutningUtvecklingskommittén i majidiskussioneroch var enav

förramverk globalutvecklakring arbete medVärldsbankens ettatt en
miljöfacilitet.

juni,genomfördes september och novemberytterligare undermötenTre
Indien, Kina,Brasilien, Elfenbenskusten, Ma-1990. antal u-länderEtt

bjöds in till VidZealand dessa.Mexico Zimbabwe och Nyaochrocko,
för in-urvalskriterierfacilitetens organisation,diskuteradesdessa möten

Vidstyrelsemekanismer. november-finansieringsformer ochvesteringar,
i med UNDP och UNEP,Världsbanken samarbeteåtuppdrogsmötet att,

tillförslag avtal rörandeinnehållandeförbereda dokument ettett en
förslag nedan.Environment Facility GEF. DettaGlobal presenteras

för erhållandeförsöksverksamhetFaciliteten skall betraktas avsom en
miljöproblem. Verk-Hera viktiga globalaerfarenheter rörandepraktiska

sigsträckerkomplex överförutsätter kunskapsamheten natur somav
organisation besittainternationellenskildämnesfält. Ingenbreda anses

finansierasDärför verksamhetskall dendenna kompetens. genomsom
Världsbanken, UNDP ochi mellangenomföras trepartssamarbeteGEF ett

ledande rollen.spela denbanken kommaväntasUNEP, även attom
komparativa fördelar skall prägla samarbetet.Respektive organs

planeringen avseende deroll den strategiskaspela central iUNEP skall en
kunskaper befintligaGEFs verksamhet. UNEPsanvändas ikriterier skall omsom

pá miljöområdet betydelsefullspela roll iskallkonventioneroch kommande en
GEF.policyformuleringen inom

investeringar och teknisktnyckelfunktion gäller förstudier tillvadUNDP har en
och utbildning kommerbistånd. erfarenhet inom institutionsbyggandeDess breda

u-länder, vilketfá utbredd lokal närvaro ibetydelsefull roll. UNDP haratt enen
pågående bistånd. 194teknisktför inte dubblerarborgar att man



Världsbanken, med dess erfarenhet finansieringextern för investeringar SOU 199148iav
u-länder, skall administrera det löpande arbetet. l samarbete med UNDPoch UNEP
skall förslag till arbetsprogram fram.tas

Miljöfaciliteten skall lämna u-länder gåvobistånd och koncessionella lån
for hjälpa dem genomföra i syfteatt att skydda den globalaattprogram
miljön. Fyra fallerområden inom för facilitetens verksamhetramen

värnande ozonlagret,av-
begränsning utsläppen potentiellt klimatpåverkandeav av gaser.-
värnande biologiskaden mångfalden.av-
värnande internationellade kvalitet.vattenresursernasav-
Samtliga fyra problemområden återfinns bland niode inför 1992 års

miljökonferens i Brasilien prioriterade områdena. Det är tänkbart att man
framtideni kan komma inlemma ytterligare globala miljöproblematt inom

för faciliteten.ramen
Endast länder med pågående UNDP-program och BNP capitaen per

lägre 000än 4 dollar under 1989 kvalificeradeär medelmottagaresom av
från faciliteten.

GEF skall tillhandahålla additionella varför det viktärresurser, attav
särskilja facilitetens verksamhet från reguljära utvecklingsprojekt. Ett
grundläggande villkor för erhålla medel fondenatt är mottagarlandetattur
för eller villigt föraär sund övergripande politik,att skaparen som en

atmosfär för investeringar inom fyrade områdena. Facilitetengynnsam
arbetar utifrån investeringar,tre inhemskatyper såvälav som genererar

globala miljöintäkter.som
Projekt där mätbara påpositiva effekter landets ekonomi fullständigt täckeregen
de kostnader investeringen föranleder. Denna investeringtyp kvalificeraravnormalt inte för GEF-medel. Undantag kan emellertid göras i dåsärskilda fall

nåttsenighet har förvägi särskilda faktoreratt föreligger görom attsomprojektet inte skulle förverkligas GEF-medel.utan
Projekt där mätbara positiva effekter på landets ekonomi är otillräckliga föregen- motivera investeringen.att l denna situation skall medel GEFkunna användasurför reduceraatt landets kostnad för projektet nivåtill denmotsvarar nyttaen somtillförs landet. GEF skall finansiera densom merkostnad uppstår för attsomåstadkomma positiv global miljöeffekt.en
Projekt där hänsyn till den globala föranledermiljön modifiering projektutform-av- ningen. investeringen är motiverad i nationelltett perspektiv, förändringar imenprojektutformningen skulle innebära påavsevärda intäkter nivå.global

Krav på kostnadseffektivitet gäller samtliga investeringar. Inledningsvis
kommer den globala investering beräknas i fysiskanyttan attav en snarare
än ekonomiska dvs skall välja projekt högsta möjligatermer, man som ger
utdelning investerad dollar i form faktiska miljöförbättringar.per av
Riktlinjer for detta kommer under försöksperiod arbetas framatt meden
hjälp UNDP.av

Särskiljandet de kategorierna investeringar möjligttre gör detav attav
investeringar kan erhålla GEF-finansiering från projektkom-separera som
lämpade för normala kommersiellaponenter lån. lån från multilaterala

utvecklingsbanker och finansiering.externannan
Världsbanken skall för projektvalet i samarbete med UNEP ochansvara

UNDP. UNEP skall inrätta vetenskapligt och tekniskt rådett skallsom
konsulteras i viktiga tekniska frågor. Rådet skall utgöras frånexperterav
såväl i-länder u-länder. UNDP skall finansieringensamordnasom av
nödvändiga förstudie-r på lokal nivå. Enskilda organisationer kommer 195att



SOU 199148föreslagna effektertillfrågas sin bedömning projektsrörande på lokal-av
projektutformningenbefolkningen rörande i allmänhet.och

kategorierProjektförslagen indelas i huvudsakliga dels projekttvå nya
enskilda organisationerföreslagna myndigheter eller myndighe-medavav

dels modifieringar existerande projekt igodkännande, redanternas av som
multilaterala utvecklingsbanker.Världsbanken eller andradag övervägs av

i sinadetta avseende spela nyckelrollUNDP kommer att en genom
fáltkontorschefer, funktion fältet.skall ha samordnande pådå dessa en

förerhållas projekt skall detFör GEF-medel skall kunna överens-att ett
miljökonventioner, landspecifikamed globala överenstämma medstämma

miljöstrategier teknik, kostnadsef-eller använda anpassad-program, vara
prioritetfektivt i globalt perspektiv.och hög ettav

modifieringarVid investeringar innebär normala Världsbanks-som av
projekt exekutivdirektörer Världsbankensskall bankens godkänna kompo-

granska GEF-komponenten.ochnent
frånFacilitetens skall bestå dessstyrande representanterorgan av

troligen u-landsrepresentationmedlemsländer, med vägda röster. En stark
viktig. församling, organiseradeMöten med denna Världsbanken,anses av

multilateralamedverkande organisa-skall hållas två gånger år. De treper
tionerna ordföranden i vetenskapliga och tekniska skalldet rådetsamt

idelta mötena.
GEF-investeringar inte överstiga 10 miljonerFristående skall dollar.

projekt miljonerskall kunna godkänna på högst 5 dollar.Världsbanken
miljonerProjekt ligger mellan miljoner dollar 10 dollar skall5 ochsom

godkännas ovannämnda med GEFs deltagarländer.möteav
EnvironmentFaciliteten består dels Global Trust Fund, GET,av en

i form gåvobistånd, förtill vilken bidrag delsges av arrangemang sam-
fond samfinansieringsarrangemangenfinansiering. inne-Utöver denna och

fattar faciliteten Ozone Projects Fund, kommerockså Trust atten som
från Multilateraltillföras Interimde medel Montrealprotokollets Fund

administrera. SamordningVärldsbanken ombetts sker alltså mellansom
Montrealprotokollet.GEF-verksamheten och verksamheten under

bidraget till i form samfinansieringDet lägsta land GET eller ärper av
milj. milj. i konvertibel treårsperiod.SDR 4 ca 5,6 dollar valuta över en

möjligheten sitt bidragU-länder åtta år, dvs. SDR 500 000överattges ge
700 000 dollar år.ca per

utfastelser till miljonerBilaterala GET till SDR 560 784uppgår ca
miljonermiljoner samfinansiering till SDR 220dollar och avseende ca

miljoner bidrag till Miljöfaciliteten Montrealproto-308 dollar. Totala och
förväntas bli omkring miljard miljardkollet SDR ca 1,4 dollar.l

samfinansieringen bilaterale givaren slutligVad gäller kvarstår den som
beslutsfattare användning.rörande medlens Dock grundläggandeär ett
villkor vid samfinansiering inom för bidragenGEF användsattramen

jämföras förenligt GET, skallgrunder kan med dem gäller dvs desom som
facilitetenför miljön inomden globala de områdennytta somvara av-

prioriterar,
riktas i regioner vilkaoch länder de ärstort settmot samma som-
kvalificerade enligt facilitetens riktlinjer, 196



obundna, SOU 199148vara-
tillhanadahållas gåvor eller mjuka lån,som-
normalt delfmansierade GET.vara ur-

14.4 WHO och AIDS-problemet

Under det dryga decennium gått sedan upptäckten HIV och AIDSsom av
beräknas miljoner1,3 människor ha insjuknat i AIDS. Antalet HIV-
smittade flerdubbeltär större och beräknas uppgå till mellan 8 och 10
miljoner varav miljoner3 kvinnor. Om smittan fortsätter sprida sigca att
enligt hittillsvarande kommermönster, mellan 25 och 30 miljoner männi-
skor smittade år 2000. Om misslyckasatt med finnavara attman ett
effektivt motmedel, kommer de flestaallra inte alla deom av- -
smittade utveckla sjukdomen AIDS.att

ÅrSmittan sprider sig snabbast i u-Iänderna. 1985 fanns hälften deca avHIV-smittade Åri dessa länder, medan andelen tváidag är tredjedelar. 2000 kanca
u-länderna årha 75-80 °o och 2010 80mellan 90°o och % fallen.av

Den värst drabbade regionen hittills Afrikaär söder Sahara, harom som cahälften det beräknade antalet HIV-smittade. Smittan tidigareav koncentrerad tillvarstäderna börjar bli lika vanlig i landsorten, där flertaletmen människor bor.nu
De näst högsta talen har Nordamerika, där smittan mestadels förekommer bland

män. Därefter kommer Sydamerika och Västeuropa.
Smittspridningen är snabb i Sydostasien, region lågatidigare hadenu talen som
HIV-fall. Smittan väntas fortsätta sprida sig iav Asien under den närmaste framti-

den.
Epidemin har spritt sig med varierande hastighet i regioner fåttdär den redan

fäste, samtidigt nården regioner tidigare förskonadesom eller inu detsom varnärmaste frånfria AIDS. Mot bakgrund hittillsvarande utveckling kanav manförvänta tredubbling antalet smittade 1990-taletunderen jämfört föregåendemedav
tioårsperiod.

Sjukdomen är inte enbart medicinskt fenomen.ett Den också långtgåendehar -ibland katastrofala ekonomiska konsekvenser. Desociala, kulturella och politiska-dimensionerna ocksåär betydande. Epidemin har bl. haft accelererandea. eninverkan på hälsovårdssystemen påoch olika produktionsfaktorer, med kon-encentration bland underpriviligierade Konkurrensen begränsadegrupper. om resur-på sjukvårdssidanbl. har lett till konfrontationerser a. mellan olika befolkningsgrup-
per.

WH Os aidsprogram

Mot mitten 1980-talet blev det alltmer uppenbart samordnadeav att
Åråtgärder med global räckvidd måste vidtas. 1987 inomupprättades

Världshälsoorganisationen World Health Organisation, WHO särskiltett
AIDS-program Global Programme AIDS, GPA, fyramed huvudin-on
riktningar

globala aktiviteter och internationellt samarbete,-
tillstöd nationella AIDS-program,-

internationell forskning och utveckling av-
förmetoder omhändertagande,

utbyte information.av-
De globala aktiviteterna innefattar kartläggning smittans utbredningav

och spridningsvägar, utarbetande metoder för epidemiologisk övervak-av
ning och utvärdering, initiering och samordning forskningav m.m.
WHOGPA har brett samarbete forskningsinstitutioner,medstartat ett
andra FN-organ och enskilda organisationer hållitoch antalett stort 197



199148SOUpolicy-frågor,tekniskt-vetenskapliga forsknings- resul-ochmöten somom
blodtestning,rekommendationer i frågori och röruttalandenterat som

internationellt sociala aspekter AIDS-kontroll,resande,blodprodukter, av
immuniseringsprogramamning, mm.

innebär hjälp utarbetandetill nationella AIDS-program medStödet av
Över fått100 länder har sådant stöd. Planernanationella AIDS-planer.

finansiellt från olikagenomförs i WHO stödsamarbete med och med
erfa-WHOs samladegivarländer. Genom denna trepartssamverkan kan

sinmottagarlandet AIDS-användas resursbas görrenheter när uppsom
får samtidigt möjlighet hur skallGivarländerna bedömaplan. att man

funktion och nationellafördela sitt mellan WHOs samordnande destöd
riktlinjerna förWHO och hardock drarDet är uppprogrammen. som

finansiella bidragenöverinseende verksamheten, oberoende deöver av om
direkt tilltill organisationen eller landprogram.går ett

exempelvisAIDS-frågan flerai andra FN-organ,WHO samarbetar med
programgenomförandet, medför samordningenmed UNDP stärkaatt av

för förbättra informationenarbetsorganisationen ILOInternationella att
för utbildning,organisationAIDS arbetsplatserna, med FNspå veten-om

för skolundervisningen,UNESCO påverka med FNsskap och kultur att
befolkningsfondbarnfond UNICEF, FNs UNFPA, Världsbanken, FNs

i Wien,jordbruks- livsmedelsorganisation FAO och FN-kontoretoch
för sociala frågor.som ansvarar

inför decennier särskild uppmärksam-WHO kommande beslutathar ge
AIDS-bekämpningen, iföljande inomprioritet åt områdenhet och synner-

u-ländernahet det gällernär
nationellamed AIDS-program.Stärka samarbetet-
inom forskningen.aktiviteternaAccelerera-

verklighetsñykt från myndighets-attityder liknöjdhet ochMotarbeta av-
underminera pågående och planerade åtgärder.håll kansom

mänskliga rättigheter.Aktivera frågan AIDS ochom-
inse viktenkommitgång har berördaUnder arbetets att attparter av

regeringar varitlokalt förankrade. länder obenägnaIär varsprogrammen
initiativ nivåproblemen har kunnat på lokalutåt uppmärksamma tasatt
sammanslutningarfrivilligorganisationer och andra har godsomgenom

regioner. organisationer oftainvånarna i Dessa harkontakt med utsatta
information undvikertrovärdig och råd hurkunnat nå med attut om man

epidemin.drabbas av
informationStudier visat givit resultat på många håll.har dennaatt

främst administrativaligger dock så länge detFramgångarna ännu på
utformatsAIDS-kommittéer har ochplanet. Lokala upprättats program

påtagligaliksom storskaliga informationskampanjer. och konkretaDe mer
fortfarandei form minskad smittspridning låterresultaten starktav en

potentialen försig. Gjorda studier visar emellertid godapåvänta att
visat tredjedeli framtiden Man har denresultat är attstor. t.ex. en av

undvikasförväntade ökningen under 1990-talet skulle kunna med ade-
i globalt samordnat AIDS-program.kvata åtgärder ett

klart alla sådana åtgärder HIV och AIDS måsteDet står också att mot
befintlig service. Vidareförankras i hälsovård social måstebättre redan och 198



tillanslås utbildning personal och planering SOUliksom till 199148mer resurser av
utvärdering. Programmen måste i grad tillän högre rådandeanpassas
lokala förhållanden för nå maximal effekt.att

för FörbättringarAnsvaret sådana genomförs ligger nationellapå deatt
kommittéerna. Hittills har dessa regelmässigt haft sin bas i hälsovårdsmi-
nisterierna. fleraPå håll har insett AIDS samhällsfrågaärattman nu en av

vikt.största förstaUganda har land inrättat kommitté undersom en
premiärministerns ledning, där även ministerierandra är representerade.
Man här integrera AIDS-bekämpningen i alla sektorer iatt samhället.avser

förutserWHO behov fortsatt kraftfulla foråtgärder bekämpa HIVattav
och AIDS under l990-talet. Man söker förhindra fråganhelaattnu ges
lägre prioritet, förstadennär chocken över den sjukdomen sig.lagtnya
Forskningen måste förstörre fram mediciner ochatt taresurser nya
vaccin. WHO det vidare viktstörsta söka undvikaattanser attvara av
HIV-smittade människor liksom hårt smittdrabbade nationer stöts- -

frånbort sin tidigare sociala Riskenkrets. med marginalisering dettaen av
slag främst minskat och därmed minskade förettvore engagemang resurser
drabbade individer och nationer.

Sveriges medverkan

Det svenska tillstödet AIDS-bekämpning och kontroll inriktatär på dels
brett tillstöd WHOs globala särskiltdels tillett stöd nationellaprogram,

och forskningssamarbete på bilateral grund. Det dockär WHOprogram
samordningsansvarhar och allmänt överinseende allöver verksamhetsom

på området.
Sverige förstadet landet bidrag betydelse tillstörrevar som gav av

WHOs AIDS-program. Verksamheten därefterkunde snabbt igångkomma
på global nivå. Därefter flerahar andra länder också lämnat bidragstora
till AIDS-bekämpningen. Förenta Staterna idag denär bidragsgiva-största
ren.

Svenskt till nationellstöd verksamhet har kanaliserats via WHOGPA i
Etiopien, Guinea-Bissau, Tanzania, Uganda, Mocambique, Lesotho och
Zimbabwe viaoch iUNICEF Tanzania och Uganda. Inom landprogram-

hälsostöd har AIDS-bekämpningen fått ibidrag Etiopien, Kenya,mens
Zambia och Angola. Stödet går vanligen till laboratorieverksamhet, infor-
mation, utbildning och kommunikationer, klinisk verksamhet forsk-samt
ning och utveckling.

Det svenska bilaterala stödet till bekämpningen HIVoch AIDS administrerasav avSIDA och Styrelsen för u-Iandsforskning SAREC. Det initierades redan 198586
målsättningoch har hindra spridningenatt HIV-smittan, minska insjuk-attsom av

nandet AIDSi och dödsfallantalet till följd smitta och lindra deatt socio-av
ekonomiska följderna sjukdomen.av

Det svenska bilaterala följerstödet biståndet,de allmänna förprinciperna dvs. det
skall långsiktiga biståndet.integreras med det såväl multi- bilateralt. När detsom
gäller WHOs AIDS-program är det främst den fårsamordnande funktionen som
svenskt gårstöd. Det bilaterala stödet främst till de 17 programländerna bidragsom
till deras gårnationella AIDS-program. Visst stöd även till länder utanför denna krets

bidrag till bl. frivilligorganisationer.genom a.
De svenska insatserna för internationell HlV-AIDS-bekämpning kan fortfarande

sägas befinna på försöksbasis. några årsig Om torde det svenska bilaterala stödet
till AIDS-bekämpning ingå del våralandramen för l99respektivesom en av program-



199148SOUFrivilligorganisationernaorganisationer.utgå internationellatilli övrigtländer och páarbetsuppgifterkonkretautföraförutsättningar attgodaockså hasigvisathar
område.detta uppgårbudgetår 199091innevarandeunderAIDS-insatsertillbidragSveriges

globalaWHOstillgenerellt bidrag50 milj.kr.utgör ettbeloppdetta125 milj.kr. Avtill
stödprogramländer,stöd tillmellan extrafördelasmedlenRestenAIDS-program. av organisa-enskildasvenskaUNlCEF,bl.organisationerinternationellatill andra a. föreslåsbudgetåret 199192 ettFörresursbas.svenskutvecklingochtioner av år.innevarandeunderfördelninghuvudsakmed ipá 130 miIj.kr sombelopp samma

för1988-1991treársperiodför60 milj.krtillförtsSAFlECHärutöver har en
förpå kort sikt attrelativtresultatrelevantatänkaskansamlade insatser gesom år dettapá ytterligare treförlängningEnAIDS i u-länder. avspridningenhejda av

aktuell.ärprogram nu
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SOU 199148organisationernaenskilda och det15 De
multilaterala biståndet

formelltEnskilda organisationer här för i Sverige benämnsstår vad som
ofta frivil-enskilda organisationer, i dagligt talfolkrörelser och andra

ligorganisationer. organisationer i regelPå engelska betecknas dessa som
Organisations Eftersom beteckningNon-Governmental NGOs. denna är

hanterlig,exakt och används den nedan stundom medbåde synonymt
organisationer.enskilda

organisationerna, särskilt kyrkliga, utvecklingsbistån-enskilda deDe är
pioniärer. enskilda organisationers insatser erkännsBetydelsendets av

minst i multilaterala biståndet spelar dealltmer allmänt. Inte det en
Vi i kapitel först kortfattat uppehålla vidväxande roll. skall detta någraoss

i utvecklingen NGO-området 15.1.och aktuella drag på Kom-allmänna
huvudsakliga intresse emellertid frågan enskildamitténs gäller deom

möjligheterorganisationernas samverkan med och påverka deatt- -
organisationerna. frågamultilaterala biståndsgivande Denna behandlas

Världsbanken l5.2, dels på UNDP 15.3. Kom-med avseende dels på
i sista kapitletmitténs redovisas det 22. 5.2.överväganden och slutsatser l

Bakgrund15.1

kvantitativenskilda organisationernas biståndsverksamhet har ochDe en
kvalitativ sida. känd och erkänd och någon gångDen ären senare -

förraomdiskuterad. mindre bekant.Den är
utvecklingsbiståndetinternationella svarade NGO-det totalaAv

inte förändratsbiståndet proportionerna torde ha sedan1987 nämnvärt
for jämföra för bilaterala för°0, med 64 °0 det och 22 detdess 14 att

biståndet. miljarder betydligtmultilaterala I belopp detta 5,5 dollarvar
IDA-krediterna år. detta belopp representerade huvud-än Avsammamer

enskilda organisationernas insamlade3,3 miljarder dollar, departen, egna
statliga frånutgjordes anslagsmedel erhållnamedel, medan återstoden av

sigoffentliga biståndsorganisationer. alltså betydande belopp.Det rör om
personligtinsamlade medlen dessutomDe ettrepresenterar engagemang,

u-landsintressegäller allmänt bedöma ochbetydelse också när det attav
biståndsvilja.

varit föremål förenskilda organisationernas biståndsverksamhet harDe
uppfatt-utvärderingar. bekräftar i huvudsak denmånga Flertalet gängse

organisationer flexibla effektiva. Speciellt fram-ningen dessa ochom som
gångsrika varit i sitt till fattigaste befolknings-arbete nå dehar de att ut

bistå aktivera människor gräsrotsnivå. 201och på Deoch att en-grupperna



skilda organisationernas betydelse manifestera SOUnär det gäller biståndets 199148att
solidaritetstanke och sprida upplysning u-landsförhållandenatt ochom
insikt hjälpbehov oomstridd.ärom

Problem kan emellertid också konstateras. oftaDe administrativär av
Många organisationer har kapacitetsproblem, oftanatur. beroende på

förhållandena på mottagarsidan. Vissa organisationer söker angripa pro-
blemen sinoch öka kapacitet samverkan. Stundom sker sådangenom

inomsamverkan för paraplyorganisationer.ramen gemensamma
När det gäller NGO-biståndets företrädenbåde och problem har upp-

märksamheten alltmer kommit riktas u-ländernas enskildaatt mot egna
organisationer. Många dessa är de systerorganisationer till givarländer-av

enskilda organisationer vilka del NGO-biståndetnas storgenom en av
förmedlas. genuinaAndra är u-landsorganisationer folkrörelser,och ofta

framvuxna självhjälpsgrupper gräsrotsnivå.på I vissaspontant länder
skjuter organisationersådana och sammanslutningar bokstavligt talat upp

marken. I Bangladesh finns 10 000 registreradeöversom svampar ur ex.
lokala enskilda organisationer varav emellertid bara 230 auktorise-ärca
rade utländska förmedel utvecklingsändamål.att ta emot

Folkligt deltagande har alltmer kommit framstå den avgörandeatt som
Förutsättningen för bestående utveckling. Det handlar intedå bara om
folkligt i enskilda utvecklingsprojekt. Folklig förståelse förengagemang
och imedverkan ekonomiska reformprogram befunnitshar lika viktig.
Folkligt deltagande kan också drivkraft i demokratisk samhälls-vara en en
utveckling. Här har alltså u-ländernas folkrörelser och enskilda organisa-
tioner potential. NGO-biståndetsI förbetydelse dessastor rörelser ochen
organisationer ligger viktigastedess företräden.ett av

Här finns emellertid också problem. Visserligen stöder mångaett u-
landsregeringar aktivt sina inhemska icke-statliga organisationers verk-

frågor,samhet. Vissa kontroversiella familjeplanering, kanex. man
föredra överlåta på dem. Menrentav på andra håll regeringarnaatt medser

misstänksamhet och på verksamhet sigundandrar deras kon-oro en som
troll och ibland uppfattaskan subversiv. Det gällerrentavsom som
särskilt när sådan verksamhet har sociala och politiska implikationer och
kan framstå föranledd försummelser från regeringens sida.som av

Problemet har uppenbar biståndsdimension. minst inomInte deten
multilaterala biståndet förstärks vi fattigdomsinriktningen. I detsettsom
sammanhanget ställs ökade krav på mottagarländerna själva föratt en
utvecklingspolitik med sådan inriktning. Härtill kommer den växandeen
uppmärksamheten frågorpå rörande demokrati, rättstrygghet och mänsk-
liga rättigheter. framstårHär bistånd ioch samverkan med enskildagenom
organisationer, speciellt de u-landsbaserade, falli vissa ändamåls-som mer
enligt det traditionellaän mellanstatliga biståndet. NGO-biståndet förmo-
das kunna öka dessa organisationers inflytande utvecklingspolitikenspå
utformning genomförande.och Därav organisationernas växande popula-
ritet givarhåll,på popularitet alltså inte alltid sinhar motsvarigheten som
på mottagarsidan.

En relationenaspekt mellan statliga och mellanstatliga bi-annan av
ståndsgivare sidanå icke-statligaoch biståndsorganisationer å den 202ena



SOU 199148ambitioner i-ländernas och deväxande påverkaandra är de attsenares
organisationernas biståndspolitik utveck-multilaterala och u-ländernas

ambitioner olika ilingspolitik. har tagit sig uttryck. EngagemangetDessa
vissa biståndsñnansie-internationella skuldkrisen och gällerden detnär

fallenprojekts miljökonsekvenser exempel. I bägge harrade är ett par
för kritikkritiska uppfattningar framförts. måltavla sådanBådestarkt som

enskilda organisationerna intar Världs-med deoch samarbetspartnersom
framträdande plats.banken en

enskilda organisationernaoch de15.2 Världsbanken

ofta Internationella valutafonden, fåri sällskap medVärldsbanken,Att ta
organisationer riktarkritik enskilda dethuvudparten den motemot av som

naturligt.biståndet organisationer, helt Delsmultilaterala och dess är
i utformningen tillämpningenochbankens ordväger tungt av en

biståndspolitik delvis kontroversiell,utvecklings- dels vägeroch ärsom
vilket i sig anledning till kritik.i-ländernas i Världsbanken,röster tungt ger

enskildabanken så angelägen nära samarbete med deAtt är ettom
omfattning in iorganisationerna i så går sådantoch dessa stor ettatt

ligger till iöverraskande. Förklaringen delsamarbete, kan storsynas mer
Förmodligenintressekonvergens bankentilltagande där det är somen

mest.konvergerar
funnit viktigt gällerNGO-samarbete detVärldsbanken har är när attatt

miljöproblem förverkligautvecklingens sociala och ochproblemmöta att
fattigdomen. utvärderingsyfte,grundläggande reducera Enbankens att av

fullbordan visadefem tio efter klart25 projekt mellan och år deras
i fall projektenresultat där de drogde nyttasom vargynnsammare av

enligt utvärdering 65 bank-organiserade och Ochengagerade. en av
tagitför projektfmansierade projekt avkastningen dubbelt så hög somvar

förhållandenatill sociala kulturella på platsen.hänsyn de och
sida funnitenskilda organisationerna sina har VärldsbankensåDe att

kunskapsmässiga, nyttiggöras ifinansiella likaväl kanstora somresurser,
de med Världsbankenderas arbete. De har också kunnat konstatera att

organisationerna tillförsäkrasintresset enskilda goda arbets-delar deattav
organisa-i inte minst landetsbetingelser mottagarlandet gäller det egna-

regeringvissa möjligheter påverka landetstioner och banken haratt att-
riktning.i denna

först uppgifter exempel samverkanVi skall här några och påge om
enskilda organisationer,Världsbanken och sedan något närmaremellan se

till dialog.kritiken söker utveckla denpå och hur man

Samverkan

organisationerprojekt- enskildaVärldsbankens och sektorsamarbete med
satsning ökad NGO-1988 inledde banken brett upplagd påökar snabbt. en

bankfinansierade projekt. sådanai Sedan dess har antaletmedverkan
projekt exeku-projekt 228 godkändes bankenstredubblats. deAv som av

ienskilda organisationer 50tivstyrelse 198990 medverkadebudgetåret 203



projekt, jämföra med genomsnitt projekt SOU 199148på 15 tidigareatt underett år.ca
Tidigare dominerade internationella enskilda organisationer, sedanmen
1986 har det i fyra femtedelar fallen varit lokala organisationerav som
berörts. Bland de lokala organisationerna har fåttgräsrotsgrupper ökad

i förhållandebetydelse till nationella organisationer; förrade försvarar nu
drygt dubbelt så del Världsbankssamarbetet destor av som senare.

Det har också blivit något vanligare enskilda organisationer medver-att
kar i projektanalys -planering,och inte bara i genomförandet. särskiltAv
intresse i detta sammanhang är det initieradebanken utarbetandetav av
miljöplaner jämför 7.2.4. afrikanskaI många länder Lesotho, Madagas-

Mauritius, m.fl.Rwanda, har regeringarna bedrivit detta arbete i näracar,
samverkan enskildamed organisationer. Dessas bedömningar har därmed
tjänat förunderlag identifiering utformningoch projekt mil-påsom av
jöområdet eller miljökonsekvenser.med

Överhuvud utformas och bedrivs påtaget bankens miljöområdetpolitik i nära
samarbete med enskilda organisationer. Ett viktigt element i denna politik utgör de
instruktioner rörande miljökonsekvensutredningar environmental assessments

utfärdades 1989. Dessa instruktioner har sedermera i specifikasom omsatts mer
anvisningar, intagna i voluminös handbok. Innan fastställdes,denna 250hadeen
enskilda organisationer ombetts sig överyttra det kapitel handlar hursom om
berörda människors synpunkter skall beaktas vid utformningen projekt.av

Den påsekretess primärt mottagarregeringarnas begäran gäller försom - -vissa uppgifter rörande projekt med allvarliga miljökonsekvenser har sedan länge
varit fråga.känslig Enskilda organisationers möjligheter fådriva och föratt gehören
sin uppfattning har begränsats avsaknaden viktiga uppgifter. Här hargenom av
banken skärpt sin inställning. Om lands regering inteettnu accepterar att en
miljökonsekvensutredning för visst projekt tillställsett exekutivdirektörerna sex
månader före beslut i styrelsen, kommer projektet helt enkelt falla.att

Eftersom det är mottagarlandet för miIjökonsekvensutredningarna,som ansvarar
söker banken förstärka på området.den lokala kapaciteten Det sker bl. a. genom
seminarier för regeringstjänstemän, inhemska konsulter NGC-representanteroch i

antal länder.ett stort
Världsbanken alltsåsträvar öka direktde berörda med-att mottagarnas

iverkan bankfinansierade projekt. Därvid olikaprövar modeller.man
Utan så långt EG, utvecklingsfond anslår direktatt gåvomedelsom vars
till enskilda organisationer, försöker gå respektive regeringvägen överman
vilken är den avtalspartner banken hänvisad till.är Här har tresom
IDA-krediter för Bolivias Emergency Social varitFund banbrytande; en
fjärdedel fonddenna har kanaliserats till enskilda organisationer.av

förstaBankens fristående NGO-projekt, Togo Grassroots Develop-
Initiatives Project, etablerade flexibel institutionellment fören ram

samarbete mellan regering och enskilda organiationer. Genom projektet
ställs till förfogandemedel gåvobistånd för finansiering småskaligasom av
utvecklingsprojekt, utformade och genomförda enskilda direktochav

Enberörda regerings- och NGO-kommitté ställ-tarpersoner. gemensam
ning till bidragsansökningar från organisationerna. förutsättsDessa själva
bestrida °030 förkostnaderna sina projekt. Till denna projekt hörtypav av
också sådana syftar till via enskilda organisationer tillhandahållaattsom
kredit till kvinnor.

Som redan har Världsbankens förstärkasträvan de enskildaantytts att
organisationernas i fattigdomsbekämpningenroll aktualiserat frågan om
de respektive regering fastställda regler och restriktioner dessaav som
organisationer arbetar under. Detta tillhar lett banken i antal länder 204att ett



SOU 199148diskussionerIndonesien, FilippinernaIndien, Nepal ocht.ex. ta upp
regeringarna enskilda organisationer rörande åtgärderbåde ochmed som

organisationerna myndig-Förbättra relationerna ochkunna mellanskulle
medfört idiskussioner vissa lättnaderBangladesh har sådanaheterna. I

Överhuvud vissaregleringar. banken bidra tillsökergällande taget att
formerfår positiv olika NGO-regeringar på betydelsen aven syn avmer

medverkan.
själva initiativet till koppla inEnskilda organisationer också atttar

för sina regeringar.för berördaVärldsbanken gehör krav gentemotatt
framgång i sinaafrikansk NGO, inte hade någonexempelEtt är en som

uppfyllt sina ersättningså-myndigheter intehos landets dessaklagomål att
tvångsförilyttning föranleddi damm-taganden samband med etten av

sig till europeisk enskildafrikanska organisationen vändeDenbygge. en
i sinorganisation, frågan Världsbanken, varpå dennamed turtogsom upp

regering.driva NGO-kraven vederbörandesigåtog motatt
några pá NGO-samarbete.exempel VärldsbankensFöljande är ytterligare

mottagarlandetregel rör det sig organisationer iEnskilda organisationer i om- Världsbanksfinansierade hälso- och familjeplane-i praktiskt allamedverkar taget
effektivare offent-helt enkelt befunnits änringsprojekt. Dessa organisationer har

liga myndigheter.
konsulter ochEnskilda organisationer används i utsträckning entrepre-stor som- primärskolorafrikanskt land byggde enskild organisationnörer. l ett ex. en

30 billigare än kommersiella entreprenörer.°o
växande antal Världsbanksprojekt medEnskilda organisationer medverkar i ett- mottagarlandetstill anpassningsprogram. En vanlig modell äranknytning att

linansi-finansierar fond, i sinregering Världsbankenoch gemensamt turen som
småskaliga genomförda organisationer,projekt utformade och enskildaaverar

både projekt i hälso-, nutritions-och utländska. I regel rör det siginhemska om
infrastruktu-och förbättring den samhälligaoch undervisningssektorerna om av

lágin-vattenförsörjningssystem,rehabilitering vägar.byggande och avren
underSyftet är skydda dekomstbostäder, etc.. att mest utsatta grupperna

anpassningsprocessen.
småföretagande förekommergäller stöd tillI kvinnoinriktade projekt och när det- WomensNGO-medverkan. I Ghana samarbetar Världsbanken medofta ex.

ochför klyftan mellan det formella bankväsendetWorld Banking brygga överatt
småföretagare.

fattig-IDA-finansierat för lindringför huvudsakligenInom ett avprogramramen- kostnader i Uganda medverkarreduktion anpassningens sociala ettdom och av
nationella enskilda organisationer i olika projektantal internationella ochstort

biståpá och barn blivit änkorspeciellt kvinnorinriktade att utsatta grupper, som
AlDS.följd krig ellerrespektive föräldralösa till av

iFolklig bli nyckelbegrepp den pågåendemedverkan påär väg att ett
iutvecklingsstrategiska diskussionen, inte Världsbanken. Därmedbara

förinom etableradeinte den medverkan skerbara ramensomavses
fram i hägnetenskilda organisationer också den växerutan spon-avsom

gräsrotsnivå.informella Det verkarsammanslutningar och påtana grupper
liv i insikten folklig medverkanden gamla ärdet blåsts nytt att ensom om

specielltför effektivt bistånd hållbar utveckling,förutsättning och om
fattigdomsreduktion.inriktningen är på

iinte Världsbankenbakgrund överraskande ärDet dennaär attmot nu
förstärka för sin satsning NGO-påfärd med bredda och basenatt

ibankfinansierade projekt,i syfte 20samverkan. Man har detta valt ut
för fattiga människor isärskilda ansträngningarvilka görs att engagera

från projekterfarenheterna dessa skall ökaTankenbeslutsprocessen. är att
i sin främjamöjligheter verksamhetkunnande och 205bankens attom --



folkligt särskilddeltagande. En Learning SOU 199148Group har etablerats inom
forbanken under treårsperiod studera dessa projekt i deras olikaatt en

faser och praktiskadra lärdomar och slutsatser utveckling.deras Särskiltav
forstöd insatserdessa lämnas bl. UNDP och SIDA.a. av

Dialog

Enskilda organisationer inteär bara allt aktivare samarbetspartner till
Världsbanken. Många dem dessutomär engagerade kritiker bankenav av
och dess verksamhet. Kritiken har gällt både enstaka projekt och bankens
policy i stort.

projektinriktadeVad gäller kritikenden i förstahar den hand avsett
finansieringenbankens imedverkan infrastrukturella investeringar medav

negativa miljökonsekvenser. Dammbyggen for kraftproduktions- och be-
vattningsändamål typiska oftaär exempel. De leder till områdenatt stora
sätts under och människormånga förflyttas.måste Enskildavatten att
organisationer forthar dialog med banken det gällt kontroversiellanären
projekt i många länder t.ex. Botswana, Brasilien, Elfenbenskusten, In-
dien, Indonesien, Malaysien, Filippinerna, Rwanda Srioch Lanka.

Särskilt ofta internationellahar enskilda organisationer OXFAM,
Environmental Defense Fund, Survival International, m.fl. kritiserat
tvångsforflyttningar i samband med delfinansieradeVärldsbankenav pro-
jekt. Banken kritiserats förhar både överhuvud imedverkaatt taget
sådana projekt föroch inte tillräckligtställa långtgående krav påatt
vederbörande regering mydigheteroch skydda och kompensera deatt

Intensivberörda. lobbyverksamhet har förekommit frånbåde inflytelse-
rika i-landsorganisationer, inte minst i frånUSA, och organisationer på
fältet. frånUnder påverkan och i samverkan med dessa organisationer har
banken börjat aktivt tidigare forän verka kompensationsåta-att attmer

preciseras efterlevsganden och föroch ökad hänsyn tillgenerelltatt tas
miljökonskevenserna projekt den sig vissa falllav som engagerar ex.

förflyttningsprojekt i Indien berörande 100 000 personer haränett ettmer
regering-NGO-bank,trepartssamarbete, kommit till stånd.

policy-planetPå har kritiken främst gällt utformningen Världsban-av
kens strukturanpassningslån. Dessutom har ofta fått forbanken klä skott

politikden allmänna i skuldfrågan flertalet i-länder bedriver.som
Stundom kritiken vidgatshar till fundamentalagälla ekonomiskaatt
villkor råvarupriser, u-landsprotektionism, realränteutveckling, valuta--
kurser, och då i-landskollektivetIMF och i i likadess helhetetc. avsett-
hög grad Världsbanken.som

Generellt har enskilda organisationerna förespråkatde biståndökat med
fattigdomsorientering,starkare omfattande skuldlättnader och mju-mer

kare anpassningsprogram med till socialastörre hänsynstagande den di-
Ävenmensionen. utvecklingen i jämförgår denna riktning kapitel 14om

och 16, kvarstår kritiken.mycket i fallYtterst gäller den många denav
nuvarande ekonomiska världsordningen med dess ohållbara ekonomiska
och sociala konsekvenser.

Om Världsbanken den internationella fåttär organisation uppbära 206som



199148SOUvarit angeläg-organisationdenNGO-kritik, torde det ocksåmest somvara
organisationerna. 1982enskildakonstruktiv dialog deföra mednast att en

Committee,forum, the Bank-NGOsärskilt internationelltinrättades ett
NGO-represen-organisationer. de 26for diskussioner med dessa Av

frånu-landsorganisationer elvafrån ochkommitténi kommer 15tanterna
från Sverige.från dock ingensju Europa,i-landsorganisationer varav

kommitténspá frågornågra behandlats vid senasteär exempelFöljande som
årsmöten.

utvecklingsplanering.Gräsrotsgruppers deltagande i- på strukturanpassning,pá avseendebankens politik medNGO-synpunkter- skuldfrågan handel.och internationell
Ökad förteckning överprojekt utöver denbanken stöddainformation rörande av- organi-tillställs enskildaför samverkan periodisktpotentialprojekt med somen
sationer.

öppna ochNGO-önskemål göra u-landsregeringarbanken försökeratt mer- främjarfattiga och bankentillmötesgående sammanslutningar attmot enav
På punktorganisera sig. dennarättpolitik skyddar medborgarnas attsom

organisationer och bankenkommittén företrädda enskildaöverenskoms iatt
bankstöddaför folklig medverkan ikan verkaöverväga hur de tillsammansskulle

projekt.
utveck-välkomnades dessverksamhet. DennaNGO-medverkan i bankens men- påNGC-rådgivare Socialskulle anställas bankensföljas. Enling borde noga

of Adjustment-enhet.Dimensions
diskuterades hur deDevelopment-rapporter. Bl.a.WorldVärldsbankens en-- tillbidra dessai fortsättningen skulle kunnaorganisationernaskilda rappor-mer

ter.
kommittén företräddabanken och ipá uttalande i vilketPlaner gemensamtett- pásammanfattar vilka punkter de harochpreciserarenskilda organisationer

utvecklingspoliti-huvuddragen iuppfattning vad gällerrespektive olikasamma
ken.

emellertidorganisationernadialog enskilda ärmed deVärldsbankens
InternationalBank-NGO-kommittén. Forumtill Theinte begränsad on

tillkommetLending, NGO-nätverkand IMFWorld Bank ettett som
Berlini 1988,protestaktioner vid BankFond-årsmötenaresultat gerav

NGC-företrädare föreläsare viddialogmöjligheter. deltarockså goda som
foromkringbankpersonal. 250utbildningskurser for Av representanter

konferenser i anslutning till Bank-iorganisationer deltogenskilda som
vidställningerhållit observatörer1989 hade 150Fond årsmötena som

serie NGO-organiserade VärldsbankenVid 1990årsmötenamötena. en
miljökonsekvensutredningar,skogspolitik,seminarier bankensrörande
förslag tillsätta Bank-miljöfaciliteten ochGEFglobaladen ett att en

miljöfrågor.rådgivare iNGO-grupp som

organisationernaenskilda15.3 UNDP och de

enskildasamarbete med deLiksom betraktar UNDPVärldsbanken orga-
folkligtstimuleraspeciellt värdefullt det gällernisationerna när attsom

fram tillutvecklingsprocessen och nå denlokalnivå ideltagande på att
förblirvanligtvis opåverkad konven-majoritet fattigadestora avsomav

inriktadEftersom verksamhet påutvecklingsprogram. UNDPs ärtionella
enskildanaturligt medfältet, det samarbetettekniskt samarbete på är att

situationen.lokalaorganisationer bestäms denav
sittutvidgateffektiviteten i utvecklingsarbetet har UNDPökaFör att

År 207särskild byråorganisationer. 1986 skapadesenskildamedsamarbete en



for enskilda organisationer inom huvudkontoret i New SOUYork. Avsikten 199148var
främja verksamhet inomatt UNDP inriktad folkligtpå deltagande på

lokalnivå. Man ville involveraäven enskilda organisationer i genomföran-
det de reguljära projekten, skapa kanaler för samarbete mellan enskildaav
organisationer och UNDP etablera kontakt med den informellasamt en
sektorn. Som komplement har varje regionalett byrå utvecklat samord-en
ningsfunktion för kontakter enskildamed organisationer. Liknande sam-
ordningsfunktioner har inomupprättats avdelningen för globala och inter-
regionala projekt, FNs kapitalutvecklingsfond UNCDF och FNs Sudan-
Sahel kontor UNSO.

Fältkontoren inomär den del UNDP har närmast kontakt medsom
enskilda organisationer. Många fáltkontor har inrättat samordningsfunk-
tioner huvudkontoret.typav samma som

Byrån för enskilda organisationer granskar alla förslagstörre till UNDPs
och projekt. Avsikten är åstadkomma större deltagande iprogram att ett

projektplanering och genomförande målgrupperna själva. Byrån under-av
söker enskildaäven organisationer kan spela iroll den föreslagnaom en
verksamheten. Byrån in informationsamlar enskilda organisationer attom
delges verkställande enheter inom UNDP vill samarbeta organi-medsom
sationerna. Byrån slutligenär ansvarig för de särskilda projekt med med-
verkan enskilda organisationer beskrivs nedan.av som

Landspeciñka, regionala eller intra-regionala UNDP-stödda projekt
verkställs vanligtvis fackorganen inom FN-systemetett ellerav av av
UNDPs förenhet projektverksamhet. vissa fallI uppdrar mottagarlandet
åt sina myndigheter för genomförandet projektet.atten av egna ansvara av

Inom nuvarande UNDPtrepartsprocess verkställande organ- -
ansvarig myndighet i mottagarlandet kan enskilda organisationer inte
tjäna verkställande Däremot involveras de alltmer i genomfö-som organ.
randet projekt, främst underentreprenörer till FN eller påav ettsom -organ
uppdrag mottagarlandet.av

Det växande samarbetet med enskilda organisationer mångasig former.tar Här
lämnas tre exempel.

70 °o Benins påbefolkning över 11 miljoner påbor landsbygden.av Majoriteten- befolkningen är mycket fattig tillgångoch saknarav till de finansiella och tekniska
behövs för förbättra Dåatt sin situation.resurser storskaligasom projekt inte

nådde dessa befolkningsgrupper använde Benins myndigheter UNDPs resurserför skapa fondatt för gräsrotsaktiviteter i avsikt förse landsbygdsbefolk-en att
Årningen finansieringmed för småskaliga självhjälpsprojekt. 1985startades fem

mikroprojekt på försök i provinsen Mono. Programmet har utvidgats till andranu
provinser och i dag småskaligastöds än 350 inkomstgenererande projekt.mer
Många dessa projekt genomförs i såvälsamarbete medav internationella somlokala enskilda organisationer.
I juni 1987 möttes för 15representanter enskilda frånorganisationer Australien,- Belgien, Frankrike, Förenta Staterna, Japan, Singapore, Schweiz, Storbritannien
och Thailand, tio givarländer och 15 multilaterala förorganisationer att granska
föreslaget bistånd till Laos. Samtalen koncentrerades målsättningarnatill i lan-
dets femårsplan,andra främst avseende jordbruksutveckling, kvinnans roll i
utvecklingsprocessen och hälsotjänster på landsbygden. De enskilda organisa-
tionerna välkomnade de laotiska myndigheternas ökade intresse samarbete.avMötet finansierades UNDP.av
Over 480 colombianska och givarlandsbaserade enskilda organisationer deltog i- konferens 1987 l syfte att utrota den fattigdomenen extrema Colombia.i Syftet

främja utbytetatt information åsikterochvar mellan privata organisationerav och
myndigheterna för i samarbete förbättraatt Iivsvillkoren för fattigaste.de Som ett
resultat konferensen bildades styrelse för colombianskaav enskilda organi-en 208



sationer och samordningsorganisation för följa SOUkonferensens 199148att rekom-en upp
mendationer.
UNDP har lanseratäven några särskilda syftar till attprogram som

stärka olika aspekter på de enskilda organisationernas iroll utvecklingspro-
cessen.

Partners in Development Programme PDP startades 1988 för-på
söksbasis för förse enskilda organisationer ochatt gräsrotsgrupper med
direkt stöd. PDP innebär fältkontorschefUNDPs i mottagarlandet kanatt
fördela i inhemskmedel tillvaluta enskilda organisationer och gräsrots-

projektavseende stöder lokala initiativ till Självhjälp, stärkergrupper som
effektiviteten inom inhemska enskilda organisationer ocheller tjänar som
förebild för samarbete mellan enskilda organisationer, myndigheter och
UNDP. Programmet har lanserats i 64 u-länder. Företräde inhemskages
framför internationella enskilda organisationer. Under programmets
första år har aktiviteternästan 500 erhållit stöd. Omkring %tre 80 av

fördelatsstödet har till lokala utvecklingsinitiativ, tredjedelartvåvarav
inkomstgenererandegällt aktiviteter.

Africa 2 000 Network regionaltär för Afrika förett nytt attprogram
mobilisera stödja icke-statligaoch organisationer arbetar för be-attsom

miljön ocheller främja ekologiskt varaktig utveckling i Afrika. Inomvara
för nätverket bidragUNDP teknisktoch bistånd till gräsrots-ramen ger

enskilda organisationer och forskningsinstitut. Verksamhetengrupper,
skall bedrivas inom följande områden lokala projekt syftande till att
skydda miljön eller främja ekologiskt hållbar utveckling,att åtgärderen av
inhemska enskilda organisationer forskningsinstituteller i syfte stärkaatt
deras verksamhet på miljöområdet informationsspridningoch avseende
framgångsrika miljöprojekt. I länder där nätverket är verksamt administ-

nationell koordinator. nationellEnprogrammet urvalskom-reras av en
mitté, bestående för UNDP, myndigheterna och landetsrepresentanterav
enskilda organisationer, för urvalet bland projekt föreslagnaansvarar av
enskilda organisationer. Den ursprungliga femårsbudgeten för nätverket
låg miljonerpå 25 dollar.

RAF87001 regionalt projekt förär stärka samarbetet mellanett att
enskilda organisationer, myndigheter och i Afrika.UNDP Projektet, som
startade 1989, består administrativt stöd öka enskildaavsett attav orga-
nisationers kapacitet sinapå medlemmars behov förvänt-ochatt svara
ningar, konsulttjänster avsedda stärka aktiviteter syftande tillatt att eta-
blera eller konsolidera förutsättningar för konstruktiv dialog mellanen
enskilda organisationer, myndigheter och UNDP till insamlingstödsamt
och utbyte information.av

UNDP har föräven stödja enskildade organisationernasagerat att
medverkan i miljökonferensen i Brasilien 1992. faltkontorscheferUNDPs
i -25 fördela15 länder kan högst 10 000 tilldollar land eller fleraper en
enskilda organisationer till förberedelserstöd inför konferensen.som

När det gäller policy-dialog mellan UNDP och enskilda organisationer
kan skilja mellan olika områden.treman

UNDP erkänner värdet organisationernas förstahandserfarenheterav
lokalsamhällets behov och gräsrotsgruppers verksamhet. UNDP harav 209



SOU 199148ienskilda organisationers deltagande de rundabords-därför alltmer stött
diskussioner kringgivare i utveck-konferenser mottagarländerdär möter

biståndsstrategier.lingsplaner och
for enskilda organisationer organiseratsSärskilda rundabordssamtal har

Afrika. policy-dialog inleddes 1987i främst i Enandra länder, omex.
för sina utvecklingsmål.samarbete nåbehov stöd ochKap Verdes attav

europeiskafrån enskilda organisationer från elva län-43Representanter
Burkina samarbetat medKanada och Faso harder, Förenta Staterna,

myndigheter nationella enskildafor antal ochett stortrepresentanter
organisationer i Kap Verde.

enskilda organisatio-konsultationer ochsärskilda mellan UNDPMånga
utvecklingsfrågor frågor sektorkaraktäreller harkring allmänna avner

Afrika, Asien Latinamerika.organiserats i och
Även informellafáltkontorschefer i omfattning organiserathar ökad

organisationer for information kringenskilda utbyte såvälmedmöten av
utvecklingsfrågor strategier.sektoriella ochnationella som

210



16 Strukturanpassning SOUanpassningprogram 199148och

I kapitel 2.3 behandlades kortfattat den skuldkris under 1980-taletsom
hämmat fortfarandeoch hämmar den ekonomiska utvecklingen i ett stort
antal u-länder. Skuldkrisen multilateralautgör det biståndssystemetsen av

utmaningar.största Den har skärpt kraven i-ländernaspå både och u-
ländernas ekonomiska politik 2.l och 2.2 och föranletthar samordnaden
resursmobilisering imponerande dimensioner l4.l. mobilise-Dennaav
ring, inklusive betydande del bilateraladet biståndet till de hårten av
skuldsatta låginkomstländerna, har knutits till ekonomiska stabiliserings-,
strukturanpassnings- reformprogramoch i Världsbankens och Internatio-

valutafondensnella regi. Sådana finansiellaoch det stöd ärprogram, som
förenat med dem, har utgjort väsentlig del det bistånd mångaen av som
u-länder erhållit under de åren. Kommittén därförhar närmaresenaste
studerat detta policy-relaterade bistånd. därvidDen har delvis sigstötts.

särskildpå studie, återgiven i Annexen
föreliggandeI kapitel redovisas de omständigheter ligger bakomsom

behovet ekonomisk anpassning l6.l och anpassningsprogrammensav
utformning l6.2. Därefter diskuteras kritikden utsattssom programmen
för l6.3 och några utvärderingar l6.4. Kommitténsav programmen
överväganden och slutsatser redovisas i sistadet kapitlet 22.l6.3.

16.1 Ekonomisk anpassning nödvändigheten-
internationellaDe ekonomiska chockerna under 1970-talet för-hade en

effektödande på antal u-länder, även den ekonomiska politikett stort men
bedrivits varithar bidragande tillstarkt många länders ekonomiskasom

problem. skuldbördaDen dragit sig blivitpå har särskiltpressande,man
för afrikanskade länderna söder Sahara. Många dessa länder kanom av
inte rimligaunder några antaganden själva förväntas klara betalaattav
sina skulder. u-ländernasAtt situation skulle komma avsevärtexterna att
förbättras underde närmaste åren fördelaktigare prisrelationer,genom
ökat bistånd, eller skuldavskrivning inteheller sannolikt.är De totala
finansiella flödena till skuldsatta länder bli tämligenberäknas oförändrade.
En viss förväntad ökning offentligade kapitalöverföringarna huvud-av
sakligen bistånd förmodligenkommer förendast räcka tillrent att att

fortsattakompensera den nedgången i privatade kapitalflödena.
Utgångspunkten därförmåste bli förhållandenabåde i världsekono-att

min och de i-länderna villiga föra tillär u-ländema iöverattresurser som
givna. Detta kan i förär och sig beklagas. Varken skuldavskriv-stort sett

ning eller biståndökat kan emellertid lösa problem har sin igrund 21lsom



SOU 199148ensidigt uppbyggda produktionsstrukturer, ofta i komplicerade reglering-
sekonomier, kortsiktigt inriktad ekonomisk politik bidragitdär till att
förvärra situation.landets Sådana angripas inhemskaproblem måste med
ekonomisk-politiska åtgärder. vilketPå kan detta skesätt

Ett land alltid hjälp sin ekonomiska politiksöker med uppnå vissaav
förmål inom givna restriktioner. målsättningarVanliga högärramen

tillväxt, inflation Fördelning välfärdlåg och god och inkomster.en av
Eftersom flesta får bistånd,de länder liksom mindreandra länder.som

möjlighet förändrahar någon faktorer, till exempel världs-att externa som
marknadspriser internationellaeller räntenivåer, ekonomiskamåste deras
politik till omständigheterna.de yttreanpassas

inför fallandeNär u-land ställs exempelvis världsmarknadspriser påett
viktig stigande importpriser,eller tillräcklighar det sällanexportvaraen

flexibilitet i ekonomi försin undvikakunna det uppstår underskottatt att
i bytesbalansen. Om i genomför ekonomisklandet detta läge åtstram-en
ning, importen minskas. Samtidigt emellertid investeringar,kan påverkas
produktion sysselsättning negativt.och För undvika sådan utveck-att en
ling i väljakan stället hålla importen och aktivitetsnivån istaten att uppe
ekonomin låna i Efter ekonomiskautlandet. 1970-talets stör-attgenom
ningar flertal speciellt fattigavalde länder, u-länder, sådan politik.ett en

bidragande härtill flestaEn orsak de utgick frånbedömareatt attvar
kortsiktig därförproblemen och borde kunna överbryggasnaturvar av

tillfälliga uppfattninglån. Denna visa sigskulle dock komma attgenom
felaktig.vara

land inte sig till förändrade förhållandenEtt ochellersom anpassar
bedriver orealistisk ekonomisk politik förkan alltså tid uppskjutaen en
anpassningen, förutsättningdetta under biståndsgivare långivareochatt
finansierar förutsättninglandets växande underskott. inteNär denna
längre för emellertidhanden, måste anpassning ekonomiskaär ske. Deen

ofta blivit allvarligareobalanserna har då kompliceradeoch änmera om
anpassningen påbörjats i tidigare skede.ett

skiljaMan brukar mellan makroekonomisk och strukturell obalans.
Stabiliseringspolitiska åtgärder in för tillsätts komma med mak-rättaatt
roekonomiska obalanser. Sådana åtgärder främst inriktade påär att
minska bytesbalans- och budgetunderskott, inflationstaktensänka och
höja realräntan.

hänförStrukturella obalanser sig till olika inhemskamarknader, deex.
finansiella marknaderna, valutamarknaden, arbetsmarknaden och varu-
marknaden. betecknas offentligaIbland också problem med den sektorns

Åtgärderstorlek och uppgifter förstrukturella obalanser. tillrättaattsom
dessa obalanser syftar till förbättra utnyttjandet tillgängligaatt av resurser.
Detta kräver strukturell anpassning.

Anpassningsprogram genomförs for det i situation därmesta en per
capita-inkomsten fallande och utebliven anpassning innebärär där atten

försämringpågående levnadsstandarden fortsätter. För vändaatten av
utvecklingen i efterfrågedämpanderegel vilka medförakrävs åtgärder, kan

ytterligare Ekonomisk-politiskatemporär, nedgång. åtgärderen som
snabbt produktionenökar handelsvaror dvs. eller 212exporterasav varor som



importeras och därmed ökad tillgång SOU 199148på utländsk valuta kanger en
begränsa i fall hindraoch bästa sådan nedgång. Om anpassningenen
påbörjas i skede där obalanserna mindreär akuta, är det lättareett att
begränsa nedgången. Om världsekonomin utvecklas bättre vadän man
antagit, kan anpassningsprocessen bliockså mindre ingetsmärtsam. Men

detta betyder anpassning kan undvikas. Ett land kraftigamedattav en
makroekonomiska och strukturella obalanser förbrukat sin kreditvär-som
dighet kommer siktpå alltid genomgå anpassning. Ett genomtänktatt en
anpassningsprogram föredra framförär då framtvingad, kaotiskatt en
anpassning.

16.2 Programmens utformning

Världsbanken och Internationella valutafonden fåtthar ökad betydelse för
den ekonomiska politiken i u-länderna under det decenniet. Detsenaste

specielltgäller de länder i allvarligaråkat betalningsbalanssvårighetersom
och sina möjligheternauttömt finansiera sina bytesbalansunderskottatt

upplåning internationellapå de kapitalmarknaderna. Dessa ländergenom
kan olikaerhålla frånlån de båda Bretton Woods-institutionernatyper av

förutsättningunder utfasterde sig föra ekonomisksådan politikatt att en
underskotten reduceras och varaktig tillväxt möjliggörs.att Detta i sinär

förutsättning för lånen skall kunna återbetalas. Utformningentur atten av
sådan ekonomisk politik blir i föremål förregel underhandlingar mellanen
kreditsökandedet ifrågavarandelandet institution.och Som resultatett av

dessa underhandlingar formuleras ekonomiskt Dess allmännaett program.
imål är regel komma till med de internarätta och obalansernaatt externa

och stimulera ekonomisk tillväxt.att
l vissa specifika riktpunktermål och för den ekono-programmet anges

miska politiken. Däremot lämnas det åt landets myndigheter självaatt
vilka utgiftsminskningaravgöra skall framleda till angivent.ex. som en

minskning budgetunderskottet. Myndigheterna kan dock begäraav att
olika alternativ för budgetnedskärningar och dessas konsekvenser presen-

förterade underlag sina beslut.som
Det inte givetär fattigaste befolkningsgruppernade siktpå kortatt

de åtgärder anpassningsprogram förutser. Häri liggerettgynnas av ett
centralt problem. Det dock rimligtär nedåtgående itrendatt anta att en
genomsnittlig capita-inkomst förmåste brytas för-dessaattper gruppers
hållanden skall kunna varaktigt förbättras.

Ett vid utformningenproblem anpassningsprogram finnaärett attav en
optimal kombination efterfrågedämpande och utbudsökande åtgärder.av
Detta gäller inte bara vilka åtgärder förväntaskan bidrag tillstörstsom ge
resultatet också i vilken ordning åtgärderna skall in förutan sättas att
förstärka varandra. Om enbart inriktar sig minskapå den totalaattman
efterfrågan, blir resultatet arbetslöshet och ytterligare sänkt levnadsstan-
dard. Om sidanå andra koncentrerar sig reformer i syftepå ökaman att
produktionen, kvarstår det omedelbara problemet, dvs. brist på utländsk
valuta. Tillgången utländskpå valuta därförkommer spela avgö-att en
rande vid avvägningen.roll 213



SOU 199148anpassningsprogram för fundamentalaEtt land med obalanser måsteett
i stabiliseringspolitiskaregel bestå både och strukturella åtgärder.av

kraftigaVid makroekonomiska obalanser kan det svårt på kortattvara
sikt genomföra anpassning till effektivitetstrukturell leder ökaden som

förbättrad tillväxt. nödvändigt prioriteraoch Det kan då deattvara
stabiliseringspolitiska reformerna.

ekonomiska politik sikt föras för minskaDen på kort kan att ettsom
nämligenbytesbalansunderskott har två komponenter, real devalvering

utgiftsminskning. produktionen,och Om snabbt kunde ökaman vore
naturligtvis föredra framför minska utgifterna,detta sådanatt att men en
produktionsökning möjlig. försvåras oftasällan Anpassningenär attav
produktionen i utgångsläget till subventions-anpassad utbrett ochär ett
tullavgiftssystem. devalvering innebär förändring i relativpri-En real en

till importkonkurrerande fördel iexportsektorns och den sektornsserna
förhållande till icke-handelsvaror. Syftetden sektor producerar är attsom
föra till de sektorer producerar handelsvaror, såöver attresurser som
produktionen förändra relativprisernadessa kan öka. För kanattav man
förutom devalvering genomföra finanspolitiskbehöva åtstramning,en en

i form skattehöjning minskning statsutgifterna.ellerex. av av
sikt utgiftsminskning oftast nödvändig förPå kort nå hanter-är atten

sikt syftar tillbara budgetunderskott. På längre behövs också åtgärder som
inkomster förbättra offentliga effektivitet.öka och den sektornsatt statens

skattereformer, indirektaExempel på sådana åtgärder där skatterär ges
rationalisering inom administrationen. refor-ökad betydelse, och Andra

statligt företagen, ikan beröra de ägda många u-länder utgörmer som en
Åtgärderbelastning för finanser. för avlasta statsbudgetenstatensstor att

decentralisera till företagsnivå, minskakan budgetansvaret attattvara
privatisera företag.antalet anställda och att

offentliga krediterbegränsning tillgång till frånEn den sektornsav
inslag i anpassningsprogrammen.centralbanken återkommandeär Av-ett

sikten förbättrabegränsa budgetunderskott och därmedär att statens
betydelse förbytesbalansen. Ett reducerat budgetunderskott ocksåär attav

minska inflationstakten privata investeringarna i landet.och öka de En låg
inflationstakt fundamental förförutsägbar betydelseoch är dessutom av

devalveringspolitiken. förutsättning förskall lyckas med Enatt attman en
effekt relativprisernadevalvering önskad inhemskaskall är deattge

verkligen förändras till fördel.den konkurrensutsatta sektorns
befolk-Budgetnedskärningar devalveringar olikaoch berör delar av

ningen olika budgetnedskärning ellerpå En drabbar allasätt. mergrupper
mindre, i form tillgång till offentlig service utbildningsämre somex. av

devalvering övrigasoch hälsovård. En exportproducenterna på degynnar
Afrika finns i utsträckningbekostnad. l på landsbygden,exportörerna stor

vilket innebär nettoeffekten devalvering för landsbygdsbefolk-att av en
positiv. Stadsbefolkningenningen kort sikt bli däremotpå kanäven

försämrade relativpriser.budgetnedskärningdrabbas både ochav en
tillreformerna i anpassningsprogrammen alltså börjanMånga har enav

importva-inneburit försämringar för stadsbefolkning och konsumenter av
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Häri ligger viktig förklaring till motståndet SOU 199148nödvändiga ekono-ror. moten
miska reformer svårigheternaoch genomföra dem.att

Strukturanpassning syftar till Fördelningbättre och utnyttjandeytterst
de produktiva Växelkursförändringar är här centraltav ettresurserna.

element, enbart devalvera innebär inte automatisktattmen att resurser
handelfsvarusektorn.överförs till Därför innehåller i regelprogrammen

också handels- och arbetsmarknadspolitiska reformer reformer församt att
stimulera produktion tillväxtoch inom olika sektorer. De handelspolitiska
reformerna syftar till utveckla effektiv och livskraftig industri-att en mer
struktur. företagsnivåPå skapas incitament minskning tullar pågenom av
råvaror och finansiella reformer fungerandebättregenom som avses ge en
kapitalmarknad. Jordbrukssektorn, är den betydelsefulla imestsom
många fattigade länderna, stimuleras prisreformer och medav genom
hjälp institutionella reformer inom de statliga uppköpsmonopolen.av
Investeringar i infrastruktur och teknologi tillsammans effektivaremed en
fördelning insatsvaror och krediter har också varit viktiga komplemen-av

reformer.tära

16.3 Kritik tidigadeav programmen

Många har kritiserat de BankFond-stödda anpassningsprogrammen, spe-
ciellt i deras ursprungliga utformning. Vi koncentrerar på några deoss av
viktigaste kritikerna.

fortsattaDen försämringen i levnadsstandarden för befolkningen i
många länder, speciellt i Afrika, FNs ekonomiska kommission förtogs av
Afrika ECA och olika icke-statliga organisationer utgångspunkt försom

ifrågasätta delar anpassningsprogrammen,att stora Dessa beskrevsav av
ECA ofullständiga, föga socialt hänsynstagande, alltför mekanistiskasom
och standardiserade alltföroch kortsiktiga. Afrika kan inte vänta med att
söka förbättra levnadsförhållandena till dess inreoch ekonomiskatt yttre
balans uppnåtts. Samtidigt erkände nödvändigheten ekonomiskman av
anpassning. Men därvid måste uppmärksamheten inriktas på transfor-att

de strukturer fundamentalt förvärrar den socio-ekonomiskamera som
situationen. De BankFond-stödda har också kritiserats förprogrammen

orealistiska så till vidaatt de skulle frånutgå fungerandeattvara en
marknadsekonomi iäven länder befinner sig långt från sådan.som en

Det alternativ ECA består till del beskriv-presenteratssom storav av
ningar de mål bör nås, minskaddvs. fattigdom förbättradochav som
levnadsstandard för hela befolkningen, innehåller knappast någonmen

vilkaanalys medel skall användas. frånMan utgår Afrika kan fåav attsom
ökat resursinflöde från multilateralaett och bilaterala biståndsgivare,

skuldreduktion förbättradeoch bytesförhållanden terms of trade -
utgångspunkter inte varittyvärr särskilt realistiska. Man intesägersom
mycket hur den inhemska makroekonomiska anpassningen skall tillgåom

vilkaoch ekonomisk-politiska åtgärder förbehövs denna.som
förutsätterECA förändringaralltså i den världsekonomiska miljön,

medan däremot BankenFonden givendenna och koncentrerar sigtar som
på komma till rätta med obalanserna iatt land. Denna skillnad iett 215



SOU 199148förklaring tillutgångspunkt den debatt pågått mellan ECA ochär deen som
Woods-institutionerna. frånbåda Utgår deBretton man prognoser som

diskuterats gjortsoch de antaganden angående den världsekono-ovan som
miljön, förslag inte egentligtmiska ECAs något alternativ tillutgör de

BankFond-stödda programmen.
Kritiken från World Institute for EconomicsDevelopment Research

främst inriktats stabiliseringspolitiska reformerna iWIDER har på de
anpassningsprogrammen. viktigtMan påpekar det medvetenäratt att vara

politiska riskerna, traditionellaexempelvis de de tillom som programmen
försummat,viss har makroekonomiska strukturen idel den landet och

reformerlänkeffekter mellan olika sektorer. Traditionella devalvering,som
åtstramning liberalisering olikaoch marknader bör till län-av anpassas

ekonomiska struktur.dernas
främstbarnfond UNICEF har kritiserat för ensidigFNs programmen

orientering stabiliseringspolitiska reformerna, vilket inneburitde allt-mot
för kraftiga åtstramningar åtföljande negativa förmed konsekvenser till-

också betonat vikten kompenseraväxten. Man har att utsattaav grupper
första perioden reform, innan vinsterna i formunder den ökadav en av

tillväxt blivit märkbara. Detta skulle också kunna underlätta programmens
genomförande. innehållaMan har rekommenderat skallatt programmen

långsiktig tillväxt ochåtgärder skyddar detsom genererarmera av en
mänskliga kapitalet.

för UNICEF anspassningUtgångspunkten något slagär äratt aven
nödvändig. därför utformas förFrågan hur anpassningsprogram börär ett

sociala kostnaderna samtidigt prioriteradebegränsa de målatt som upp-
förutsätterfylls. likhet ECA alternativa reformerI med UNICEF deatt

föreslår finansieras finansielltmed ökat stöd. UNICEFett externtsom man
vill omfördelning till sociala områden skallatt man genom en av resurser

Ävenbidra till tillgodose särskilt grundläggande behov.att utsatta gruppers
riktade interventioner, i form olika kompensationsprogram,av ses som

Syftetönskvärda. bör skydda levnads-, hälso-grundläggandeattvara en
innanoch näringsstandard, redan anpassningsprocessen har ökat produk-

inkomster tilltion acceptabel nivå. skulle kunna ske bl.a.och Deten
direkta for närings-beredskapsarbeten och åtgärder upprätthållaattgenom

Vidare vill UNICEFstandarden hos utsatta attgrupper. man genom
reformerinstitutionella skall skydda särskilt och öka be-utsatta grupper

folkningens, särskilt kvinnornas, aktiva i utvecklingsprocessen.deltagande
flertalet genomförsanpassningsprogram i situa-Det bör noteras att en

kraftigttion ekonomin i i fråga försämratsdär landet redan har så någonatt
form anpassning oundviklig. Det torde allmäntärav numera vara accep-

diskussion sociala anpassningensde konsekvenserna underterat att en om
inledning långsiktiga tillväxten olikaoch konsekvenserna på denom av
programutformningar föras. befogad kritik tidigaalltid bör deEn mot

inte tillräckligt uppmärksammades.dessa problemär attprogrammen
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effekterBedömning SOU 19914816.4 av programmens

anpassningsprogram kanolika utvärderingarimetoder använtsDe avsom
jämförelserföreefter-jämförelser olika varianteri ochdelasgrovt avupp

svårigheterna fårespektive anspassning.utveckling medmellan attutan
isolerahuvudproblementydiga Ett ärresultat är programmetsattstora.

utvecklingen i I defaktorer land.effekter från påverkarandra ett merasom
fördatidigaredärför simulera denstudierna har söktavancerade man

anpassning och jäm-alternativa scenarierpolitiken ellerekonomiska utan
anpassning.mederhållerfört resultaten med dem man

Harriganutvärderingar utförts Mosley ochharintressantaTvå re-av
skillnader existerarBank, l988 a. Trotsspektive Världsbanken World att

tidsperiod ochpåstudierna med avseendemellan de båda typ av anpass-
relativt likartade.ningslån, resultatenär

visar resultatanpassningsprogram bättremajoritet medländerEn av
jämförtbetalningsbalans medförändringar i ochtillmed hänsyn export

investeringarna andel BNPDäremot harländer utan avsomprogram.
i länderi länder med änutvecklats utan program.ogynnsammare program

ekonomiskaförändringar i denfår gällerstudierna vad detbådaDe
studie visar tidigaMosleysolikartade resultat.tillväxten något motta-att

positiv effektregistrera på denanpassningslån kunnat svagtengare av
ef-studie visar neutralVärldsbankensekonomiska tillväxten, medan en

fekt.
metodenBank, 1990 e, därstudie från Världsbanken WorldEn senare

counterfactual scenarios,ytterligare hjälp s.k.modifierats medhar av
ekonomisk tillväxt, investe-avseende påbekräftar Mosleys resultat med

periodlängrei För länder underförändringarringar och exporten. ensom
haftstudienvisaranpassningsprogramtillämpathar att enprogrammen

Investeringarna andelekonomiska tillväxten.positiv effekt denpå som av
delvis förklarasenligtminskat. kan VärldsbankenDettaBNP har däremot

införandetutvecklingenekonomiskadenden osäkerhet ettavsomomav
ekonomintill. vältill början kan upphov Näranpassningsprogram geen

för-fortskrider, investeringsklimatetanpassningen börstabiliserats och
investeringsreduktioninitialocksåVärldsbankenbättras. attnoterar en

varitskulle hakonsumtionsnivå vadmöjliggör högre än som annarsen
fallet.

långsiktigallvarlig, eftersomgivetvisi investeringarna ärNedgången
emeller-sammanhängerinvesteringar. l vissa ländertillväxt ökadekräver

innefattaroftaanpassningsprogrammen,tid medsådan nedgång att somen
framför nyinvesteringar. Dettastimulerar underhåll ärdevalvering,en

kapacitetsutnyttjandetutveckling, speciellt ärnärmestadels önskvärden
investeringarna det,offentligatill i de ärförklaring nedgångenlågt. En att

investeringarnakänsligt minskapolitiskt mindre änsikt,på kort är attatt
investeringarnai privataskett deminska konsumtionen. Den nedgång som

stabilväxelkurspolitiken. ochEnsig starkt påverkadvisathar avvara
återhämtningförväxelkurspolitik betydelsetrovärdig är stor avenav

investeringarna.
redovisatstudie ocksånyssnämnda harVärldsbankensI anpass- 217man



ningsprogrammens effekter i framgångsrikade länderna. SOU 199148Det visasmest att
återhämtning tillväxten iägt de länder har kommit till rättaen av rum som

med de makroekonomiska obalanserna. Resultatet tillberor del ipåstor
vad imån de förutsedda reformerna verkligen kunnatprogrammen genom-
föras. iDetta beror sin vilkapå begränsningar ligger i de politiskatur som

sociala förhållandenaoch i respektive land.
Enligt studie från Världsbanken Conway har 75 länder,en ny som

anpassningsprogramgenomgått i Världsbankens regi, fått högre ekono-
misk tillväxt och bättre bytesbalans än länder Däremotutanen program.
har inhemska inflationstaktenden blivit högre. En nyutkommenannan
Världsbanksstudie Corbo Fischerand bygger på antal studierstörreett
och utvärderingar och drar slutsatsen strukturreformer inte bör insättasatt
förrän stabiliseringspolitiskade åtgärderna börjar effekt inflations-på
takt, budget- och bytesbalansunderskott.

Den ökningabsoluta antalet fattiga människor skett i såvälav som
anpassnings- icke-anpassningsländer till del orsakadär denstorsom av
stagnation i världsekonomin inträffade under 1970-talet och börjansom av
l980-talet. studier gjortsI de integår det finna något systematisktattsom
samband försämringarmellan i levnadsstandard förekomstenoch av an-
passningsprogram, bortsett från vissa kortsiktiga effekter. För begränsaatt
dessa bör alltså anpassningsprogrammen kompletteras med åtgärder som
skyddar fattiga på kort sikt.ävengrupper

Det verkar finnasalltså underlag for slutsatsen anpassningsprogram-att
under delen l980-talet haft positiv effekt på den ekono-men senare av en

miska tillväxten för länder inledde anpassningsprocessen på tidigtettsom
stadium. En sådan slutsats styrks vissa data Afrikaavseende söderav om
Sahara. Där verkar det utvecklingen skulle Efterha vänt. haattsom om

ilegat på genomsnitt 0,6 åren 1981-1986 %och på 1987-1,1 hade
BNP-tillväxten kommit1988 i °02,5 och 1989 °0.nått 3,5 För deupp
biståndsberoende länderna utvecklingen något bättreännu medvar en
tillväxt %på 3,4 4,2 °0 de båda åren.senasteresp.

Inom länder tidigamed anpassningsprogram finns det såvälgruppen av
mindre framgångsrika länder. De lärdomar kan fråndras demer som som

framgångsrika länderna är land kan genomföra real deval-att ettom en
vering tilloch komma rätta med de makroekonomiska obalanserna, åstad-
koms stimulans produktionen förstaunder de åren. Om denen svag av
ekonomiska politiken konsistentär och trovärdig, kommer privatade
investeringarna småningomså öka i sinoch ytterligare stimuleraatt tur
produktion i ekonomin.och sparande

vissa fallI reformerna misslyckatshar på brister i tillämp-grund av
faktorningen. En viktig i dettaär sammanhang regimens politiska ut-

komplikation i flertalEn afrikanska länder regimensärett attrymme.
politiska bas presumtivaoch opposition oftast koncentrerad tillär stä-
derna. Landsbygden har tidunder längre subventionerat städerna genom
låga vilketproducentpriser, på många håll fått till följd jordbrukspro-att
duktionen sjunkit. avsikternaEn med anpassningsprogrammen harav
varit förändra politik.denna Detta visathar sig politisktbåde ochatt
socialt vanskligt. 218



faktorerExterna tillsammans SOUmed strukturella i olika regioner, 199148problem
företrädesvis i Afrika söder Sahara, har inneburit positivadeattom
effekterna anpassningsprogrammen fördröjts. allvarligEn konsekvensav

detta den genomsnittligaär konsumtionen capita till börjanattav per en
sjunkit ytterligare. förDet har övrigtden gjort i länderäven undveksom
anpassning. Behovet särskilda åtgärder för fattigaste,skydda deattav som
tidigt påpekades därförUNICEF, har blivit allt större.av

De tidiga anpassningsprogrammen kritiserades förocksånämntssom
inriktadealltför ensidigt kort siktpå häva landsatt mot attvara ett

obalanser föroch sakna vidare perspektiv. kritikDenna och denatt ett
debatt den upphov till har lett till modifieringarbåde isom gav anpass-
ningsprogrammen tilloch växande viktigapå rad områden.en samsyn en

Ekonomisk anpassning ganska genomgående idelsesnumera som en en
långsiktig utvecklingsstrategi. Varaktig ekonomisk tillväxt betraktas som
nödvändig för övergripandenå det förbättradmålet, levnadsstan-att en

Ytterligaredard. uppmärksamhet emellertidmåste riktas skyddamot att
under anpassning. Sociala skall därvid priori-utsatta grupper en program

inom offentligaområden den sektorn skyddar sådana Entera som grupper.
viktökad skall vidläggas sysselsättningsskapande åtgärder. Man är också

överens åtgärderna tillmåste förhållandenrådande i varjeattom anpassas
land.

Stor enighet råder också på många andra punkter. Anpassningsprogram-
utformasbör mottagarländerna själva. Det är demmen av av programmen

måste ägas och genomföras. prioritet därförHög har reformer syftarsom
till förstärkning den institutionella kapaciteten på det ekonomisk-en av
politiska inomområdet varje land. Modernisering och hållbar utveckling

jordbrukssektorn och infrastrukturen är centralt specielltelement iettav
Afrikas framtida tillväxt. Lämplig teknologi förbättradeoch försystem

Ökatrådgivning distributionoch insatsvaror behövs. regionalt ekono-av
miskt samarbete rekommenderas. offentligaDen sektorn kommer även
framgent betydelse, den privata sektorn fåmåsteatt storvara av men

Åtgärderförbättrade möjligheter. for skydda miljön har hög prioritet.att
förutsättning förEn realisera långsiktig strategi ökat biståndsf-äratt etten

inklusivelöde, skuldlättnadsåtgärder.
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SOU 1991148multilaterala biståndets17 effektivitet;Det
utvärderingssystemen

kapitelI detta skall söka utredningsdirektivenspå centralasvar en av
frågor, effektivitetnämligen effektivitetsmätning ioch multilate-detom

biståndet.rala Kapitlet inleds med några allmänna synpunkter på utvärde-
ring och de utvärderingproblem utvecklingsbistånd 17.1.mötersom av
Därefter behandlas multilaterala institutionernasde utvärderings-egen
verksamhet 17.2 givarländernasoch utvärdering multilateralt biståndav
17.3. Slutligen vilkaundersöks slutsatser beträffandekan dras detsom
multilaterala biståndets effektivitet l 7.4 och diskuteras tänkbara förbätt-
ringar utvärderingsverksamheten från givarlandssynpunkt 17.5. Kom-av
mitténs överväganden och slutsatser återfinns i kapitel 22.17.2.

17.1 Allmänt effektivitet och utvärderingom

effektivtHur egentligen biståndetär ständigtDetta återkom-är en
fråga,mande både i i litteraturen.debatten och Vi vill deveta om resurser

vi tillavstår u-länderna verkligen viktigt igör Det och högär gradnytta.
legitimt. En sådan vetskap tycks viktigareupplevas så mycket detsom som
här sig virör inte själva konsumerar. Antagligen ställerom resurser som
högre krav effektivitetpå och utvärdering u-landsbiståndet detän närav
gäller bistånd till själva. Och detta helt i sin ordning riskenoss vore om
för dåligt resursutnyttjande i i givarlandet.större mottagarlandet änvore
Men är den det Eller kan från rikttvärtom utgå vad land avståratt ettman
från på marginalen igör större fattigt Frågorna har inga givnanytta ett

de kan ändå värda ställa i diskussion biståndsef-attsvar men vara en om
fektiviteten och hur den mäts. Av avgörande betydelse i sammanhanget är

försgivetvis vilken politik inte minst fördelningspolitik inte barasom- -
i i givarlandet.mottagarlandet ocksåutan

Allmänna reflektioner detta slag ligger särskilt tillnära hands detnärav
gäller multilateraladet biståndet. effektivitet frågaAtt mäta är ytterst en

måluppfyllelse.mäta Det svenska biståndet grundat på humani-ärattom
motiv. syftetära manifesteraDess solidaritetär vår med de fattigaatt

folken. Biståndet kan något nationella jämlikhetspoli-sägas utgöra denav
tikens internationella förlängning. multilaterala biståndet syftarDet dess-

till stödja internationella institutioner, vilkas verksamhet kanutom att
bidra till minska det hot världsfreden ligger i rådande ekono-att mot som
miska ojämlikheter spänningaroch mellan rika fattiga nationer.och När
målen allmänär så kan uppenbarligen inte ställa särskiltnatur,av man
höga krav i effektivitetsmätningen.på exakthet 220



En vansklighet ligger i för biståndet SOU 199148målen och kraven påattannan
verksamheten ikan stå motsättning till varandra. Prioriteringen deav
fattigaste länderna folkgruppernaoch fundamental förär den svenska
biståndspolitiken. fattigdomsinriktadeMen det biståndet samtidigtär det
svåraste. Därmed är det också bistånddet där effektivitet är svårast både

uppnå och effektivitetskravetStällsmäta. högt,att gör alltså kloktatt man
i inrikta biståndet mindre fattigapå länder människor.ochatt Då kan man
räkna utvärderingsresultat.med bättre Men samtidigt avviker från ettman
grundelement i biståndspolitiskaden målsättningen.

Trots de svårigheter och begränsningar förenadeär med bedöm-som en
ning biståndets effektivitet kvarstår kravet på utvärdering, sigav vare
biståndet kanaliseras bilaterala eller multilateralagenom organ.

Utvärdering metodologisk med teoretisk underbygg-ansatssom en en
systematisknad, dvs. och så långt verkligheten tillåter vetenskapligen

insamling och analys data, relativtär fenomen. Metodiskett nyttav
utvärdering bistånd har tagit form ioch utvecklats flertalet biståndsor-av

först under l980-talet. Först utveckla kvalificerad utvärderings-attgan en
funktion det amerikanska biståndsorganet USAID och Världsbanken.var
Båda ligger i frammedag långt i frågaännu kompetens satsningoch påom
utvärderingsområdet. Under de tio åren har emellertid utvärde-senaste
ringsfunktionerna utvecklats snabbt i europeiskaäven de biståndsorganen
liksom inom FN-systemet.

utvärderingarAntalet bilateralade multilateralaoch biståndsorga-som
genomföralåter är betydande. Det sammanlagda antalet beräknasnen

överstiga 000l år. utvärderingarArten varierar från analyserper av av
projekt till analyser sektorer eller hela landprogram.av program,

Samarbetet utvärderingsområdetpå mellan bilateralade biståndsgi-
Världsbanken, FNs utvecklingsprogram, UNDP, och regionaladevarna,

utvecklingsbankerna intensifieratshar på främstår inom försenare ramen
OECDs kommitté för biståndsfrågor, DAC. förDatabaser sökning och

för spridning utvärderingsrapporter har etablerats. Tillgångensystem påav
utvärderande material betydande. Svårighetenär ligger imånga gånger att
överblicka materialet finnaoch informationrelevant för fråge-aktuellaatt
ställningar.

Utvärdering har flera användningsområden. De två viktigaste är
tjäna förverktyg projektledning och beslutsfattare olikaatt ett påsom-

nivåer i organisationen förse informationdem med kanattgenom som
bidra till förbättra planering, genomförande styrningochatt pågå-av

framtidaoch projekt;ende
redovisa biståndets i förstaresultat, förhand dematt bär ettsom ansvar-

för verksamheten, styrelse, regering, riksdag, för demsamtex. som
biståndsmedlen, i sistadvs. hand den skattebetalandesatsat allmänhe-

ten.
Syftet i förstadet fallet förbättraär biståndet dra lärdomaratt attgenom

fungeratvad bra och fungeratvad mindre bra. I detav som som senare
fallet syftet visa biståndsmedlenär för föreskrivnaatt använts ändamålatt
och med förväntadeuppnående resultat.av

Utvärdering kan tjänaäven förunderlag beslut fördelning 221som om av



biståndsmedel. Det kan fördelningen SOUgälla 199148mellan bilateralt ochex.
multilateralt bistånd, mellan olika länder, sektorer eller kanaler. På det
multilaterala området kan bedömning olika biståndsorganensdeen av
relativa effektivitet förväntas påverka statsmakternas beslut storlekenom

bidragen till respektiveav organ.
Vid utvärdering biståndsprojekt och sker bedömningarav -program

Följandegenerellt huvudaspekterav
Relevans. insatsenHar varit den rätta och har den varit utformadrätt-
för lösa de problem biståndsgivaren bidravelat tillatt lösaattsom
Efektivitet. I vad mån har de mål uppställts för projektetpro-som-

uppnåttsgrammet
Kostnadsemektivitet. Har resultatet tilluppnåtts lägsta möjliga kostnad-
Står i rimligresultatet relation till kostnaden
Impact effekter.varaktiga biståndsinsatsernaHar lett till varaktig-
utveckling förbättringoch för målgruppen har projektetHur påverkat
levnadsvillkoren för de berörda människorna miljönHar påverkats

viktigtDet inseär skillnaden effektivitetmellan impact.och Denatt
ligger i tidsdimensionen. Effektivitet måluppfyllelse vidär tidpunktden då
projektet avslutas. lmpact de effekterär visar sig varaktiga på längresom
sikt och på bestående sätt ändrar levnadsvillkoren förett ochsom grupper
individer. Verkligheten visar dessvärre projektmånga uppvisaratt som

måluppfyllelsehög vid tidpunkten för biståndsinsatsens avslutande, dvs.
effektivitet,god inte medför de varaktiga positiva effekter varitsom

avsikten.
lmpact-utvärderingar förekommer långt än utvärde-sparsamtmer

ringar måluppfyllelse. Kunskapen biståndets varaktiga effekter ärav om
därför begränsad. flertaletFör bilaterala givare liksom för biståndsorganen
inom FN-systemet utvärderingensär huvuduppgift fungeraatt ettsom

förverktyg beslutsfattare olikapå nivåer. innebärDet utvärderingaratt
kommer till omedelbar, praktisk Världsbankens utvärderingsverk-nytta.
samhet däremot inriktadär på öka kunskapen biståndetsattmer om
effekter på lång sikt fåroch banken ledande i detta sammanhang.anses

17.2 multilateralaDe institutionernas egen
utvärderingsverksamhet

Kontinuerlig utvärdering självklarär del planerings-av egna program en av
policyfunktionenoch i varje effektiv biståndsorganisation, iså deäven

multilaterala. falll bästa kan resultatet utvärderingarna leda till förbätt-av
ringar de och samordningen mellan olika ochav egna programmen organ
till effektivare utnyttjande hela FN-systemet.ett av

Givarländerna investerar biståndsmedelvolym liksomstor ett stonen
förtroendemått i de multilaterala biståndsorganen. därförDe har ett

legitimt intresse känna till hur väl respektive organisations utvärde-attav
ringssystem fungerar. De givarländerna, däribland nordiska,de har istora
olika sammanhang krävt och stött stärkande utvärderingsfunktionenett av
i multilateralade Flertalet dem har efterhandockså utvecklatorganen. av
utvärderingssystem varierande effektivitet. 222av



Antalet utvärderingar genomförs SOUde 24 199148största multilateralasom av
biståndsorganen beräknas till 500 år, Världsbanken förstårca per varav

tredjedel.nästan Det således ingenär brist på utvärderande material.en
Materialet mycken kunskap informationoch biståndets effektivitetger om
och resultat. Det har ändå sina begränsningar i fråga föranvändbarhetom
bidragsgivande medlemsländer. Exempelvis det iendast begränsadger
utsträckning kunskap biståndets långsiktiga effekter. Vidare jämfö-ärom
relser olika biståndsorgans effektivitet på basis dessaav av organs egna
utvärderingar svåra göra, då enhetliga och inte tilläm-att metodernormer

och analysen oundvikligen färgas utvärderarnaspas av programmen av
värderingar och attityder.

följerNedan redogörelse för den multilaterala utvärderingsverksam-en
heten, dels interna,den dels den externa.

Världsbanken

biståndDet diskuteras här huvudsakligenär lån Världsban-som genom
kens utvecklingsfond, IDA. Världsbanken intar erkänt ledande ställningen
när det gäller utvärdering, beträffarvad såväl kvantitet kvalitet.som
Under loppet de 20 åren har banken producerat 2 000senaste änav mer
utvärderingsrapporter. Dessa inkluderar utvärderingar projekt,av pro-

sektorer och landprogram antal bredare studier bistån-samtgram, ett av
dets långsiktiga effekter.

För Världsbankens utvärderingsverksamhet särskild utvär-ansvarar en
deringsavdelning, Operations Evaluation Department, OED, ärsom orga-
nisatoriskt fristående från banken i övrigt. OED leds generaldirektörav en

direkt till bankens styrelse, således tillrapporterar dess operativasom
ledning. En särskild kommitté inom styrelsen utövar kontroll OEDsöver
arbete. OED förfogar över budget och stab på 40-tal högtetten egen en
kvalificerade handläggare hälftenoch så assistenter.många jämförelseI
med funktionmotsvarande i andra biståndsorgan har utvärderingsavdel-
ningen i banken både mycket och mycket självständigstora resurser en
ställning.

Syftet med bankens utvärderingsverksamhet dels redovisaär resulta-att
verksamheten för medlemsländerna, delstet använda lärdomar ochav att

erfarenheter från utvärderingarna för förbättra framtida projekt ochatt
OED arbetar huvudsakligen efter linjertvåprogram.

Genomgång slutrapporter för samtliga avslutade projekt från ban-av-
kens operativa avdelningar. Ett urval, 40 %, projektdessa utvär-ca av

därefterderas OED. Samtliga strukturanpassningslån utvärderas.av
Studier bredare utvecklingsfrågor, vanligen på land- eller sektornivå.av-
Som exempel kan nämnas studie relationerna mellan Världsban-en av
ken och Tanzania 1961-1987 och översyn bankens tillstöden av
integrerad landsbygdsutveckling följdunder lång år.en av
OED årligen vilken lärdomar gjorts iut rapport,ger en summerar som

samband med det gångna årets utvärderingar. Denna rapport storges
spridning inomsåväl banken bland biståndsgivare.andra Utvärde-som
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SOU 199148för utvecklinginitieraringsavdelningen kan också på begäran program av
utvärderingskompetens i u-länder.utvärderingssystem och

operativasjälvständiga ställning deUtvärderingsfunktionens gentemot
trovärdighet.därmedavdelningarna innebär betydande oberoende och
kontinuerligtmöjligheternaSamtidigt ställning gåkan denna över attut

därföri OED harprogramansvariga banken.informera och påverka de
förövriga bankenintensifierat sina med delarkontakterunder år avsenare

från utvärderingar ocherfarenheteråterföringen lärdomar ochökaatt av
syfte sammanfattningar och resulta-studier. ocksåI detta görs synteser av

utformningenför påverkaformuleras operativa slutsatseroch attten av
bistånd.bidra till effektivareochprogramnya

beträffande utvärderings-framförs bankenskritik emellanåtTvå slag av
avkastning kritiserasföretagsekonomiskverksamhet. Analyserna avav

positiva till följd tendens hosför överdrivetvissa bedömare att enavvara
kriti-Vidareproduceras.övervärdera detutvärderarna nyttanatt somav

effektivitetsbe-ekonomiska i bankensdominansen mätmetoderseras av
till politiska,i tillräcklig hänsynunderlåtenheten graddömningar och taatt

faktorer.sociala kulturellaoch
biståndsorgan,i till andrapositivt banken mångadrag hosEtt motsats-

förförmåga till och öppenhetinom bankensinte minst FN-systemet är-
misslyckanden, utåtsjälvkritik. erkänner ävensjälvprövning och Banken

och drarTanzania-studien exempel på detta,den nyssnämnda är ett gott
självförtroenderiktlinjer. påsina Detta tyderochlärdomar omprövar gott

därför intelärandeklimat.organisationen positivt Det ärochhos ett
biståndsvärlden detinom närförvånande Världsbanken ledandeatt anses

effektivitet.biståndetsgäller kunskap om

FN-organen

sina huvud-biståndinom FN-systemet harAntalet som en avsomorgan
etableratdäribland allauppgifter till 24. dessa har 22, större,beräknas Av

övergripande utvärde-projektutvärderingarför ochbådeprocedurer mer
iUtvärderingsenheterna FN-organen ärutvecklingssamarbetet.ringar av
finnasdetförhållandevis små. 1985 beräknadesregeldock samman-som

utvärdering huvudupp-tjänstemänanställda hadelagt 60-talett somsom
i°o samtliga tjänstemän FN-organengift. innebar endast 0,3Det att av

emellertidUtvärderingsenheterna har sedanutvärdering.medarbetade
i flertaletfått ökadedess organ.resurser

%40 FN-systemetsför andelen caUNDP, största avsvararsom
utvärderingsenhet 1983. I denhaft sedantekniska bistånd, centralhar en

utvärderingsre-redovisas UNDPsbrittiska studie nedan hävdas attsom
Kritikeffektiv.funktionenalltför för skall kunnasmåär att varasurser

påutvärderingssystem. Detta byggerframförs UNDPs vedertagnamot
fackorganetgenomförandenämligen UNDP, detdeltagande tre parter,av

utvärderings-försvagarStudien dettamottagarlandet.och att systemanser
kritikintedock med dennafunktionen. UNDP håller utan anserom

återförande-stärkerfördelar dethar klaratvärtom attsystemetatt genom
för framgångs-förutsättningarna 224lärandefunktionen ökaroch därmedoch



rika SOU 199148projekt.-Skillnaden olikaspeglar utvärderingssystemetspå huvud-syn
uppgift. Det visar sin utvärderingsverksamhetUNDP i första handatt ser

instrument för bistå i uppföljningmottagarländerna derasett attsom av
biståndsverksamheten, inte redovisning biståndetsoberoendesom en av
resultat.

barnfond givarnaFNs UNICEF i allmänhet det mestanses av som
effektiva OrganisationenFN-organen. utvärdingsfunktionen påtar stortav
allvar och kvalificerade utvärderingsspecialister.har anställt högt UNICEF
formulerar regelmässigt kvantitativa för sinamål och läggerprogram ner

möda måluppfyllelsen.på mäta Vad kan kritiseras tonvik-ärstor att som
kvantitativapå mål formuleraoch underlåtenheten ioch målmätaten att

kvalitativa termer.
befolkningsfondFNs UNFPA har osedvanligt svår utvärdering-en

suppgift. Befolkningsprogrammen har olika syften och resultatet påverkas
faktorer, fastställa.rad svåra därförär Det ocksåärexterna attav en som

svårt effekterresultat ochmäta UNFPAs verksamhet. Det är destoatt av
tillfredsställande UNFPA har utvecklat kvalificeradatt notera attmer en

utvärderingsfunktion ambitioner effektivitetenmed imäta såvälatt ge-
nomförandet resultatensom av programmen.

fackorganenDe 17 har naturligt utvecklat sina utvärderingssystem inog
olika Liksomhög grad. i tillämpasUNDP modellen med trepartsutvärde-
ring, fördelarmed de och nackdelar den medför. framförsInte sällansom
kritik, bl. livsmedels-FNs och jordbruksorganisations utvärde-mota.
ringar. visserligenDessa talrika,är de tenderar positivaattmen ge mer
resultat än vad oberoende utvärderingar sannolikt skulle göra.

Brittisk studie FN-institutionernas utvärderingssystemav
1986 genomfördes på uppdrag brittiska biståndsorganetdet ODAav en

utvärderingsverksamhetenöversyn i FN-institutioner.24 brittiskaDeav
forskarna konstaterar utvärderingsverksamheten har olika syften föratt
handläggare, ledningsgrupp respektive regeringar. Handläggare använder
utvärderingar för förbättra projektde de ansvariga för,är led-att som
ningen intresserar sig för hur strategier planeringspro-rådande ochmest

fungerar förbättras,och kan regeringsrepresentanternamedan icesser
i första vill fåstyrelser hand överblick det arbeteöverorganens en som

organisationen helhet genomför.som
angivna syftenaDe utvärderingsverksamhetenmed kanav organen

indelas i kategoriertvå dra lärdomar för projektverksamheten respek-att
tive redovisa och värdera syftetprogramverksamheten. sistnämndaDetatt
försvåras utvärderingarna ofta problemorienteradeär änattav snarare
objektivt flestavärderande. I organisationerde de ingår i under-av som
sökningen hade utvärderingsverksamheten tillkommit resultatettsom av
påtryckningar utifrån. Utvärderingar vid till-sker endast något enstaka
fa1le, vanligen i projektcykeln.slutet Denna bedömningexternaav av
projektet enligt brittiska forskarnabör de kompletteras internt, imed ett
projektcykeln inbyggt löpande uppföljningssystem. flertalet in-Det stora
stitutioner hade etablerat sådana effektivanågra andra.änsystem, 225mer
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SOU 199148brister i projektplaneringorganisationerna fanns påtagligal många av
ihop medel.medel. Mål blandades medformulering mål ochoch av

hälsokliniker inte mål i sig medelExempelvis byggandetär utan ettettav
målhierarkier förbättraochklarareuppnå bättre hälsa. Att upprättaatt

viktigarebrittiska forskarna överlagmålformuleringarna ansåg de vara en
projekt.utvärderingar avslutade Detta skulleuppgift antaletökaän att av

förutsättningarna för utvärderingar.samtidigt braöka
i prövades antalUtvärderingssystemen och mot ettvart ett organenav

kriterierna återfinnsformulerats forskarna. Blandkriterier hade avsom
följande

uppgjord utvärderingsplan,utvärderingarna enligtGenomförs somen-
prioriteringar för utvärderingsverksamhetenspeglar beslutade

tillräckliga personal ochFörfogar utvärderingsenheten över resurser --
utvärderingarför möjliggöra oberoendebudget att-

Är självständig i förhållandeställning tillräckligtutvärderingsenhetens-
förodelatoperativa verksamheten Har enhetentill den ett ansvar

utvärderingsprocessen
organisationens,i författarnas, iutvärderingsrapporternaUtges-

namn
för effektivti organisationen lärandeFinns fungerande utvär-system av-

i planeringenför integreringderingsresultaten och dessa av nyaav
projekt

hälftenUngefär arbetadestudien blandat.Resultatet är av organenav
prioriteringar. Endastefter utvärderingsplan speglade beslutadesomen
utvärderingsverksam-för effektivhälften tillräckligaansågs ha resurser en

ställningUtvärderingsenheterna i allmänhet oberoendehet. hade menen
alltför nivå i organisationen.flera fall till låg I endastiansågs rapportera en

författarnasi Ifjärdedel organisationerna utgavs rapporter namn.aven
utvärderingsrapporterna, dvs. hadeorganisationenövriga stod bakom att

förinnebär riskinnangodkänna dem de Detta attut. rapporternaengavs
kritiska skulleförskönande mindre deblir utslätande, och än vara.annars

utvärderingserfarenheteråterkopplingenviktigaSlutligen ansågs den så av
operativatill den verksamheten vara svag.

brittiska framhållit utvärde-studier har FN-organensAndra denän att
administra-inriktade respektive organisationshuvudsakligen påringar är

i mindrekostnadseffektivitet. Endasteffektivitettiva och programmens
förmårorganisationernautsträckning isöker de undersöka vad mån svara

effek-projektens ochutvecklingsbehov bedöma resultatochländernasmot
på målgruppen.ter

frågor ekonomisk ochinriktningen rörandepåDen påstådda snäva
vill försvara sigförklaras FN-organenadministrativ effektivitet kan attav

ständigt blir för.effektivitet lkritik för bristande deden utsattamot som
i på FNgivarländer förefallermånga överens ettsynen somman vara

inkompe-politiseratfragmenterat, illa överdrivet och allmäntsamordnat,
biståndsorgan. kritik samband med denDenna har etttent system av

1980-delenfinansiella kris FN-systemet drabbats under senare avsom av
förtroendekris från givarsamfun-sin i djupitalet. Denna bottnade tur en

226det FN-organen.gentemot



Uppfattningen hos givar- och mottagarländer SOU 199148FN-systemets effekti-om
vitet från biståndssynpunkt inteär entydig. Kunskapen effektivi-FNsom

fältetpå är helt enkelt begränsad. Entet vägande orsak sannoliktärtungt
det svårtär utvärdera tekniskt bistånd,att FN-organens huvudsakligaatt

verksamhetsområde, betydligt svårare än finansielltutvärdera bistånd,att
vilket är Världsbankens och flertalet bilaterala biståndsorgans huvudom-
råde.

F N-systemets oberoende, granskningsorganexterna
Vid sidan olikade FN-institutionernas utvärderingssystem finnsav egna
två FN upprättade vilka har till uppgift granskaav attgemensamma organ,
effektiviteten hos FN-systemet olikaoch dess delar. Dessa FNs inspek-är
tionsenhet Joint Inspection Unit, JIU och FNs revisionsråd Board of
Auditors.

JIU har genomfört studierantal både organisationernas inreett av
effektivitet och fältverksamhet.deras lnspektionsenheten har spelatav en
betydelsefull roll detnär gäller upprättandet utvärderingsenheter iav
enskilda FN-organ. Enheten företar från tid till granskningarannan av
utvärderingsverksamheten i FN-organen.

Revisionsrådet intressant,är inte minst på grund dess oberoendeav
karaktär. Revisionsuppdragen genomförs regel något medlems-som av av
ländernas riksrevisionsverk på uppdrag FN. Rådets mandat långtärav
bredare reguljärän revision medelsförvaltning. Rådet låteren av organens
genomföra sakrevision, så kallade forvalue audits, dvs. gransk-money
ningar respektive organisatoriska, personella och resursmässigaav organs
förutsättningar genomföra föreskriven verksamhetatt och uppnå angivna
mål. Revisionerna företer därför likheter med utvärderingar ochstora

har intresse för givarländernaavsevärtrapporterna vid deras bedömningar
olikade FN-organen.av

Såväl JIU revisionsrådet regelbundet sinöverutsom rapporterger
verksamhet. Därutöver finns enstaka analyser de nämndaav organens
verksamhet utförda på uppdrag olika medlemsländer. En de vikti-av av

under år är norsk studie titelnmed Evaluering multilate-gare senare en av
ral bistånd gjennom FN-systemet, vilken utfördes på uppdrag detav

biståndsministerietnorska 1987.
I bilaga 171 lämnas utförligare redogörelse för JIU revisionsrå-ochen

det. Redogörelsen bygger dels på den norska studien, dels på nämnda
rapportering.organs egen

17.3 Givarländernas utvärderingar multilateralt biståndav
Utvärderingar multilaterala institutionerav

Givarländerna betydligtär aktivare sinautvärdera bilaterala bistånds-att
det multilateralaän utvecklingsbiståndet. Detta gäller även deprogram

länder sittandel biståndtotala ändastor 50som ger en uppemotav - -
till multilaterala Vid genomgång utvärderingar multilate- 227organ. en av av



SOU 199148låtitolika DAC-ländemainstitutioner eller derala genom-program som
materialmindre finns hel delvisar sig icke desto detföra det att aven

intresse.
fullständigtgivarland etableratförefaller enda harUSA det ettsomvara

för Utvärderingarnamultilaterala institutioner.utvärderingsystem av
i Sverige,till Riksrevisionsverketungefärliga motsvarighetenutförs denav

myndighet arbetar påAccounting Office GAO,the General en som
företagit granskningar utvärde-GAOkongress. haruppdrag USAs avav

därtill genomförtmultilaterala och hari olikaringsverksamheten organ
organisation förflertal bl.a. FNsutvärderingaromfattande ettav organ,

Internationella arbetsorga-kultur UNESCO,utbildning, vetenskap och
Studier gjortsinspektionsenhet. harnisationen och FNs ävenILO av

projektledning, underhållbiståndet,inomsärskilda problemområden ex.
bistånd.villkorandeutrustning och avav

förtillhandahålla underlagutvärderingarna främstSyftet med är att
förorganisationer USAsbidrag till respektive ochUSAsbeslut angående

syfte bidraga tillförsamlingar.beslutande Ett andra äri derasagerande att
multilateralai deförbättringar verksamheten organen.av

studie USAs delta-genomförde 1982ñnansdepartementUSAs en av
respek-utvecklingsbankerna. Studien analyserademultilateralaigande de

strategier,USAspolicy verksamhet bakgrundtive ochbankers mot egnaav
tillbidragsgivare bankernafördelar havilka USA kundeundersökte som

inflytande.förutsättningarna för USAsoch sökte bedöma
presenterade, nämntsStorbritanniens biståndsorgan ODA ovan,som

biståndsorgan.i multilateralautvärderingsssystemen 24studie1987 aven
områden.fanns brister inom hel delStudien visade detatt en

multilateralautvärderingar devikten oberoendeKanada betonar avav
utvärderingar. Kanadastill internakomplementett organensorganen som

utvärderingförutförlig handbok1988biståndsorgan CIDA ut avgav en
vägledning åtSyftet handbokenbiståndsorgan. med ärmultilaterala att ge

multilateralabedömningarhartjänstemän vid CIDA göraatt av organsom
fattaför dem hardärigenom förbättra beslutsunderlaget attsamt att som

utvärderingarna skallviktigt syftebidragsnivå. ärEttbeslut attannatom
lyfta framorganisationenförhållandena i ochinformationgrundlig omge

i multilate-delämpliga för Kanadafrågorsådana kan att ta uppvarasom
nivån på Kanadasförsamlingar. Därigenomrala styrande avsesorganens

höjas. Utvärde-institutionernavis-å-vis multilaterala kunnadeagerande
organisationens mandat,olika frågor,inriktasringarna kan på rad ex.en

kostnadseffektivi-administrativa frågor ochorganisatoriskastrategier, och
utvärderingomfattande UNICEFgenomförs199091Undertet. aven

föreskriver.enligt modell handbokenden
Institute,North-Southsammanhang kanI detta nämnas ettatt

serieinitiativet tillforskningsinstitut i tagitKanada, haroberoende en
multilateraltuppfattningarstudier antal givarländersdeskriptiva ett omav

multilaterala Depolicy debistånd ländersoch dessa gentemot organen.
Sverige, Tysk-omfattar Australien, Kanada, Japan,studienländer ärsom

och USA.land
Norge multilaterala biståndeteffektivitetsfrågor i 228dethar valt studeraatt



första grundligt sig in i SOUsätta FN-systemets 199148att övergri-ett steggenom som
pande granskningsorgans, Inspektionsenheten JIU och den externa
revisionsenheten, arbete. En publicerades 1988. Samtidigtrapport som
kritik framförs JlUs verksamhet hävdas i den norskamot rapporten att
institutionen har potential.avsevärd fulltFör JIU skall kunnaatt uten
fylla sin utvärderande funktion emellertidär det nödvändigt FNsatt
medlemsstater JIU uppmärksamhet och tyngd, aktivt i frågorger agerar

dessrör mandat och verksamhet ställer krav. Detsamtsom gemensamt
gäller den revisionsenheten. Rapporten rekommenderarexternasamma

Norge i första hand skall söka bedöma multilateralade institutionernaatt
dessa båda inom FN-systemet och endast i andra handgenom organ

genomföra utvärderingar dessa institutioner.egna av
De nordiska länderna alltid hafthar oftanära samarbete ochett agerat

samfällt vis-â-vis multilateralade Ett exempel är samverkan iorganen.
strävandena reformering FAO 1986-1987. Nordiskamot FN-en av
projektet betydelsefullär manifestation nordiskt samarbeteen av av ana-
lyserande och utvärderande natur.

OECDs biståndskommitté DAC ikan någon mån betraktas ettsom
forum för utvärdering multilateraladet biståndet. Den årliga publika-av
tionen Development Co-operation innehåller regelbundet avsnittett om

multilateraladet biståndet. DACI deltar de multilateralastörre organen
observatörer flertaletoch diskussioner omfattar multilateralaäven detsom

biståndet. I DACs för utvärdering behandlas bilateralasåvälexpertgrupp
multilaterala givares angelägenheter på utvärderingsområdet.som

SverigeVad beträffar kan föreliggande betänkande betraktas som en
till allmän utvärdering det multilaterala biståndet syftandeansats tillen av

bl. bedömning effektivitet.dessa. en av

Utvärderingar multilaterala projekt ochav program
givarländerFlera utför självaregelbundet tillsammanseller med multila-

terala utvärderingar projekt finansieras givarlandetorgan av som av men
genomförs det multilaterala multibi-projekt. Dessaorganetsom av pro-
finansierasjekt vanligen bilaterala biståndsmedcl och föransvaretav

utvärderingarna ligger därför regel på det bilaterala biståndsorganet,som
på den enhet eller det departement för givarlandetssom ansvarar

allmänna bidrag till det multilaterala i fråga. Sverige innebärIorganet
detta således det SIDAär för utvärderingarna kommeratt attsom svarar
till stånd. En konsekvens bli utrikesdepartementetsdetta kan attav u-
avdelning inte alltid får del bedömningarde respektivegörsav som av

effektivitet i samband studiermed multibi-projekt.organs av
Sverige genomförde 1984 hjälpmed oberoende konsulterettav par

anlitade SIDA studiestörre serie multibi-projekt genomfördaav en av en
fackorgan.FNs Studien påvisade bl. nödvändigheten givarlan-attav a. av

intedet endast ställer till förfogandemedel aktiv iäven delutan tar
planering, uppföljning utvärderingoch projekten. SIDA har underävenav

vid flertalår tillfällen låtit multibi-projektutvärderaettsenare som genom-
förts UNICEF, WHO, FAO och ITC.t.ex. 229av



199148SOUmultibi-projektelva1989publiceradeDanmark rapport somomen
fram tillsammanfattningsvisStudien komfinansierats Danmark. attav

de danskaöverensstämmelse medrimligmålsättning hadeprojektens en
Projektplaneringen ansågspositiva resultat nåtts.ochbiståndsmålen att

rapporteringenförsenat ochgenomförandet blevorealistisk,dock var
studieinitiativet tilldärefterDANIDAotillfredsställande. tog aven annan

biståndsområdet.påverksammaelva FN-organfyra u-länder där var
ochFN-organenhurförbättra kunskapenstudienSyftet med att omvar

förför DANIDAetablerafungerar ochprojektderas ett systematt en
ofEffectivenessstudiemultibi-projekten. Dennauppföljninglöpande av

1991. DenLevel utkom vårenAgencies Countrymultilateral at ger en
biståndsorganisationer-multilateralaviktigastebelysning devärdefull av

effektivitet.nas
befolkningsfond,studie FNsgrundliggenomförde 1988Norge aven

ivid huvudkontoretverksamheteninriktades på bådeStudienUNFPA.
omfattade såväli Analysenu-länderna.verksamhetenYork ochNew

genomförandeochför mottagarländerprinciper valfondens organ,av
for-administration,internaprojekten och UNFPAsutformning somav

multibi-ifrågagivarländernasamarbete medför fondens ommerna
projekt.

får illustrera dennordiska ländernafrånexempel de typnämndaOvan
företar. Sammanlagtgivarländernaflertal de störrestudier ett avsomav

fungerar.multibi-biståndetmaterialrikligt hurfinns alltså ett om

multilateralabeträffande detdrasVilka kanslutsatser17.4
effektivitetbiståndets

bristerutvärderingsmaterialetsefektivitet ochbiståndetsAllmänt om

1989 gjordesutvärderingsmaterialexisterandeI översyn avsomen av
forskningsinstitutet North-oberoendeuppdrag detDaniel Kealey påK. av

frågorföljandedennei Kanada ställerInstituteSouth tre
finnsutvärderingsmaterialdetdraVilka slutsatser kan somavman-

försaknas ännuvilken kunskapbistånd ochmultilateraltbeträffande en
effektivitetbiståndsbedömning dettaav

uppfattningnegativaförutvärderingsmaterialet denbeläggGer som-
bistånds-multilateralabeträffande deofta hargivarländerna organens

effektivitet
biståndÄr bilateralteffektivtmindre änellerbiståndmultilateralt mer-

sammai deneffektiviteteneller är stort sett
brittiskastudie, bådadeKealeysbl. påavsnitt byggerFöreliggande a.
Riddelloch1986 RogerAid Workfl. DoesCassenverken, Robert m.

från OECDsofficiella1987ReconsideredForeign Aid rapportersamt
diskussionreflekterar också denDAC. Detbiståndsfrågorkommitté för

i iSverige, DAC ochutvärderingsansvariga iochförs bistånds-blandsom
fora.internationellaandra

verksamhe-ochlitteraturstudiergrundliga bådeefterCassen drar avav
230fungerar,effektivt, detibiståndet ärfältet attslutsatsen settpå stonattten



givetvis variationermed mellan länder, sektorer och bistånd. SOURidell 199148typ av
kommer efter omfattande genomgång litteratur och fram tillrapporterav

biståndskritikersåväl biståndssupportraratt alltfördrar långtgåendesom
slutsatser det utvärderande material finns.av som

I 1985 års DAC-rapport hävdas bistånd generellt åtstadkommitatt sett
positiva effekter, resultatet ojämnt.är Trotsatt massiva insatser harmen
biståndet misslyckats i många de fattigaste länderna. I hävdasav rapporten

Förutsättningar måste föratt handen förtre bistånd skall nåattvara
nämligenresultat, politisk stabilitet, dynamisk, tillväxtorienterad eliten

såväl inom offentligaden den privata sektorn marknadsorien-samtsom en
ekonomi.terad Cassen för liknandeett resonemang.

Frågan bistånd effektivär förmetod främja utvecklingom ochatten
minska fattigdom fortfarandeär alltså ställd under debatt. Detta inteär
platsen föra biståndatt ett generellt effektivt.är Vadresonemang settom
det gäller är existerande utvärderingsmaterial visar i vad mån detom
multilaterala biståndet leder till mål och effekter.önskadeuppsatta

finnsHär det anledning instämma i Ridells varningatt dra alltföratt
bestämda slutsatser utvärderingsmaterialet. Han utvärderingav attanser
hittills har varit alltför otillräckligt utvecklatett verktyg för produceraatt
övertygande resultat. vissa fallI finns inte tillräckligt med data för att
bevisa effekter, i andra insamladär information inte entydig. Om man

biståndvärderar från enbart ekonomisk, politisk eller tekniskvetenskaplig
utgångspunkt, blir bilden ofullständig.

Tidsdimensionen är begränsning värd uppmärksamma. Flertaletatten
utvärderingar mäter måluppfyllelsen vid tidpunkten för projektets avslu-
tande eller därefter. Då delsnart den samladestor utvärderings-en av
stocken gäller projekt avslutats under 1980-talet, är det för tidigtännusom

fastställa de långsiktigaatt resultaten och huruvida uppnådda effekter
kommer bestående.att vara

Dessutom är, konstaterats, effektivitet inte något entydigtsom ovan
begrepp. Mottagarlandet bedömer effektiviteten från andra utgångspunk-

och medter måttstock biståndsgivarna.än Flertalet utvärde-en annan
ringar, även de multilaterala, huvudsakligen givarsamfundet.styrs av
Effektiviteten i biståndet därförmäts utifrånregel givarperspektiv.ettsom
Utbetalningstakt, hållande tidsplaner, leverans utrustning ochav av upp-
fyllande delmål blir oftadå viktigare för det samlade utvärderingsresul-av

iän vad biståndetmån fyllertatet behov och bidrar till lösningen av
problem. Resultatet beträffande kunskapsöverföring, institutionell utveck-
ling, självtillit borde i stället föravgörande biståndetm.m. ärvara om
effektivt.

Utvärdering är ännu relativtoch outvecklad vetenskap, lideren ung som
metodologiska brister. Utvärdering just biståndav dessutomärav en

synnerligen komplex verksamhet. U-landsmiljön erbjuder särskilda svårig-
heter, dålig tillgång på datat.ex. och statistik, svårigheter insamlaatt
information, olika värderingar och kulturella skillnader givaremellan och

åtföljandemed risk för missförståndmottagare feltolkningar.och Utvär-
deringsresultatens kvalitet påverkas givetvis negativt dessa svårigheter.av
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SOU 199148olikabetråjfande organisationerSlutsatser

avsnitt intarföregåendeföljer närmastreservationeralla deMed avsom
ställning gällerdetledande närtidigareVärldsbanken, noterats, ensom

framgångs-biståndetvisar ärutvärderingarutvärdering. Bankens attegna
viss ekonomiskdvs.ställtbankenmålrikt demätt mot upp, ensom

projekten8015 årendebanken har underEnligtavkastning. senaste av
emellertid inte känt vadminst 10 %. Det ännuavkastning ärpåuppnått en

finnssikt. Detutveckling på långekonomisk socialochinneburit fördetta
perspektivi längre ärbistånd dettabankens ävenpåpekarmycket attsom

inte utvärde-bankensvetenskaplig synpunktstrikteffektivt, ansesmen ur
fallI mångasäker slutsats. ärför någontillräcklig grund draringar attge

långsiktiga effekter.bedömaför tidigtdet ännu att
långtgåendeganskai råder detallmänhetdet gäller FN-systemetNär en

for bristande kom-kritiserasgivarsamfundet. Systemetsamstämmighet i
oftakritik dockbaseraskostnadseffektivitet. Dennaintegritet, ochpetens,

gällerutvärderingar. Och detnärpåerfarenheter änintryck ochpå snarare
människors ekono-långsiktig påmeningen påverkanibiståndseffektivitet

utvärdering begränsad.baserad påvillkor, kunskapsociala ärmiska och
vanli-effektivitet ärstudier behandlar FN-organensmångtaligaDe som

beskriver och analyserareffekter. Debiståndetsinriktade på änannatgen
samordning mel-bristen påinom FN-systemet,problemofta strukturella

försvå-olika hinderinkl.administrativa problem, deolikalan somorgan,
regeladministration. Studiernaeffektivetablerandet sommynnarav enrar

reformeringtill FN-systemet.i förslagut av
bistånd,tekniskt dvs.i inriktad påhuvudsakbiståndsverksamhet ärFNs

verksamhetinstitutionsuppbyggnad. Sådan ärkunskapsutveckling och er-
metodik.finns giveninte någoneftersom detutvärdera,svårkänt att

i de överhu-FN-biståndet den månUtvärderingarna delstor avav en -
därförsikt sigbaserareffekter och längrepå kortaresökervudtaget mäta -

objektivtpåbedömningar hos utvärderarna änåsikterofta ochpåmer
mätbara data.

sannoliktdockeffektivitet inom FN-systemet ärhindret förDet största
jämför 19.kap. Avolikasamordning mellan de FN-organenbristen på en

samordnande rollinte lyckats spela denskäl UNDP avsetts,rad har som
haftstudie Detta harvarje FN-systemet.ipåpekasnågot snart sagt avsom
ochadministrativa effektiviteten, centraltförallvarliga konsekvenser den

fältet.på
givarländer ochutvecklingsorgan Flertaleteffektivt UNDPHur är som

finns hos mångaSamtidigt detlågt betyg.forskare UNDP ett enger
fårfel. Givarländernainte enbart UNDPssamstämmighet detta ärattom

finansierandecentrala,ställning detUNDPssin del ansvaret.ta somav
givarsamfundet efterhandtill följdförsvagatsbiståndsorganet har attav

främst fackorga-tillbiståndsmedel andragivit andelallt större organ,en
andel detmultibi-projekt. UNDPsmedel tillextrabudgetära avnen, som

till knapptfrån °0 i 1960-taletsjunkit 65 slutetbiståndettekniska har av
iauktoritet och tyngdDärigenom har UNDPs1980-talet.°0 under40

förblivit svårareminskat och det hartillförhållande de andra organen 232



SOU 199148försin samordnande roll. Ett problem UNDPUNDP utöva äratt annat att
bidragsutfästelser för i vilket försvårar planeringenendast årgörs ett taget,

till kortsiktighet ioch riskerar leda UNDPs utvärde-programmen. egna
ringar inte ledning för bedömning biståndets effektivitet.mycketger en av

uppföljningofta inriktade iDels de på och lärande mottagarlandet,är mer
i utvärderingendels det värderande elementetgör trepartsprocessen att

metodologiska svårighe-försvagas. Till kommer de nämndadetta ovan
tekniskt bistånd.utvärderaattterna

Utvärderingar bistånd visar i utsträckning positivaUNICEFs storav
hjälp immunisering minska frekvensendet gäller medresultat. När att av

sjukdomar, minska barnadödlighetenvissa smittsamma och ökaatt attav
livslängden resultat uppnåtts. har UNICEFhar utmärkta Dessutomex.

barnens situationspelat avgörande roll det gällt uppmärksammanär atten
biståndet till och kvinnor. UNICEF relativt starkoch öka barn har en

utvärderingsfunktion liten vidmed central enhet huvudkontoret ochen en
decentralisering till fältet. Utvärderingsmetoderna liksomlångtgående är

målformuleringarna till kvantitativa inte fulltdel och tenderarstor att ut
kvalitativa dimensionerna bristvärdera de En ocksåär attav programmen.

utförs vilketutvärderingarna eller delvis personalen,helt denav egna
för givarna.minskar trovärdighet värderingsinstrumentderas som

effekternalivsmedelsbistånd och utvärderapå rätt sätt är svårtAtt attge
effekterna visserligenIivsmedelsbistånd komplicerat. direktaär De ärav

ofta positiva människor får och hungermätbara och ätaatt mat att att-
effekternaundernäring minskar. indirektaoch De kan däremot vara nega-

Livsmedelgâvorna från oftativa. utlandet den lokala marknaden,stör
minskar incitamenten fördriver ned priserna och de lokala producenterna.

till produktionen minskarkan leda och beroende utländskDet att att ett av
Livsmedelshjälpen därför visa sighjälp upprätthålls eller skapas. kan

värdefull skadlig sikt. Studier visarkort sikt på lång dockpå attmen
multilaterala Världslivsmedelsprogrammet förWFP, stårorgan som som

% minskar negativa inflytandet20 Iivsmedelsbiståndet, det avca av
livsmedelsbistånd. flera utvärderingar framgåttbilateralt har detAv att

WFP-projekt haft negativ effektingen eller mycket begränsad på denen
produktionen. frågorlokala Det två andra behöverär upp-snarare som

inter-nämligen samordningenmärksammas samband med WFP, deni av
Förhållande tilllivsmedelshjälpen ställning i FAO.nationella och WFPs

jordbruksutvecklingsfonden uppfattasInternationella IFAD allmänt
fattigdomsorientering.effektivt biståndsorgan med uttaladett ensom

Utvärderingsstudier varit framgångsrikt gällervisar IFAD har detnäratt
uppfylla sitt förbättra för livsmedel-mandat, nämligen att systemenatt

försproduktion produktivitet näringsstandardoch höja inkomster, ochatt
fattigaste jordbrukarnafattiga på landsbygden. IFAD har lyckats nå dede

givare inomkreditprogram har liksom andra landsbygdsut-med men -
haftveckling mindre framgång förbättra de allmännadet gällernär att-

levnadsvillkoren på landsbygden.
långsiktiga effekterna bistånd pådra bestämda slutsatser deAtt av av

skiftarbefolkningsområdet därför för bistånd ochmålen dettaär svårt, att
icke-i grad beroende 233resultatet hög är externa,av programmen av



SOU 199148faktorer värderingar.och kulturella och befolk-kontrollerbara FNsnormer
viktningsfond lägger vid mödra- och barnahälsovård iUNFPA stor

familjeplaneringsprogram och har därmed isamband med del de goda
minskning sjukdomsfrekvens,i fråga sänkt barnadödlighetresultat om av

livslängd till.och ökad FN-programmen lett UNFPA har kompe-som en
utvärderingsfunktion ambitioner långsik-med både kort- ochmätatent att

tiga effekter. Givarländerna positiv bedömninggenerelltgör en av
visar sig i bidrag.vilket bl. ökadeUNFPA, a.

finns fackorgan inom UNESCO,Det l 7 FN-systemet, de största ärvarav
FAO, WHO ILO. inte möjligt sigoch Det uttala generelltär att om
fackorganens effektivitet. givarländernas förtroende för fleraKlart är att av

främst FAO och UNESCO, begränsat.dem, kanske Fackorganen harär
politiserats, administrationen ineffektiv driveroch u-länderna med stödär

sin majoritet i församlingarna förde beslutande beslut vilkaav genom
givarländerna fårsedan betala hävdas det.notan -

Utvärderingsfunktionernas kompetens integritet varieraroch mellan
brittiska studien olika utvärderingsfunktionerl denorganen. av organs

flertal brister, beträffandekonstaterades FAO. Många utvärde-ett ex.
förefallerringar okritiska positiva i ioch överkant. Trepartsprocessen

utvärderingarna försvagar instrument för giv-dessas roll värderandesom
finns fler övergripande studierDet behov med oberoende, externarna. av

expertis.

existerande utvärderingsmaterialets17.5 Det användbarhet
för medlemsländerna

Medlemsländernas behov utvärderande materialav

syften utvärderingar fyller förUtöver de den utvärderande organisa-som
tionen lärande, redovisning finnsoch kontroll behov analyser ochav- -
bedömningar organisationerna regeringar.hos medlemsländernasav

skiljer sig delvis från utvärderingsbehoven inomDessa behov organisatio-
nerna.

Givarländernas regeringar har fatta proportionernabeslut mellanatt om
multilateralt bilateraltoch bistånd, minska bidragen tillöka ellerattom en
viss organisation, fördelningen bidrag organisatio-ändra mellanatt av

Organisationernas effektivitet i olika därvidhänseenden viktigärnerna. en
faktor. övergripande jämförande utvärderingarHär skulle och kunna med-
föra bättre underbyggda beslut. Ett sammanhang medlemslän-därannat
derna skulle ha god användning dylikt material i samband medärav

i multilateralaarbetet de församlingar, fattasstyrande där beslutorganens
medelsfördelning, prioriteringar, strategier framtidaochom program.

Är utvärderingar beträffandede multilateralagörs de ochsom organen
Ärderas verksamhet relevanta för givarländernaoch användbara det

möjligt effektivitetendra slutsatser olikahos och göraatt attom organ
jämförelser mellan basis existerande utvärderingardem på av

tidigare avsnitt framgått effektivitetenAv har i biståndet inte äratt
entydigtnågot enkelt och begrepp, utvärderingar olika 234slag ochäratt av



Ändå SOU 199148fyller skilda syften behäftade brister.och de med betydandeäratt
begränsningar i minnet,kan de, och med nämndarätt använda utgöra en

värdefull för givarländerna.kunskapsbas
olika utvärderingar varierarAnvändbarheten orsaker.rad Deav av en

utvärderingar huvudsakliga syftet organisationendet skallhar läraattsom
sina erfarenheter ofta mindre för givarländernaanvändbara deär änav

studier funktion. Vissahar kontrollerande och värderandesom en av
biståndsorganens i i organisationenssynnerhet derapporter, utsom ges

inte ofta okritiska. Vidareoch i författarnas utslätade ochär är detnamn,
problem utvärderingar sällan jämförbara.ärett att

metodologiska bristerna flera finns inte tillfredsstäl-De slag. Detär av
vill Tilllande allt det exempel resultat ochmetoder mäta mäta. äratt man

effekter personalbistånd, kunskapsuppbyggnad, institutionell utveck-av
ling mjuka i biståndet bliroch andra komponenter svåra Demäta.atts.

Överhuvuddärför ofta inte tillfredsställande behandlade. detärtaget
finna produktivautvärdera dessasvårare metoder änattatt processer som

ifrånprojekt infrastrukturprojekt. Kvantitativa långteller metoder är
alltid tillämpbara. kvalitativa uppfattas ofta mindre ochDe exaktasom

subjektiva.mer
Utvärderingar domineras i fall ekonomiska metoder,många medanav

fastänmindre vid politiska, sociala faktorer,det läggs vikt och kulturella
i realiteten ofta visat sig fördessa avgörande åstadkomma beståendeatt

Vidare utvärderingar oftast måluppfyllelsen sikt,resultat. på kortbedömer
långsiktiga effekternade och varaktiga i grund och botten ärtrots att

viktigare. Utvärderarnas subjektiva värderingar och attityder påverkar
otvivelaktigt kvalitativabedömningarna, sig kvantitativa eller utvär-vare
deringsmetoder används.

fogasTill kan utvärderingar givarper-detta generellt haratt ettmer av
spektiv mottagarperspektiv. inte förDet problem baraän ärett ett motta-

lika forgarländerna. Det borde angeläget båda mätaparterna attvara
utvecklingssamarbetets effekter synvinkel.ochresultat sett mottagarensur

Vad kan de multilaterala göramer organen
uppvisaligger i multilaterala biståndsorganens intresse kunnaDet de att en

uppfyllerkvalificerad utvärderingsfunktion, de krav medlemslän-som som
tillförs tillräckligtinnebär funktionen medderna ställer. bl.a.Detta att

professionell nivå.finansiellt, högpersonellt och och hållerresurser, en
integritet självständig ställningVidare har och deden gentemotatt en

självständighetenoperativa avdelningarna. och oberoendet markeras ge-
till organisationens ledning tillrapportering sker direkt eller ochattnom

till imed dess styrelse som Världsbanken.
vilketnyckelfråga organisationens utvärderingsplan, dvs. slagEn påär

studier organisationen sina utvärderingsresurser. Utvärderingarsatsarav
projekt nödvändiga organisationensenskilda och är egetav program ur

övergripandeperspektiv. bör emellertid kompletteras med bredare,De
samarbetsformer, bistånds-strategier,analyser sektorer, landprogram,av

nödvändigt for organisationens ledning, styrelsemetoder, Detta 235äretc. att



enskilda SOUoch de medlemsländerna överblick 199148skall och erfarenheterpå
effektivitetenmaterial i olikagrundat delar verksamheten till stödom av

för framtidabeslut medelsfördelning.och Det skall dockom program
påpekas utvärderingdenna metodologisktär ochatt typsenare av resurs-
mässigt betydligt förra.krävande denänmer

viktig fråga genomförEn utvärderingarna.är Utvärderingarvem som
utförts oberoende inger förtroendeutvärderare större hosexterna,som av

medlemsländerna de internt. viktigtän görs Det kritiskaär attsom syn-
frampunkter släpps och blir utslätande och intetsä-att rapporterna

gande. iRapporterna bör utvärderarnas föregåendeut utanges namn
godkännande uppdragsgivaren innehåll.rapportensav av

finnsEtt område där det för förbättringar den formärannat utrymme
och det sammanhang i vilket utvärderingarna tillgängliga förgörs medlems-
länderna. Vid utvärderingstyrelsemöten behandlas för sig,ämneettsom

särskild agendapunkt, således inte i diskussionsamband med ochsom en
beslut angående de undantagsvisutvärderats. Endastprogram som presen-

organisationerna utvärderingar på sådant de blirsätt stödterar ett att ett
för beslutsfattandet i frågade styrande i landprogram,t.ex.organen, om

strategier.sektorprogram eller Därmed frånhänder sig utmärktman en
möjlighet utnyttja utvärderingsmaterialet. tillEn orsak detta är detatt att
inte förbearbetat detta sannoliktär ändamål. En inteär attannan man
insett den potentiella högkvalitativtbetydelse utvärderingsmaterialsom
kan ha i beslutsprocessen.

Vad kan medlemsländerna göramer
Utvärderingar multilaterala förefalleroch hittills hafthaav organ program
förhållandevis låg prioritet givarländerna.bland deäven stora

Störst intresse givarländerna visathar utvärdering multibi-projektav
de själva finansierat. Dessa utvärderingar ojämna svårjämför-är ochsom

bara. Ofta gjorda olikade med vinklingar efter givarlandetsär allt särskilda
intressen, effekter på kvinnor, miljö kommersiella intresseneller iex.
givarlandet. Med sig givarländernaundantag stöder huvudsakligenett par
på de multilaterala utvärderingar. inteMen heller dessaorganens egna

givarländerna utnyttja till fulla potential.deras Ett systematisktsynes mer
utnyttjande önskvärt.är

För och utvärderingsmaterialetanalysera gedigenkrävsatt penetrera
kunskap respektive organisation, adekvata personalresurser konti-ochom

Ävennuitet i uppföljningen. för liknandeandra ändamål behövs
utrednings- utvärderingskapacitetoch i anslutning till de beslutandenära
funktionerna hos medlemsländernas regeringar. multilateral bistånds-I
verksamhet liksom inom det bilaterala biståndet frågordyker ochnya- -
problem ständigt Det kan gälla tillfälliga kriser inom organisation,upp. en

föreslås introducerade,ämnesområden Utvärderings- ochetc.nya som
utredningsresurser för dessa finnas i givarländerna.möta behov måsteatt
Eftersom multilateraladen beslutsprocessen långsam, krävs därutöverär
kapacitet för långsiktigt och kontinuerligt driva förändringsfrågor.att

Den relaterade studien Evaluering bistandnorska multilateral 236ovan av



SOU 199148riktning.i igjennom FN-systemet slutsatser går denna Iutmynnar som
kapacitet förintestudien hävdas Norge behöver bygga attatt upp en egen

sinbistándsverksamhet. bör Norge stärka kun-utvärdera FNs Däremot
aktivt i utvärdering-dels deltaskap denna verksamhet attgenom merom

multibi-projekt, djupare idels detnorska ettgenom engagemangarna av
material inomproduceras FN-systemet.som

iaktivitet i utvärderingsfrågor rekommenderas samband medStörre
ibidragskonferenser Dialogen med FN-organen ochoch, styrelsemöten. -

enligt studienutvärderingsenheter kan och börsynnerhet med deras -
Unit reviso-förstärkas. från Joint Inspection och deRapporterna externa

samtidigt bör förkan utnyttjas bättre, Norge verka dessaattsomrerna
förstärks, samordningutvärderingsroll bl.a. bättreenheters genom av

förutsätter emellertid administra-detta den norskaverksamheten. Allt att
kapacitettionen sin analysera och kommentera detökar att emot,ta

relativt omfattande material produceras.som
sig naturlig.inom bredare krets givarländer också lSamverkan teren

Sverige initiativoch 1989detta sammanhang kan Norgenämnas tog ettatt
föri kommitté för biståndsfrågor DAC,OECDs utvärde-expertgruppen

för möjligheterna inom bilaterala givarkret-ringsfrågor, denutröna attatt
bedömningen multilaterala biståndsverksamheten.densamordna avsen

huvudñnansiärer multilateralt biståndharDACs medlemsländer som av
fungerar effektivtintresse de multilateralaattett gemensamt av organen

förinom sina respektive och derasmandat att motprogram svararramen
i intresserade givarlän-behov. sig samråd medu-ländernas Norge åtog att

konkreta Förslag härvidlag.der utarbeta
några förslag diskuterats i sammanhang.Nedan de dettanoteras av som

syftegivarländerna iGemensamt agerande de ökastörre attav resur--
höjaför kvaliteten multilateralaoch på de utvärde-serna organens egen

ringsverksamhet.
givarländernadiskussion beträffande möjligheterna tillEn emellan ge-

studier multilaterala biståndsorganens organisato-demensamma av
prioriteringar, effektivitet. Så-riska struktur, mandat, verksamhet och

studier skulledana dels FN-systemet helhet, dels systemetsavse som
olika delar.

för medlemsländer vilka bestå-En angelägenhet DACs ärgemensam
effekter ekonomi deras totala bistånd har pående på och samhälle som

sig biståndet bilateralamottagande landet, levererasdet vare genom
multilaterala fråga för Föreller kanaler. Detta är är stor etten som

enskilt givarland fördeloch med skulle kunna tassom upp av en grupp
multilaterala givarebilaterala och i samverkan med mottagarlandet.

viktig fråga fältet. fungerargäller biståndsarbetet på Hur välEn annan
multilaterala fältet, för sig tillsam-på och och allade vart ettorganen

Är Vilka relationernamans respektive samordnade medärprogram
Vissamyndigheterna i verksamhetslandetoch med målgrupperna stu-

fördier inriktning gjorts, inom detmed denna har senastnu ramen
nordiska FN-projektet. summering framkommit i så-En vadav som

följdstudier kan värd eventuellt samordnaddana göra,attvara av en
för olika givarländers enskilda eller kommandeplan 237gemensamma



SOU 1991 48inomstudier detta område.
informationsbank för utvärde-särskild databas ochUpprättandet av en-

institutioner det slag DAC-ringar multilaterala och program av somav
beträffande bilateralt bistånd.etableratländerna redan

intresse ellersondering medlemsländernasEn av gemensamma sam-av-
multilaterala ochutvärderingarordnade program.av organ
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SOU 199148Multibi-biståndet18

Enligt sina direktiv kommittén för-skall behandla och nackdelar med det
multibi-biståndet. otillfredsställande redovisatDå detta område ärs.

internationellt nationellt, kommittén i kapiteloch söker detta kartlägga
multibi-biståndets omfattning. Därefter för- och nackdelar med dennatas
biståndsform kapitel redovisas kommitténsI 22. 8 överväganden ochlupp.
slutsatser.

18.1 Bakgrund och begrepp

formerkapitel 4.2 diskuterades olika multilaterala bidrag multi-I ochav
finansiering. Vi bidragen tilllateral konstaterade där de normalaatt

multilaterala organisationer direkt till organisationens reguljäragår bud-
innebär bidragen inte förknippade speciella villkor.Detta medärget. att

multilaterala organisationen, mister sin givaridentitetNär de når den de
i organisationen kollektivt föroch medlemsländerna derasansvarar an-

vändning. Organisationens fritt disponerastyrelse kan Denresurserna.
begränsningen användningen inom förenda måste skeär att ramen orga-

nisationens biståndsbudgeten finansierasmandat. I den svenska denna typ
bistånd i från Bidrag till internationella biståndspro-regel anslaget Cav

gram.
finansiellakapitel redogjordes för flöden multi-I 4 också två kallassom

bilateralt bistånd multibi, nämligen dels vi där kallarvad den renodlade
samñnansiering.formen för multibi, Till multibi videls räknar däremot

parallellñnansiering, innebär bilateralinte givare och multi-attsom en en
finansierar, fororganisation sig, näraliggande verksamheter.lateral var
för multibi iKännetecknande medelsanvändningen reglerasär att ett

multilaterala organisationen bzlateraleavtal mellan den och den givaren.
Villkoren i variera kraftigt. detaljeradedetta avtal kan Det kan gälla regler,

föreskriver för visst enlighetmedlen skall projekt ianvändasatt ettsom
50-sidig projektbeskrivning. fall föreskriftmed I andra kan deten vara en

for organisationen till olika insatser i visst ianvända medel land,att ett en
viss region for visst restriktioneller ändamål. En kanett annan som
förekomma i multibi-avtal organisationen till inköp ibundenär äratt
givarlandet.

viktig multibi-avtal ingås givarlandetEn aspekt de mellan ochär attav
organisationens sekretariat ibland dock med involverad.mottagaren

flertalet fall inte organisationens inblandad i avtalen.I således styrelse Iär
extremfall, livsmedels- och jordbruksorganisation FAO, 239FNs vägrarett



SOU 199148till sekretariatet till sin informationoch med styrelse utlämna vilkaatt om
avtal slutits.som

finns flertal definitioner multibi.Det och på Det materiellaett namn
innehållet i olika definitioner emellertid likartat. Vi vill fördessa är vår del

till koncisa definition bistånds-ansluta den används det danskaoss som av
Öronmärkt bistånd, finansierat biståndsme-DANIDA danskaorganet av

utfört internationell organisation.del, men av en
definitionenOm multibi inte kontroversiell,således borde ärav vara

emellertid internationella rapporteringen statistikenden och på detta
varierad. till, kring,område mycket Bakgrunden och såvälarrangemangen

samfinansierade multibi-projekt kraftigt.renodlade varierar Inte säl-som
sig bilaterala till multibi ilan det omvandlas sambandrör om program som

samordningen biståndet tillmed söker öka land. Det dåäratt ettman av
alltid organisation förinte bilaterala biståndetså den detatt som ansvarar

sin rapportering framgår sigändrar så det det röratt att numera om
multibi. existerar flera mellanformer. medförDet också Detta att rappor-
teringen inte blir tillförlitlig.

definitionenDen valda och allmänt multibiaccepteradeav oss av- -
från finansieringsform i organisationernasutgår den roll denna spelar

ekonomi styrning. Vill diskutera multilateralaoch däremot den roll deman
organisationerna inom biståndsflödet, inräknasspelar det totala bör även
parallellfinansiering i olika formeroch samordnat multilateralt bila-och
teralt bistånd. multilaterala olikaDet påverkar och samordnarsystemet
former bilateralt multilateralt bistånd i omfattning.och I detstorav
följande vi emellertid till multibi-biståndet.begränsar det egentligaoss

Multibi-samarbete sker normalt trust-fund-arrangemang,genom ge-
finansierarvilka givarländer projektaktiviteter genomförsnom som av

fackorgan. Frivilliga bidrag till fackorganens specialprogram.kan också ges
administrationsavgift projektkostnadernaFackorganen på 8-13tar en av

för genomföra vanligen givarlan-Avtalsslutande äratt parterprogrammen.
biståndsorganisation fackorganets sekretariat.dets och

biståndsorganisationen finns intressenter.Utöver också antal andraett
multibi-arrangemanget iDärest verksamhet bestämt u-land, ärettavser

i diskussionerna kringmottagarlandet också deltagare multibi-
utnyttjas förgäller särskilt landramsmedel insat-Detta närarrangemanget.

sen.
Multibi-biståndet emellertid viktigt inslag i Sverigeskan också ettvara

multilateral organisation. fackdepar-totala samarbete med För svenskaen
myndigheter, för organisationensoch har normativatement ansvaretsom

multibi-samarbetet ofta möjlighet tillverksamhet, insyn ochutgör en
inflytande. fall finansierarI andra multibi-samarbetet direkt samverkanen
mellan svensk myndighet och multilaterala Svenska fack-det organet.en

och myndigheter därfördepartement lägger ned betydande på attresurser
följa multibi-verksamheten beslutsfattandetockså på påverka iattmen
dessa sammanhang.
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18.2 Multibi-biståndets omfattning SOU 199148

jämförbar statistik multibi-arrangemang.Det svårt erhålla överär att
bearbetningar statistik från FN-sekretariatetGenom olika och Världs-av

översikt multibi-biståndets interna-banken söker vi dock här göra överen
tionella omfattning.

gåvobistånd för operationella aktiviteterFN-systemets s.k. på 3,4Av
utvecklingsprogram förmiljarder dollar 1989 stod FNs UNDP närmare 1

finansierade fackorganmiljard Via multibi-arrangemang FNs verk-dollar.
kanjämföras biståndför miljoner dollar.samheter 550 Detta med det som

finansierade via sina reguljära uppgick till 246de budgetar och som
miljoner dollar.

Världslivsmedelsprogrammetbarnfond UNICEF och WFP harFNs
storleksordningen miljonerårligen multibi-arrangemang 200 dollarav

till befolkningsfondtillkommer mindre beloppvardera. Dessutom FNs
uppgick 1989 multibi-arrangemangenUNFPA och andra Totaltorgan.

aktiviteter miljard likagäller operationella till dollar ellervad närmare l
mycket UNDPssom resurser.

fram-viktigaste fackorganens olika tinansieringskällorDe beroende av
går tabellen nedan.av

biståndsverksamhet 1989,181. Finansieringen fackorganensTabell av
milj. dollar och procent

°0frånTotala Därav
utbetal-

multibiningar reguljärUNDP andra
mult. budget
organ.

8FAO 359 47 44l
6 7 38 49WHO 357

ILO 140 48 7 12 33
122 33UNlDO 67 5-ICAO 45 78 21- -41 227 71IAEA - 52[TC 48 - -

forOperational development, 1990.Källa activities

Beträffande fackorganenmultibi-program med gällerolika länders att
Italien ordningi harendast Japan, och Nederländerna nämnd störrenu

Sverige %i Sverige 1989 för 5,3absoluta tal. svaradeän avprogram -
multilaterala bistånd för 8,3 % ländersDAG-ländernas dessamen av
viamultibi-bistånd fackorganen. relationstal förMotsvarande Dan-var

°0 6,5 °0, Finland °0 för %mark 3,6 2,8 3,5 och Norge 3,7resp. resp.resp.
°0.5,5

finns multibide redovisade operationella aktiviteternaUtöver ovan
övriga flyktingbiståndinom det har FNsockså FN-systemet. Inom FNs

flyktingkommissarie inom särskildaUNHCR verksamhet programen
repatrieringsinsatser katastrofsituationer.inriktad på större och Denna

uppgick vilketverksamhet 1990 till 300 miljoner dollar, storleks-är 241samma



ordning UNHCRs generella SOUbudget. Dessa särskilda insatser 199148finansi-som
Äveni huvudsak med olika multibi-arrangemang. FNs hjälporgan föreras

Östernflyktingar i Mellersta UNRWA liknandehar De ärarrangemang.
dock mindre omfattning 10-15 milj. dollar jämföraperår, medav att
UNRWAs budget, 1990 uppgick till 247 milj. dollar.som

Sammanfattningsvis uppgår de diskuterade multibi-ovan
verksamheterna till mellan 1,5 och 2 miljarder dollar årligen.

VärldsbankenIDA har verksamhet i många avseenden ären som annor-
lunda egentligaän det FN-systemets. På det tekniska biståndets område

likheternatorde dock olikheterna.större än Världsbanken admini-vara
strerade 1989 utbetalningar från för teknisktsärarrangemang bistånd på

miljoner461 dollar. Därav miljonerkom 61 fråndollar UNDP och 400
miljoner fråndollar multibi-arrangemang.

Världsbankens samñnansieringar och parallellfinansieringar med andra
biståndsgivare omfattande.mycket Detta längeär sedan naturlig ochen
nödvändig samarbetsform inom investeringssatsningar. Här blandarstora
mottagarlandet gåvobistånd förmånligmed kreditgivning, exportkrediter

iblandoch privat finansiering. En och snabbt ökande, typannan, av
samlinansiering sker inom för sektor- och programbistånd. Ettramen

sistnämndaexempel på det det särskildaär förstödprogrammet Afrika,
SPA kapitelse 14.

visas fördelningenNedan på givarelångivare Världsbankensav sam-
ñnansieringar budgetåret 198990. Troligen inkluderas här vissa arrange

vid närmare granskning inte betrakta multibiattmang som utanvore som
parallellfinansiering och bilateraltsamordnat bistånd.snarare som

Tabell 182. Samñnansiering med Världsbanken 198990, milj. dollar och
procent

Total från %Därav
projekt
kostnad övr.IBRD IDA multibi priv.export-

kred.

Totalt 48530 16,9 6,9 18,7 6,7 1,4 49,4
Afrika 7994 10,6 28,5 37,5 0,2 0,2 23,0

Inhemsk finansiering,1 andra källor, ofmansierat.
Källa Bearbetat material World Bank Annual Report 1990.ur

Ovanstående tabell inte jämförbarär tidigaremed redovisade sifferuppgif-
Tabellen visar inteåtaganden, utbetalningar. Utbetalningarnater. sker

fortlöpande under verksamhetens livstid. Multibi-biståndet är som synes
särskild för Afrika.betydelseav

De multilaterala organisationernas multibi-verksamhet alltsåär mycket
omfattande. För några organisationer multibi till %uppgår 50 verksam-av
heten. Inom hela FN-området multibi %utgör drygt 30 biståndet.av
Ungefär proportioner gäller också Världsbanken.samma
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multibi-biståndMotiv för18.3 199148SOU

framväxt delvis följd fackor-multibi-biståndetsDet svenska attvar en av
nämligen fungerandeSIDA till börjanhade vad saknade, storen enganen
världsomfattande ibiståndskapacitet, bl. byggde på närvarosom a. en

omfattande dokumentation. Men SIDA hade vad FN-u-länderna och en
utsträckning nämligen Sådanasin sida i saknade,å stor pengar.organen

anslagsexpansionen, speciellttill den snabba underhade strömmat genom
Multibi möjlighet1970-talen. med andra ord verkställa1960- och attgav

administrativa för påfrest-bistånd svenskadenutsätta apparatenutan att
ningar, skulle klarat.den knappast hasom

förBudgetpropositionen 1970 motiven multibi i endaår samlar en
mening möjligheter svenska administrativaDet med begränsadeattger

finansiera iinsatser inom vidare projekt högländerkrets grad kansomen
uppfylla för biståndet.målen det svenska

bli viktig biståndspolitik.Multibi kom del svensk I denatt en av
utredningenbiståndspolitiska SOU 197713 uppmärksammas också

lyfter fram motiv för multibi.förhållande. Utredningen antaldetta ett nya
vissdock återhållsamhet.Den rekommenderar

flertal för multibi-samarbetefinns i motivDet dag ett
fackorgan,ömsesidigt utbyte mellan givare ochsamarbetet mot-ettger-

inom fackorganet besitter särskildområden där kompetens,tagare
i sitt bilaterala biståndsarbete kommit till insiktgivaren har ettom-

viktigt inte tillräcklig kapacitetområde behöver utvecklas harsom men
eller kompetens,

inomvill fackorganets möjlighet bedrivagivaren öka verksamhet ettatt-
inte prioriteras tillräckligt i fackorganetsvisst område kunnatsom

ordinarie budget,
bistånd inte tillhör bilateralagivaren vill erbjuda normalt detsom-

biståndet politiska humanitäraoch skäl ändå önsk-men som av anses
kunnavärt att ge,

förstödet sådan det lättare detär är emotart att mottagaren att taav-
från multilateralt bilateralt.än ettett organ

för finns förutomegentliga nackdelar bilaterala givaren inte,Några den
ibland olikartade rutiner kan blisamarbetet på grund tungrott.att av- -

multibigivaren vill bli förknippad projekt,Därest utåt med sämreett ger
bilateralamöjligheter därtill biståndet erbjuder.vad detän

nordiska visatdock länderna harTvå problem bör De stornoteras.
finansiera vi väsentligagenerositet via multibi insatsermed att som anser

kvinnor, miljö, fattig-inom multilateralt gäller områdenarbete. Det som
frestandedomsbekämpning sociala ochoch sektorer. Det kan då vara -

taktiskt för organisationer från högprioriteraklokt avstå dessaatt att-
Därigenom additionella får totalterhåller ochämnen. settenman resurser

verksamhet.större
förfrågningar småbidragEtt problem eller småutgörannat extra-om

publikationer, seminarier delegatio-bidrag till olika besökandeetc. som
för oftaofta efterlämnar. Handläggningskostnaden dessa projekt stårner

inte i rimlig proportion till bidragets storlek. 243



multibi-biståndet18.4 svenskaDet SOU 199148

SIDAInsatser genom

multibi-samarbete kanaliserasDet svenska SIDA bestårsom genom av
dels projektprograminriktad verksamhet, försöks-dels och metodutveck-
ling. Till samfinansieradekommer insatserdetta med Världsbanken och

utvecklingsbanken.Asiatiska
insatserFöljande kan urskiljastyper av

olika fackorgan områden SIDA självt inteInsatser på där hargenom-
tillräcklig kapacitet, ämnesmässigt administrativt, inomeller län-samt

olika inte vill bilateralader där SIDA skäl öka det engagemanget.av
UNICEF ingår liksomInsatser vatten och hälsa bland dessagenom

aids-bekämpningWHO och FNs Sudan-Sahelkontor UNSOgenom
miljö. katastrofområdet AfganistanSamarbete på t.ex. kan räknas
hit till Latinamerika.delar stödetsamt av

for försöks- och metodutveckling ILO, FAO, WHOInsatser genom-
fl. inom områden i flertalet fall beröring SIDAshar mednäram. som

bilaterala insatser. kan sig försöks- metodutvecklingDet röra ochom
inriktad småjordbrukarnas arbetssituation i Afrika,på vägbyggnad med
arbetsintensiv metodik, m. m.
Samfinansieringsinsatser AfrikanskaVärldsbanken och utveck-genom-
lingsbanken. flesta insatser inom forDe dessa sker detav ramen s.

förSPA-programmet, Världsbankens särskilda tillstöd deprogram
fattigaste Afrika.skuldsatta länderna ioch mest
Budgetåret 198889 skedde 120 multibi-insatser SIDA. Avgenomca

dessa hälften insatser iavsåg programländerna.
beloppsmässigt viktigaste mottagarnasamarbetsorganisationernaDe

Världsbanken, UNICEF WHO. Världsbankenoch Samarbetet med harvar
kraftigt delvisökat under år, på bekostnad samarbetet medsenare av

fackorganen.
Omfattningen multibi-samarbetet framgårdet svenska SIDAav genom
nedanstående tabell.av

Tabell 183. SIDAs multibi-samarbete fördelat på organisationer 198889,
milj.kr.

Utbetalningar Antal
insatser

Världsbanken 201 16
8UNICEF 16l l

Afganistan-koordinator 80 2FNs
WHO 62 9
UNHCR 1060
AsDB 56 2
WFP 37 4
FAO 22 9
ITC 19 5

2UNDP 6l
ILO 7l 5
IFAD 10 1
Övriga 69 30
Summa 763 115 244
Källa sammanställningar statistik från SIDA.av



SOU 199148form kraftigtmultibi betalningsba-En växt under år ärav som senare
i ekonomiska stabiliseringsprogram.lansstöd samband medutgått Isom

redovisas sigtabell 184 SIDAs avtal sådant stöd 198889 det rörom
samfmansieringsavtal.genomgående om

184. Multibi-bistånd i form 198889, milj.Tabell betalningsbalansstödav
kronor

Avtalat belopp Utbetalat
totalt 198889t.o. m.

98889l

Ghana 30 20
65 20Uganda

Tanzania 13 13l l
Guinea-Bissau 20 -SaoTomé 10 -Bolivia 5 -Bangladesh 5 -Sri Lanka S -
Summa 253 153

frånKälla Sammanställning statistik SIDA.av

ingår ienligt tabell 198889 utbetalade beloppen de beloppDe denna under
organisationsvis.redovisatssom ovan

uppgifterSIDA redovisar inte hela sitt multibi-samarbete. Ovanstå-om
biståndet.i landinriktade SIDA uppskat-ende huvudsak detsummor avser

10 % % multibi blivit oredovisat.därmed mellan och 15 Härtar att av
därför multibi till milj.kr. 198889.uppskattas SIDAs totala 850

Insatser SARE Cgenom
Styrelsen for u-landsforskning omfatt-SAREC har sedan många år ett

multilaterala organisationer. Tillsammansande samarbete med svarar
utbetalningarna för för tredjedel SARECssådant samarbete närmare en av
medelsforbrukning.

multibi-insatser in i insatser innehåller projekt-SARECs kan delas som
respektivestöd programstöd.

Projektstöd vanlig forskningsinsats, ansökanbereds dvs.som en en
inom skrivs organisationenbereds SAREC, beslut och avtal medtas om

projektet.
långsiktigNär det gäller programstöd SARECs åtagande karaktär,är av

givarfora för utformningdär SAREC i dessutomprogrammetsagerar men
for utvärdering i sammanhangSAREC har dettaprogrammet.svarar av en

erfarenhet bilateral bidragsgivare, vilket möjlighet främjakan attsom ge
olika bidragsorganisationer, nationellasamverkan mellan typer av ex.

forskningsråd internationella organisationer.och
med konsultativaBland de större insatserna kan nämnas samarbetet den grup-

Consultative Groupför internationell jordbruksforskning International Agri-onpen
Research. CGlAFi. Gruppens uppgift är stödja antal internationellacultural att ett

sådanajordbruksforskningsinstitut. I stöds institut tio är belägna idag tretton varav
forskning ökad livsmedel-u-Iänder. Avsikten är instituten med sin skall bidra tillatt

CGlAFt-gruppens snabba tillväxt har inneburit interna-sproduktion i u-Iänderna. att
245såomfattar livsmedelsgrödortionell jordbruksforskning alla tropiskagott somnu



SOUCGlARs 199148även boskap. FAO,och medlemmar är idag UNDP och Världsbanken samt
35-tal bidragsgivande länder och organisationer. Det svenska bidraget till CGIARett

budgetåretutgör 199091 39,5 milj.kr.
pågårWHO finns omfattandeAven med samarbete. För närvarande diskus-ett

páför framtida WHOsioner riktlinjer det samarbetet med baserat utvärderingarom
budgetåretSamarbetetoch utredningsarbete. med WHOomfattar 199091 40annat

milj.kr.

redovisasNedan sammanställning SARECs multibi-verksamhet.en av
förBudgetåret 198889 väljs underlätta jämförelsen övrigtmed svensktatt

multibi.

185. SARECs utbetalningarTabell till internationella forskningsprogram
198889, milj.kr.

198889

Konsultativa förgruppen
internationell jordbruks-
forskning CGlAR 36,0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .internationella förcentret
insektsforskning IClPE 6,7. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Internationella förcentret
teoretisk fysik lCTP 1,3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .Internationella stiftelsen för
vetenskapIFS 10,3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .forskningsinstitut förFNs
social utveckling UNRISD 2,0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Världshälsoorganisationen WHO

försärskilda forskningprogrammet- utbildning i tropiska sjuk-och
domar TRD 18,0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .Förforskning kringprogrammet- mänsklig reproduktion HRP 15,5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .forskningsprogram primärvårds-med- inriktning PHC 7,3. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Internationella atomenergiorganet
IAEA 1,8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Internationella för jordbruks-rådet
och skogsbrukssektornlCRAF 2,3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Summa 101,2

Källa Sammanställning statistik från SAREC.av

Insatser BI TSgenom
forBeredningen internationellt tekniskt-ekonomiskt samarbete BITS har

omfattanderelativt samarbete med Världsbanken. Detta skerett genom
bidrag till konsultfonder för möjligt förgöra det banken medatt att
gåvoñnansiering anlita svenska i projektrelateradebankens verk-experter
samhet. För har BITS konsultfondsavtalnärvarande sådana med ban-tre
ken

fond förAllmän insatser i låg- och medelinkomstländer. Hittills har-
motsvarigheten till miljoner1,5 dollar förbrukats. Fondkapitalet har
nyligen fyllts milj.kr.pá med 5
Miljöfond på 30 milj.kr.-
Östeuropafond 25 milj.kr.på-
BITS två-årigt Afrikanska utvecklingsbankenhar avtal medett om en

konsultfond milj.kr.på 10 Avtalet i augusti 1989.tecknades Aktuella 246



insatser inom för SOU 199148detta avtal gäller miljökartering, etableringramen av
regionalt utbildningscenter, regional sammankoppling elnät samtav

massaindustri.ochpappers-
BITS har också kontakter Interamerikanskatäta med utvecklingsbanken

framförIDB, allt gäller uppföljningsfinansiering,när det kan blisom
aktuell efter konsultinsatser finansierade BITS. konsultfondEn är underav
övervägande.

konsultfondEn Internationella fmansieringsbolagetmed IFC på
premisser Världsbanks-fonderna finns sedan flertal år.ettsamma som

Fonden till miljonuppgår sammanlagt 1 dollar.
flertalEtt insatser genomförtshar i anslutning tillnära FN-program,

i Ghana tillsammans fond förmed FNs naturresursexploatering, medex.
Internationella handelscentret ITC gäller främjande fruktex-när det av

från Malaysia, ILO det gäller arbetsmarknadsutbildning förnär Kina,port
UNDP lantmäteriinsatsnär det gäller i Bhutan och UNICEF det gällernär
hälsoinsats i Kina. förutsesUnder 1991 samrådnärmare och utbyte av
erfarenheter vissamed FN-organ för förutsättningarna förutrönaatt
närmare samarbete.

Ett försvåratsnära samarbete med FN-organ har FN-systemets kravav
på BITS inträda i direkt avtalsförhållande med i fråga, delvisatt organet
skilda i fråga krav kostnadsdelning, liksomsynsätt på debite-BITSattom

administrationsavgift % insatskostnaderna.på 15 BITS harras ca av
emellertid löpande samråd med lokala UNDP-kontor i de samarbetsländer

BITS förbesöker erfarenheterutbyte tekniskt bistånd,när det gällersom av
institutionsuppbyggnad biståndssamordning.och

BITS verksamhet inte förkan biståndsorganisa-de andra svenskasom
tionerna på meningsfullt periodiseras. främstsätt Detta gäller kredit-ett
givningen. Nedanstående tabell kan därför jämföras med uppgifter från
SIDA, SAREC föroch Importkontoret u-landsprodukter IMPOD.

u-kreditgivningenI samarbete finansiärerär med andra viktigt, i synner-
dethet gäller projekt. Samfinansieringarnär större har i flera fall genom-

förts med bl. Världsbanken regionalaoch de utvecklingsbankerna. Sam-a.
finansieringarna med dessa framgår tabellen nedan. Med Världs-organ av

finns för övrigtbanken inomsamarbetsavtal sedan 1988, förett ramen
vilket överläggningarregelbundna i syfte identifierasker bl.a.att nya
projekt för eventuell samverkan.

247



SOU 199148Tabell 186. Samñnansierade projekt med u-krediter uppdelade organi-per
sation 1990-07-01, milj. kronor

U-kredit

Världsbanken 873l
KenyaKraftverk, Kiambere 300
lndienStrömriktarstation 425
lndienKraftöverföring, Rihand-Delhi 900
Etiopien Energiprojekt 82
NordyemenElförsörjning 90
Etiopien Energiprojekt 30
ordanienTeleprojektJ 46

Regionalautvecklingsbanker 280
MocambiqueSkogsindustri AiDB 68
BotswanaTelekommunikationer AfDB 40
PakistanDriftövervakning AsDB 24
PakistanTelekommunikationer AsDB 92
MalaysiaTransmissionsprojekt AsDB 56

lTC
Rwandatändstieksfabrik 13

Summa 2 l66

Sammanställning statistik frånKälla BITS.av

Tabellens totalbelopp 25 de vid tidpunktmotsvarar ca av samma
beviljade u-krediterna.sammanlagt

IMPODInsatser genom
egenñnansieradeIMPODs multibi-bistånd relativt begränsat. Budget-är

året 198889 613 000 till förkr. UNCTAD arbete med det generellagavs
preferenssystemet 199091 milj.kr.. omfattade1 198889 IMPOD-
ñnansierat samarbete med ITC 486000 kr. 199091 150000 kr..

Till administrerar milj.kr.detta kommer IMPOD 14,5 lämnasatt som
till projekt utfördaöronmärkta lTC se kapitel 13.av

Sammanfattning svenskt muItibi-biszåndav
Vi redogjort for biståndsorganenshar de svenska multibi-samarbete,ovan
vartill anvisas respektivemedel under anslag i anslagen Cdagorgans

Härtill vissa insatser finansierasoch C 3.. kommer inom Canslagetsom
Bidrag till internationella biståndsprogram. CInom anslaget anslagspos-

Särskilda insatser i finansierasskuldtyngda länder insatser vilka ärten att
betrakta multibi. insatser ingår i redovisasDessa de isom summor som
SIDA-avsnittet hade varit redovisa fördelningenDet önskvärt attovan. av
multibi SIDA inte möjligtpå anslagsposter, har det göraansett attmen
detta.

Även det svårt korrekt periodiseranämnts är på sätt BITSatt ettom som
uppskattning multibi-biståndverksamhet, kan Sveriges totala ändåen av

Under budgetåret 198889 bistånd tillgöras. torde detta ha uppgått om-
kring miljarder inemot tredjedel1,3 kr., eller det totala svenskaen av
multilaterala biståndet, tilldetta år uppgick miljarder4,1 kr. 248som



18.5 Internationella multibibiståndetkonsekvenser SOU 199148av

Tidigare för-har nackdelar multibi-verksamhet diskuterats frånoch med
bilaterale givarens omfattande multibi-verksamhetden synpunkt. En kan

emellertid internationellt. för-också ha betydande konsekvenser Nedan
tecknas positiv respektive negativantal sådana konsekvenserett natur.av

Fördelar multibimed
multibi-bistånd organisations normativaHar samband mednära en-

inkl. konventionerverksamhet, och andra regelsystem, kan det under-
lätta denna verksamhet.

organisationen tillfälligt underutnyttjadeDärest har eller kom-resurser-
multibi möjlighet till billigt bistånd.utgörpetens, en

princip förvärvasbör kunskaper inom för multibi-I som ramen-
biståndet bli universiellt tillgängliga för multilaterala bistånds-såväl det

bilaterala biståndsorganisationerna.desystemet som
multilateral organisationDärest konkurrerar organisatio-med andraen-

genomförandet multibi-verksamhet,viss i sigkan dettaner om av en
Effektivitetshänsynhälsosamt. kan då anläggas på valet denvara av

organisation skall genomföra verksamheten.som
vissa biståndsgivare Sverige multibiFör dock knappast kan- - -

möjligen innebära nettoökning biståndet.det totalaen av
Multibi-projekt ibland alternativ till bilateral biståndsverksam-utgör-

fårhet. Fördelen med multibi kan tillgång tilldå globalattvara man en
kunskapsbas och upphandlingen inte till enskiltbegränsadäratt ett
land.
Multibi kan multilaterala organisationerna möjlighet utförade attge-
bistånd inom olikaområden. Det kan gälla verksamheternya som av

inte prioriterats inom reguljäraskäl har den verksamheten.
multibiNackdelar med

Erfarenheten visar för genomföraprocedurerna multibi-projektatt att-
ofta komplicerade och tungrodda den reguljära multilateralaär änmera

för bilateralt bistånd.verksamheten eller, den delen, rent
Delvis följd multibi förhandlingresultatäratt ettsom en av av en-

organisations sekretariat bilaterale givaren, blirmellan och denen
möjlighet till i biståndet förmottagarlandets påverkan sämre än annan

biståndsverksamhet.
Samordningen exempelvis inommultibi-verksamhet rundabords-av- -
konferenser oftasteller konsultativa samord-är sämre ängrupper -
ningen övrigt multilateralt bistånd bilateralt bistånd.och Tenden-av av

hålla planeringsministerier ioch andra samordnare mottagarlän-attsen
utanför multibi-verksamheten inom övrigt bistånd.derna är större än

Multibi möjligt för organisations sekretariat utvidga sindetgör atten-
givit till omfattande förverksamhet. Detta har upphov verksamheten

multibi-finansiärer, liggervärva där tyngdpunkten på volymatt snarare
avgiftkvalitet. multibi-projekten sekretariatenän I samband med tar en

för föradministrationskostnader till °0 projektkostnadernaupp 13 av
förknippadtäcka den del organisationens kostnader medäratt av som

projektet. attrahera projekt möjligt beräknas dessaFör så mångaatt som 249



SOU 199148därför iadministrationskostnader oftast alltför tvingaslågt. Man att
förtäckta former administrationskostna-mindre finansieraellermer

reguljära budgeten. sker regel okontrollerat ochderna den Detta somur
decimering anslagits förinnebär dedessutom en av resurser som orga-

nisationens reguljära normativa verksamhet.
multibi i realiteten organi-Som tidigare avtal mellannämnts är ett en-

sekretariat bilateral givare. Organisationenssations och styrandeen
insyn i minimalt inflytandehar begränsad och denna verk-överorgan

vissa organisationer multibi-projekten omfattandesamhet. Inom är mer
organisationens multilate-den reguljära verksamheten. Dettaän gör att

ifrågasättas.rala karaktär kan
frågan arbetsfördelningen i multila-Bristen insyn detpå ocksåreser om-

tänjaOrganisationerna får möjlighet på handterala attsystemet. egen
utförassina bedrivamandat och verksamhet borde av en annansom

organisation.
Multibi-biståndet fördelar nackdelar. Dehar alltså betydande såväl som

biståndsform fått.förra förklarar omfattningden denna Destora som
fortsatt expansion multibi-biståndet sig problema-gör terattsenare en av

tisk.
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19 multilaterala SOU 1991143Det biståndssystemet några-
strukturproblem

kapitelI 3 översiktlig skildring det mellanstatligaantalstoragavs en av
organisationer vilkas verksamhet helt eller delvis innebär förmedling av
multilateralt bistånd. förenklingarTrots betydande framträdde rätten
komplicerad bild. Det svårt urskilja någon enhetlig struktur. Talarattvar

multilateraladet biståndssystemet, bör alltså medvetenman om man vara
karakteriserarvad detta bristenär påatt snarast system.om som

Vi i föreliggandeskall kapitel diskutera några de problem direktav som
eller indirekt hänföraskan till multilateraladet biståndssystemets föga
rationella Efterstruktur. inledande genomgång FN-systemet och dessen av
uppbyggnad 19.1 behandlas samordning, finanser, roller styrningoch
inom FN-familjen i trängre bemärkelse l9.2. Därefter diskuteras förhål-
landet mellan det multilaterala huvudkomponenter, nämligensystemets

familjdenna respektiveträngre utvecklingsbankerna Kommitténs19.3.
överväganden och slutsatser redovisas i sistadet kapitlet 22.l9.3.

19.1 F N-systemet

När segrarmakterna från andra världskriget i San Fransisco diskuterade
den världsorganisationen, FN, stod säkerhetspolitiken i förgrunden.nya
Säkerhetsrådet innovativ konstruktion omfattande befo-var en som gavs
genheter på säkerhetspolitikens område. Någon motsvarande genomgri-

diskussionpande inteägde ekonomiskapå det och sociala området.rum
Bidragande till detta kan varitha Nationernas Förbunds iverksamhetatt

intedetta avseende likaupplevdes bristfällig verksamheten påsom som
Åsikternasäkerhetspolitikens område. vilka Förenta Natio-om som var

uppgifter på det ekonomiska socialaoch området gick också vittnernas
isär.

ekonomiskaDet och sociala rådet ECOSOC skulle motsva-som vara
righeten till Säkerhetsrådet på det ekonomiska socialaoch fickområdet
inte Säkerhetsrådetsheller vittgående befogenheter. De Nationernasav

fackorganenFörbund skapade skulle olika tillmed avtal knytas ECOSOC.
På skulle förfarasätt med tidigare framförhandladede årettsamma man

Woods-institutionerna.Bretton Någon hierarki organisationer förut-av
intesågs de olika delarna blivandedet FN-systemet avsågsutan av samar-
frivilligtbeta jämställd fot.och på

Huvuduppgiften för flertalet organisationerna, inklusive ECOSOCav
och FNs Generalförsamling, låg på det normativa planet. Dessa organi-
sationer foraavsågs utgöra där alla medlemsstater kunde frågorta 251upp som



SOU 199148världsamfundet. diskussioner förhandlingarfann för ochde angelägna I
fatta utfärda resolutioner framförhandlabeslut, ellerkunde sedanman

förinternationella dessa överenskommelserregler på det området. Formen
moralisktvariera från resolutioner innebärkan endast ett attsom ansvar

till konventionerfölja för resolutionen avtal ochdem om röstatman som
ratificeras blir nationellmedlemsländerna och därmed gällande lag.av

operationella uppgiften, genomföra vissadvs. uppdrag ellerDen att
service till kommit blitillhandahålla viss medlemsstaterna, har attsenare

dominerande.allt mer
formerorganiserades olikaNär problemområden uppkom,nya av spe-

cialmöten konferenser för diskutera sällaneller dessa. Inte resulteradeatt
organisation bildades. Exempelvisi kommitté eller resulte-detta att en ny

miljökonferens i Stockholm 1972 i miljöprogramrade FNs FNsatt
bildades. Varje organisation försökte skräddarsy efterUNEP deny man

fyllas. speciell följdes vid definitionenbehov skulle Ingen modellsom av
konstruktionen organisationen. relationernavid Inte hellermandat eller av

sigtill följde speciella modeller. det dessutomandra Då rörde omorgan en
reflekteraförhandlingsprocess, organisationerna förhandlings-kom att

vid tidpunktoch värderingar den då de skapades.styrka
framorganisationer på detta kan egentligenDet nätverk växt sättav som

inte skulle kunna talabetecknas Man FN-ett system.som snarare om
familjen. olika familj förbundnamedlemmarna denna medDe ärav

olika hierarkioch samarbetar på mängd Avsaknadenvarandra sätt.en av
medför inte enligtegentligt samverkar givetoch centrum att ettett man

i enlighetregelsystem eller med överenskomna målsätt-gemensamma
ningar.

finns inomhindrar inte det många dragDet FN-att gemensamma
organisationernafamiljen. flertalet länder medlemmar.l är Deav samma

internationella problem söker lösa eller överlappar varandratangerarman
i utsträckning. samverkansorgan inom vilkaEtt antal har byggtsstor upp,

olika mindre frivilligde delarna FN-systemet kan samverka på ellerav mer
basis.

Till idag fonderECOSOC bl.a. tolv underordnade ochär organ, pro-
liksom fem regionala kommissioner funktionellaknutna, ochgram sex

kommissioner. ECOSOC fackorgan.Dessutom har avtal med 15
GATT,Det allmänna tull- och handelsavtalet Världsbanken IBRD

Internationella Valutafonden självständig ställningoch IMF har ochen
i inte inräknas i egentligasådan struktur de regel det FN-systemet.att

i ytterligare illustrerasAnomalierna systemet kan organisa-tvåattav
Östernför flyktingartioner, hjälporgan i MellerstaFNs UNRWA och

Internationella atomenergiorganet inte tillIAEA, ECOSOCrapporterar
Generalförsamling.direkt till FNsutan

kapitel gjordes indelning olika organisationerna il 3 de olikatreen av
avseende roll inom det multilateralamed på den de spelar utveck-grupper

lingsbiståndet. första organisationer förval-Den deutgörsgruppen av som
förmedlar gåvobistånd. utvecklingsprogramoch De FNs UNDPärtar

till fonder organisationer. Vidareoch anknutna och barnfondUNDP FNs
UNICEF Världslivsmedelsprogrammet flykting-och WFP FNs 252samt



kommissarie UNHCR och FNs hjälporgan för flyktingar SOUi 199148Mellersta
Östern UNRWA.

Den kategorinandra de organisationerär lämnar utvecklingslån.som
Till den hör Världsbanken, regionalade utvecklingsbankernagruppen

Internationella utvecklingsfonden IFAD.samt
Slutligen finns organisationerantal huvudsakligen fackorgan,FNsett

egentliga uppgifter normativaär genomför biståndsprojekt ivars men som
finansieradehuvudsak andra organisationer eller med öronmärktaav

bidrag multibi.

19.2 ackorganen,F UNDP och humanitärt bistånd

Resursmässigt idag biståndetär den helt dominerande delen FNsav
verksamhet. Detta betyder emellertid inte de normativa uppgifternaatt -

mindreär resurskrävande inte lika viktiga.är Ett problem är docksom -
FN-biståndet förmedlas organisationer vilkaatt flertalet kon-genom av

för andra uppgifter bistånd.änstruerats
diskuterasHär inte den övergripande reformverksamhet bedrivssom

inom ECOSOCs då denna hittills haft sin utgångspunkt i främstram,
behoven rationaliseringar på det normativa området. Det emellertidärav
uppenbart reformverksamhetdenna frånockså biståndssynpunktatt är

förangelägen, inte säga nödvändig. En aspekt det övergripandeatt av
reformarbetet finns det emellertid anledning eftersom denatt ta upp,
direkt berör inverkanden FN-familjens bistånd har haft på densom
normativa verksamheten.

FNs fackorgans möjligheter expandera har under antal åratt ett stort
varit direkt knutna till i vilken utsträckning lyckats till sigdraman
biståndsmedel. Detta har i formskett multibi-bidrag se kapitel 18 ochav
uppdrag genomföra UNDP-projekt. Eftersomatt dessa medel inte alltid
räckt till för finansiera administrationskostnaderna för biståndsprojek-att

har organisationerna utnyttjat personal och finansieradeten, inomresurser
reguljäraden budgeten för lösa uppgiften. Därmed haratt ocksåman

kommit försumma sin ursprungliga normativaatt verksamhet. Detta är en
förklaringarna till vissa fackorganen marginaliserats fora förattav av som

internationella överenskommelser. minskatEtt biståndsberoende torde
därför förutsättning för fackorganen skall kunna återupprättaattvara en
sin roll kunskapscentra i globala frågor.som

Det är värt förefallerdetta problem föratt denotera att störst stora
fackorganen, mindremedan de och de tekniskt inriktade haft lättaremera

bibehålla sin roll globala för frågoratt inom sina respektivecentrasom
mandat.

19.2.1 Samordning

principI medlemsstaterna de olika organisationerna inom FN-attanser
bör söka uppnå mål. Det borde finnassystemet alltså globalagemensamma

prioriteringaroch inriktas på lösningar globala problem.program som av
När sådana prioriteringar diskuteras i allmänna fora, hänvisar emellertid 253



SOU 199148styrande där med-tillolika organisationerna harde att organegnaman
för olika organisatio-Ledningarna delemsregeringarna representerade.är

medlemsregeringarna.direkt frånsig endast uppdragsäger accepteranerna
föresvävatförefaller ha FN-tillbaka till vadDärmed är somman

medlemsregeringarna uppträdanämligengrundare attattsystemets genom
samordning konsistensochskapakonsistent också skulle kunnapå sättett

organisa-emellertid antaletharSedan FN grundadesi hela FTN-systemet.
Äveni takt.medlemsländer ökat snabbfora liksom antalettioner och om

koordination,nationellnödvändigt med bättreönskvärt ochdet bådeär en
samordningsproblem.inte lösa FNskan sådanen

samordningsinstru-redovisat dekapitel antalVi tidigare 3.4har ett av
FN-projektetsNordiskaFN-familjen.inom Inomskapatsment ramsom

fungerarinte på detdeflertal Slutsatsen ärdessa studerats.har attett av
samordningsfunktionernavissaendastUndantag ärsätt avsett. avsom var

skall mottagarlan-förefaller härmottagarlandsnivå. Enighetenpå attstor
vidledningenUNDPochellertillsammans med Världsbankendet ta

flertalet fall.ibiståndsinsatser. Så sker ocksåsamordningen olikaav

Finanser19.2.2

15 åren harunder deverksamhetegentliga FN-systemetsDet senaste
efterorganisationer har gångresursbrist. Flertaletpräglats annange-av

Ännu uppenbarlikviditetsproblem.kriser grund akutanomgått på merav
arbetsuppgifterjämför ellermed de mandatblir resursbristen somom man

finan-skulletänkt detorganisationerna. UNDPålagts organ somvar som
iverksamhetharinom Mantekniskt bistånd hela FN-systemet.siera allt

ungefärförfogande budgettill sittländer120 motsvararsomenmen
miljonervärldens 15sju miljonerbistår direkt drygtUNHCRSIDAs. av

flykting och dag.drygt kronaflyktingar. Resurserna motsvarar peren
nolltillväxt i FN-i-länderna krävtUnder antal år har de störreett

framtvingaSyftet harreguljära budgetar.organisationernas attsagts vara
i diskussio-ofta varit låsningarharreformer, resultatetolika typer menav

Besparingskraven harförändringar i verksamheten.nödvändiganen av
Vissatrimmats.ochvissa verksamheter omprövatsidock resulterat att

till olikafrivilliga bidragenfrysa eller sänka deregeringar valthar att
sig till dessaför organisationernaMöjligheternaverksamheter. att anpassa

därföri inkomsterna harfluktuationernavarit ochinkomstbortfall har små
effektiviteten i verksamheten.minskatenderat att

verksam-finansieringen FNskortsiktigheten iproblem ärEtt annat av
bidraggivarländernasnordiska lämnasländernafå undantag dehet. Med

skallverksamhetettårigai form åtaganden. Dentill FN-systemet somav
motsättning lösts.har ännumångårig. Dennafinansieras däremotär

olika organisa-beskrivningarkapitelsi tidigaredragEtt gemensamt av
finansieringenandelmening,inom i är dentioner FN trängre stora somav

Även utanför nordiska kretsen ärsig. dennordiska tagit påländernade
finansieras till 80 °0bidragsgivare UNDPtill fåtalkoncentrationen stor.ett

254i verksamhet,FNsbristandetio givare. ländersMånga engagemangav



liksom beroendet fåtal länders beslut i anslagsfrågor, frågan SOUett 1991 48av reser om
organisationernas universella karaktär.

Behovet metoder för finansiera FN-systemets biståndsorgani-attav nya
sationer därförär Det nordiska FN-projektetstort. modellpresenterar en

bl. utnyttjar erfarenheterna från utvecklingsbankernas biståndsfon-som a.
der varav den äldsta Internationellaär utvecklingsfonden, IDA. Denna
modell kombinerar olika bidragssystemtre

Obligatoriska bidrag skulle föranvändas finansiera organisationer-att-
administrativa budget omkring °o10 den totala budgeten.nas av

Dessa bidrag skulle fastställas i enlighet med FNs bidragsskala.
Huvuddelen finansieringen skulle komma från framförhandlade bi-av-
dragsåtaganden utvecklingsfondstyp. Man iskulle sammanhangav ett
diskutera organisationens finansiella behov biståndsmålsâttningaroch
och möjlighet till finansiell planering flerårsperiod.över rimligEnge en
bördefördelning skulle underlättas.
Den tredje finansieringskällan skulle tidigare frivilligautgörassom av-
bidrag.

l9.2.3 UNDPs roll

UNDP konstruerades för utgöra sammanhållen föratt FNs tek-en ram
niska bistånd. Fördelningen skulle ske via femåriga landra-av resurserna

till de mottagande länderna. Innehållet i dessa landramar skullemar sedan
utarbetas i trepartssamverkan mellan det mottagande landet, genomfö-en
rande organisation i första hand fackorganFNs och UNDP.

Samarbetet förlades tillsåledes landnivå, vilket UNDPs lokalegav
nyckelroll. UNDP delegeraderepresentant därför betydande delen en av

beslutsrätten till den lokale Redan här uppstodrepresentanten. problem,
eftersom motsvarande delegering inte genomfördes hos fackorganen.

bibehöllDessa beslutanderätten projekt på nivå.central Detta byråkra-om
tiserade beslutsprocessen, vilken många gånger kom omfatta fematt parter
utöver de lokalt stationerade fackorganetstre också huvudkvar-parterna

och UNDPs sekretariat i New York.ter
kEn bärande tanke bakom konstruktionen huvuddelenannan attvar av

för tekniskt bistånd skulle viagå UNDP. I andra sammanhangresurserna
hade visat sig god samordnare. Med tillräckliga hospengar vara en resurser
UNDP tanken skulle fackorganen så småningom underordna sigvar- -
de samordningsintressen fanns hos mottagarlandet och UNDP. Mensom

fickUNDP inte sådana I stället kom andra bidragstyper, framförresurser.
allt multibi-bidrag, få allt större betydelse för finansieringenatt deten av
tekniska biståndet. Därmed kunde fackorganen förhandla direkt med det
mottagande landet och bortse från samordningen fackorganmed andra och
UNDP.

Ett planeringsproblem har varit svårighetenannat förutse UNDPsatt
inkomster. UNDPs landramar bygger på för inkomsternaen prognos
under den kommande femårsperioden. faktiskaNär så de inkomsterna
visat sig bli lägreavsevärt deän prognostiserade, har tvingats skära 255man



199148SOUtill överbudgeratlandramenförvandlasDärmed ettlandramarna.ned
flexibilitet.utanprogram

fördelnings-finans- ochhaft effektenhar ocksåförhållanden attDessa
vid styrel-varit huvudämnenlikviditetskriserupprepadeochfrågor --

frågor därmed trängtsutvecklingspolitiska harDiskussionensemötena. av
tillbaka.

syftandestyrelseinom UNDPsdiskussion förtsår harUnder ensenare
Även styrelsear-utanför direktadetarbetsformer.UNDPsreformtill aven

förstärkningtillsyftarförslag cirkuleratantalharbetet avenett som
dessa.följande någraVi i detroll.UNDPs tar avupp

trepartskonstruktionenmedvissa problemenifrånkommaFör att av
förskall hasjälvau-ländernafattats ansvaretbesluthar vem somattom

kanså önskar,Omverksamhet.genomföra överenskommenskall manen
uppgift, kanförfackorgan dennaanlitatidigareliksom ett manmenman

privatau-länder ellerorganisationer, andraenskildasig tillockså vända
välja dethjälpa landetmöjligtneutralt mestskall så attUNDPföretag. som

alternativet.kostnadseffektiva
Development Re-utveckling HumanmänskligårsrapportUNDPs om

få iförsök gånglovordatmångakapitel 6 innebär attirefererad ettport, av
etablera UNDPinom ochUNDPutvecklingspolitisk debatt att som enen

faktor.biståndspolitiskt viktigutvecklings- och
finansieras huvud-DTCDtekniska biståndsprogramFN-sekretariatets

centralainstitutionsuppbyggandetillbiståndochUNDPsakligen avgerav
organisation ochsjälvständiginteDTCDDå ärregeringsfunktioner. en

huvuduppgift har detUNDPsframståralltmerutför verksamhet somsom
medförse UNDPskulleöverflyttas till UNDP. DettaDTCDföreslagits att

område.centraltpågenomföra verksamhetkapacitet ettatt
hävdasDet kanunder alla år.följeslagarevarit UNDPsResursbrist har

existensmini-sittförpåtiden balanserat gränsenorganisationen helaatt
global närvaro.organisationen närmastmandat åläggerUNDPsmum. en

globalaemellertid när-dennamotiveradekonomiskt måsteFör att vara
ställaFörökadeförutsätter attinnehåll. Dettafyllas med resurser.ettvaro
antalgivarländernaemellertidförfogande kräver etttillsådana resurser

beskrivitsdenkanverksamheten. Dessareformer typ ovansomvara avav
styrformer.förbättradeinnefattar ocksåmen

FN-systemetl9.2.4 Styrningen av
Efterflera olikapå sätt.dennaorganisation påverkariMedlemsstaterna en

organisatio-användningenfattas besluti styrandediskussion avomorgan
organi-biståndsgivandedehuvudelendetta sättPå styrs avresurser.nens

fack-Inomoch WFP.UNRWAUNHCR,UNICEF,sationerna UNDP,
organisationersFinansieringen dessastyrformenär avannan.enorganen

och kanbudgetenreguljäraviainte denbiståndsverksamhet kommer
normala budgetprocessen.inom dendärför inte styras

frivilligavia degivarländernastyrningform utövasindirektEn avav
organisation.tilldemultibi-bistånd,formibidrag, i regel engersomav

organisatio- 256ibeslutsprocessenpåindirekt påverkanständigHäri ligger en



På likartat kansätt mottagarländerna SOUett åtminstone i 199148teorinnen. - -
förhandla med organisationen vilka verksamheter skall genomfö-om som

i de landet.ras egna
Medvetandet Förhållandendessa har lett till inom flertaletattom man

FN-organ har beslutsfattande konsensusmed samförstånd omröst-utan
ning. Trots u-länderna har möjlighet vid omröstningatt majoritet föratt
sina förslag, avstår från utnyttja detta, givarländernasdåatt medver-man
kan i besluten förutsättningär för fortsatta bidragsökningar.en

Tidigare diskuteratshar svårigheterna få de olika organisationernasatt
sekretariat arbeta mål. Detatt centrala FN harmot saknatgemensamma
kompetens och för åstadkomma samordning. Samordningattresurser
behöver intehär uppfattas i strikt juridisk mening. En högre grad av
samordning mellan organisationerna minskaskulle riskerna för friktion
och effektenöka vidtagna åtgärder. För detta krävs emellertid centralaav
instanser med möjlighet att styra.

Nordiska FN-projektet diskuterathar flera förslag stärka den rollatt som
borde spelas generaldirektören för ekonomiskt samarbete och utveck-av
ling. Nivån tjänstenpå borde sådan han inte betraktas lägreatt änvara som
cheferna för organisationerde verksamhet han skall påverka. Genomvars
sammanslagningar sekretariatsresurser inom det centrala FN kunde hanav
också förses med beredningskapacitet står i bättre förhållandeen ettsom
till hans arbetsuppgifter. Troligen borde FNs generalsekreterare i större
utsträckning sig i frågor.dessaengagera

Något anomali är det UNDPs verksamhet i realitetenatt ärav en ett
intressecentralt för endast minoritet medlemmarna. Tio givarländeren av

för 80 finansieringen och de 52 fattigaste erhåller 87 %svarar av av
Ävenbiståndet. med hänsyn till den nämnda resursbristen utgör UNDP en

viktig samarbetspartner för den sistnämnda ländergruppen. Dessa förhål-
landen borde bättre återspeglas i styrformer.UNDPs

Inom Nordiska FN-projektet har framförtsockså förslag förett att
åstadkomma bättre sammanhållning biståndsverksamhet.FNs Deen av
organisationer här åsyftas är UNDP, UNFPA, UNICEF, WFP ochsom
IFAD. Förslaget innebär skulle inrättaatt råd Inter-ett gemensamtman
national Development Counci1 för samtliga ovannämnda organisatio-

UNDP och UNFPA har redan styrelse, Governing Coun-ner. gemensam
cil. Därmed skulle det också bli möjligt succesivt till ståndatt en
samordning och samverkan mellan samtliga aktörer inom dettunga egent-
liga biståndsverksamhet.FNs Diskussionen övergripande utvecklings-av
politiska frågor skulle naturlig plattform.en

För ytterligare stärka styrningsmekanismernaatt kunde också enligt-
FN-projektet fleraeller exekutivstyrelser med begränsat medlemsan-en-

inrättas.tal Dit skulle beslutsfattande i policy- och resursfrågor delegeras.
Härigenom skulle symmetristörre skapas mellan organisationsformerna
for det egentliga FNs biståndsorganisationer och utvecklingsbankerna.

Möjligheterna för organisationerna på flexibelt sätt skulleatt ettagera
öka väsentligt, sekretariaten i varje läge, via exekutivstyrelse, vissteom en

hade medlemsländerna sig.medatt För många biståndsgivare skulleman
förbättrad styrning verksamheten detgöra lättare finansiellten av att 257
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199148SOUbördefördelningför mellanFörutsättningarnastödja organisationerna. en
förbättras.bidragsgivarna skulle därmed

biståndHumanitärt19.2.5

internationellt ekonomisktinomskillnad från andra områdenTill många
flyktingbi-katastrofbistånd ochsocialt FNs arbete medsamarbete äroch

inträffarnaturkatastrof det FNs rollärifrågasatt. Närhelstsällanstånd en
för samban-biståndet ochsamordnamobilisera externaatt svararesurser,

Likaledes spelar FNvärdregering FNs medlemsstater.ochdet med en
människan orsakadeundsättningsoperationer vidiframträdande roll av

miljöfaktorer. Exempelorsakadkatastrofer, krig eller hungersnöd avex.
Mocambique,Afghanistan ochi krigsdrabbade länderarbete ärpå FNs

inbördeskrig Sudantill ärkatastrofbistånd områden medexempel på samt
Särskilt gällermiljökatastrofer Etiopien Sahel. vadochbistånd vidpå av

sin opartiskhet.katastrofer fördelFNmänniskan orsakade har genomen
inom katastrofbi-i insatserregelbundetmedverkarantal FN-organEtt

UNHCR ochUNDRO, UNDP, WFP,Hit i första handhörståndet.
framgångsrikttillfällenvid antalorganisationer harUNICEF. Dessa ett

katastrofbiståndsinsatser.samordnat
församordningsorganemellertid i FNsfinns svagheterDet systemet.

auktoritet ochför mandat och saknarkatastrolhjälp, UNDRO, har brettett
brister fram-katastrofbiståndsprogram. Dessafor samordnaattresurser
Gulf-krisen.nödsituationer uppstod undervidtydligt dekom senast som

ansvarigsistai handroll spelahargeneralsekreterareFNs stor att somen
katastrofsituationer.vidsamordning tidigt skapasmekanismer forför att

tidigt förtillräckligtfattasfinnas, beslut kanBeredskap såmåste attatt
operationersådanabetydande kunskapertillåta planering och så deatt om

verkligen utnyttjas.kanfinns inom FN-systemetsom
utsträckning kani kapitelbehandlats I denFlyktingfrågorna har 11. man

finansieringenområde gäller detproblem på dettatala strukturella avom
otillräckliga;llyktingområdet dess-ärflyktinginsatser. påResursernaFNs

debrist Med tanke pålider på storasystemetutom resurserav reserver.
flyktingfrågor inom sina länderolika påländer lägger voreegnanersom

flykting-förhållandevis billiga,avsättningar for FNs,rimligtdet med större
jämföramiljarder30 kr,Asylmottagningen i i-länderna kostarinsatser. att

finansieringenLikaledes måstemiljarder kr.på 3med UNHCRs budget
plötsligtviddisponeramöjlighetlångsiktig och att reservergevara mera

situationer.uppkommandc
finns behov ökadhumanitära biståndet gäller dethela detInom att av en

utvecklingsbiståndet.reguljärakatastrofinsatserintegration och detmellan
katastroferförhindrautvecklingsbiståndetsituationervissa kanI att upp-

olikaskillnader mellanfall finnsallvarligt försvåras. andraIstår eller deatt
flyktingmottagande ländervärldssamfundet ochprioriteringar.länders För

utvecklingsansträngningar i vissexempelvis angeläget medkan det envara
frågai kanflyktingars återvändande. Landetregion för underlättaatt

sigvilligt utnyttjainteinsatseremellertid prioritera andra och att varevara
för ändamål. För- 258från utvecklingsbanker dettaeller lånUNDPs landram



mågan övergripandeatt på sådana utvecklingsproblem SOUta ett 199148mer grepp
behöver utvecklas.

19.3 FN-familjen utvecklingsbankerna-
dettaI avsnitt lämnar FN-systemets inre familjeproblem för gå överatt

till dess relationsproblem, närmare bestämt relationernayttre mellan i
första hand UNDPfackorganen och utvecklingsbankerna. Vi koncentrerar

därvid på Världsbanken, eftersom FN-familjens relationer till de regio-oss
Ånala utvecklingsbankerna är begränsade. sidanandra Världsban-ärmer

ken så lieradnära med Internationella valutafonden IMF det stundomatt
lämpligtär tala de båda Bretton Woods-institutionernaatt änom snarare

bara banken.om
Vari består problemet sistaI hand det frågaär ochen om resurser

rollfördelning. Medan UNDP fått sina decimerade i realase resurser
under 1970- och l980-talen,termer har utvecklingsbankerna och deras

fonder tvärtom lyckats bibehålla eller förstärka sin resursbas. Sam-o. m.
tidigt har utvecklingsbankerna med Världsbanken i kraftigt vidgatspetsen
sin verksamhet på det tekniska biståndets område, där UNDP och fackor-

tidigare dominerade. Världsbanken ärganen avsevärt störrenumera en
finansiär tekniskt bistånd än UNDP och har byggt betydandeav upp en

kompetens på många fackorgans områden.egen
Vad gör denna utveckling till problem är den tenderarsom ett att att

marginalisera UNDP och därmed försvaga FN. Detta är desto allvarligare
det multilaterala biståndets viktigasteett företräden justär densom av

förstärkning FN-systemet det skulle kunna innebära. NordiskaDetav som
FN-projektet intehar bara analyserat problemen inom FNs biståndsverk-
samhet också kommit fram till förslagutan hur de bör angripas. Dessaom
förslag gäller, framgåttsåsom föregåendenärmast avsnitt, huvudsakli-av

hur UNDP skulle kunna förstärkas.gen
Föreliggande avsnitt syftar till komplettera FN-projektetsatt analys,

speciellt i vad gäller rollfördelningsfrågan. Vi utnyttjar därvid såväl av
FN-projektet publicerade material framtaget under kom-rapporter som
mitténs arbete och delvis redovisat i tidigare kapitel. Först beskrivs några i
sammanhanget relevanta olikheter mellan FN-systemet och utvecklings-

därefterbankerna, redovisas den aktuella samarbetssituationen och slutli-
diskuteras möjligheterna rollfördelningsproblemet.lösaattgen

19.3.1 Olikheterna

FN-systemet politisktär till sin primäraDess uppgift ärnatur. upprätt-att
hålla fred och säkerhet för sina medlemsstater. Fackorganen tillkom ur-
sprungligen sinapå respektive områden uppgiftexpertorgan medsom att
tillhandagå hela medlemskretsen särskild inriktning på u-länder.utan
Både de centrala fackorganenoch enligt principen landstyrsorganen ett en
röst. Det har givit u-länderna majoritet i dem alla dock inte alltid i
säkerhetsrådet.

allaAtt har röst kan förstater uttryck principenetten ses staters 259som om



SOU 199148princip rimlig i politiskalikställdhet, kansuveränitet och en som vara
rimligtförutsättninggivetvis under det betraktasDetta attatt somorgan.

miljonervikt 000invånare med lmed l00 000stat ges samma som enen
princip till vissa intelettinvånare. FN har dennaI ansettatt stater, som

i paritet besluten ställerinflytande besluten med de kravsitt över vara som
fötterna, ställa sigutnyttjat möjligheten rösta med dvs.på dem, attatt
inte sina fastställdasina frivilliga bidrag, betalavid sidan minskaav,

sitti sista anmäla utträde.i tid handbidrag eller - -
naturligtpolitiska karaktärtanke på FN-systemetsmedDet är att

iföreträdare i och mångade centrala ävenmedlemsländernas organen
Rekryteringfrån statförvaltningen.ofta den centralafackorgan kommer

FN-byråkratinnationskvoter.i utsträckningbefordran bygger påoch stor
för tungrodd.kändär att vara

föregåendeihar dess problem berörts närmastVad gäller UNDP av-
i förevarande sammanhang UNDPsärskild betydelse ärsnitt. Av att

alltför ochfungerande styrelse ärväl Desssaknar storstyrsystem.ett
effektivt styrande Detalltför försällan utgörasammanträder ettatt organ.

form exekutivstyrelse besvärande.avsaknaden någongör avav
till fackorganen ochrelationockså UNDPsViktig i sammanhanget är

självstän-biståndsgivare. heltmultilaterala Fackorganen ärrolldessas som
normativatill avseddadiga i förhållande UNDP. De är expertorgansom

sinsina byggaåtkommit delhar ägna att utatt stor resurseren avmen
utveck-bryta dennaoperativa biståndsverksamhet. En strävan är attnu

fackorganens kompe-fall bekostnadling, eftersom i skett påden många av
sina respektive områden.funktion påoch expenorgantens som

i vissför och, mån, deockså kan stå IMFVärldsbanken härsom-
sig i avseendenutvecklingsbankerna skiljer berördaregionala merovan-

från och UNDP.mindre markant FN-systemeteller
utvecklingsfinansiering ochekonomiskt medBanken är rentett organ

principenenligt vägdauppgift.tekniskt bistånd enda Den styrs omsom
grundkapital och där-i bankensvikterna andelarnadärröster, motsvarar

tillförsäkrarekonomiska tyngd. Detmedlemsländernasmed återspeglar
förstär-inflytande verksamheten. Dettagivarländerna avgörande överett

bidragsvilja.i sinker derastur
från olika de-företrädare i Världsbanken kommerMedlemsländernas

akademisktinslag skolademyndigheter med starktoch ettpartement av
offentlig privat sektor ochfrånrekryteras såvälPersonalenekonomer. som

Rekrytering befordran påverkastekniker. ochdomineras ochekonomerav
fungeraför välkändnationalitetshänsyn. Banken ärinte nämnvärt attav

för sedan,omfattande omorganisation några årinte,är trots enmen
organisa-förknippade mycketfrån medbefriad de problem är storasom

förkla-delvisi vilket kanhögre FN-organen,tioner. Löneläget något änär
kombinationmarknadskrafterna i medberoendestörreett enavras av

lönepolitik.solidariskinternt
exekutivstyrelseVärldsbanken dessmöjligheterna ärgällerVad att styra

22relativt begränsade storlekavgörande betydelse. Dennas personerav -
ii två gånger veckanfördel. sammanträdena regelDe tätaär en ---

i banken och 260exekutivdirektörerna placeradelikaså. ärGenom att genom



deras mandatperioder på minstär två bliratt år, deras möjligheter SOU 199148sättaatt
sig in i ärendena och inflytandeöva relativt goda. Genomatt de ståriatt
ständig kontakt med och i viktigare frågor på sinauppdragagerar av- -
hemmamyndigheter, det dessaär och i sista hand regeringarna styr.som
Samtidigt har banken, med målmedveten ledning och profes-ochstoren
sionell förhållandevispersonal, självständig ställning.en

Inom Världsbanken funktionerantal iett FN-systemet ärryms som
spridda olikapå Banken intealltså bara för resursmobilise-organ. svarar
ring, -förvaltning -fördelning,och liksom UNDP, disponerar ocksåutan
fackkompetens och biståndsadministrativ kapacitet, i vissamotsvarande
fall överträffande finnsden i fackorganen. Därtill kommer betydandesom
forskningsresurser inte bara på det allmänt utvecklingsekonomiska områ-
det också flertaletpå fackområden.utan

Dessa olikheter viktigaär hålla i minnet vid diskussionatt en av
samarbete rollfördelningoch mellan de båda organisationssystemen.

19.3.2 Samarbetet

Formellt visserligenär både Världsbanken och IMF betraktaatt som
fackorgan i FN-stadgans mening, i realiteten innebär intedetta någonmen
inskränkning i de institutionernasbåda självständighet. Mellan FN och
Internationella utvecklingsfonden finnsIDA överenskommelse frånen
1961 tillsättande sambandskommitté mellan FNs generalsekre-om av en

och Världsbankspresidenten med motsvarighetenterare till vad som nu
är UNDPs administratör fullvärdig deltagare. På grundsom mot-av

frånstånd bankens sida har emellertid denna kommitté aldrig samman-
FNs administrativaträtt. I samordningskommitté med FNs generalsek--

ordförande ingårreterare dock Världsbanken och IMF.som -
praktikenl har samarbetet mellan FN och Bretton Woods-

institutionerna löpt i andra banor. Det har underlättats permanentagenom
från iFN Washington frånrepresentanter och Bretton Woods-

institutionerna i New York och Geneve. Vidare tillsattes i början av
1980-talet UNDPVärldsbanks-arbetsgrupp uppgiftmeden gemensam att
fastställa policy på områden intresse, övervakagemensamt attav samar-
betet mellan de båda organisationerna och träffa överenskommelseatt om
framtida finnsarbete. Det också antal samarbetsöverenskommelserett
mellan Världsbanken och olika FN-organ.

Organisationernas påverkan varandra varittorde ha begränsad. Ettav
undantag skulle möjligen den effekt UNICEFs kampanj förvara som
anpassning med mänskligt ansikte hade utformningenpåett deav av
Världsbanken och IMF stödda strukturanpassningsprogrammen i slutet av
l980-talet.

När det gäller finansiering och genomförande tekniskt bistånd före-av
kommer alltmer omfattande och mångskiftande samverkan. Dennaen
berör inte bara UNDP och Bretton-Woods-institutionerna ocksåutan
fackorganen.

Världsbanken sålundaär viktig verkställare UNDP-finansieradeen av
projekt, liksom UNDP viktigär verkställare Världsbanks- ochen 261av



199148SOUUNICEF ochfungerar ocksåUNDPprojekt. FörutomIDA-finansierade
växande antalverkställareILO,speciellt FAO ochfackorganen, ettavsom

biståndsprojekt. Samarbetet medtekniskaVärldsbankslDA-ñnansierade
finan-problemfritt, det har öppnatvaritinteharfackorganen en nymen

tekniskaexpansionen bankensunderlättatför ochsieringskälla dessa av
bistånd.

sektorinriktadei dessVärldsbankenanlitas ocksåFackorganen ar-av
tillsammansi grad utarbetasallt högresektorrapporter,Bankensbete. som

iviktigt underlag bådeanvändsmottagarland,respektive ettmed som
biståndssamordning.multilateraloch iutvecklingssamarbetebilateralt

och vidkonsultativainomframför allt desamordning skerSådan grupper
respektive ellerUNDPVärldsbankenrundabordsmötende mersom

antalför ochsammankallar motta-mindre regelbundet ett stortettvart av
under-ekonomiska utgörbankensPå sätt rapportergarländer. samma som

konsultativaUNDP detillhandahållervid rundabordsmötena,lag också
biståndsrapporter.sina tekniskagrupperna

speciellt demedsitt samarbetefärd ökai medOckså IMF är att
Stöddafonden och bankendeverksamhet berörvilkasFN-organ, av

delvis grundval depåsamarbete skerDettaanpassningsprogrammen. av
infogade ochanpassningsprogrammen äri vilkapolicy-ramartreåriga som
biståndssamord-utvecklingsplanering ochförfår betydelseökaddärmed

landnivå.ning på
sidan ochfackorganen åochmellan UNDPsamarbeteökandeDetta ena

de berördaframvuxetå den andra ärVärldsbankenförsta handi ur
antagli-intressen. Det stämmerömsesidiga behov ochorganisationernas
sigursprungligen ochtänktearkitekterorganisationernasinte vadmedgen

emellertid detVäsentligare ärintryck.ostrukturerat attkan någotdet ettge
tillgängliga ochtotaltutnyttjandetförbättrarallt döma avresurseratt avav

komparativa fördelar.olika organs

Rollfördelningen19.33

väsentliga dendelarförskjutningeninnebärSom redan avnoterats av
försvagningVärldsbankenbiståndsgivningen från UNDPtekniska mot en

allmäntroll på detväxandeVärldsbankensriktning verkarFN. I sammaav
området.utvecklingspolitiska Anseroch attbiståndskoordinerande man

FN-förstärkandebiståndet dessmultilaterala ärviktig detaspekt aven
Vilkautveckling.dennaanledning söka vändapotential, finns det att

rollfördelningdagensför förändraanförasskulle kunnaytterligare skäl att
möjligheternavilkaoch ärområdebiståndets attmultilateralapå det

förändringsådanåstadkomma en
tillta-modelltill renodladåtergångprincipiellt kundeRent synasenen

förbankmässiga låntill lämnasigskulle begränsaVärldsbankenlande. att
projekt och UNDP skulleindustriellainfrastrukturella ochfinansiering av

heltgåvobasis. skulleIDAbistånd påtekniskthuvudfinansiären avvara
tillförasfortsättningenigåvomedelmotsvarandeochdelvis avvecklaseller

redovisadeiliggeranledningar några demmångaUNDP. Av ovanav-
enkel och 262såärWoods-systemenoch BrettonFN-olikheter mellan en-



rätlinjig imodell praktiken utesluten. Frågan är SOUden 199148ända-om ens vore
målsenlig.

Ett skäl förändra rollfördelningenannat kundeatt u-ländernaattvara
har röstmässigt överläge i FN-organen.ett En utvecklings- biståndspo-och
litisk tyngdpunktsförskjutning dessa kunde alltså förmodasmot öka u-
ländernas inflytande i frågor i första hand berör dem. Ett problem ärsom
här inget tyder på formelladenatt u-landsmajoritetenatt i UNDPex.
varit till för verksamheten. Vidare skulle faktiskt fungerandegagn en
u-landsmajoritet sannolikt minska än öka flertalet bidragsgivaressnarare

bristanderedan bidragsvilja. förhållerDet sig helt enkelt frånså vissaatt en
synpunkter önskvärd tyngdpunktsförskjutning antagligen skulle reducera
den totala multilaterala biståndsvolymen. Om sådan kvantitativ effekten
skulle uppvägas positiv kvalitativ effekt, är fråga.öppenav en en

Nordiska FN-projektet är här mycket explicit i sitt slutdokument Det
fögaär tvivel de givarländernas villighetatt stora frivilliga bidragom att ge

i allt högre grad kommer avhänga det inflytandeatt fårde överav
användning. Man hänvisar till multilateraladepengarnas organisatio-att

varit vinnare i 1980-talets omläggning biståndsflödenaner som varit deav
kunnat givarländerna inflytande.större Man intesom på någonge tror

ökning bidragen till FN-organen, innan de reviderat sina styrelseformer,av
förtydligat sina ansvarsförhållanden och förbättrat sina redovisnings-

Och konstaterarsystem. sammanfattningsvis det finns ofrån-man att ett
komligt samband inflytandemellan och bidrag på många håll i FN-
systemet.

finnsDet två andra skäl söka förbättra balansen mellanatt FN-systemet
och Världsbanken biståndsområdet.på Det är nuvarande Världs-attena
banksdominans i sig utgör problem. Bristen på alternativett och konkur-

kan upplevas besvärande sinapå håll, och Världsbankenrens anklagassom
förstundom paternalistisk och självsäker attityd. Visserligenen söker man

hantera detta problem på olika sätt, bl.a. söka samarbete påattgenom
olika jfrhåll kapitel 14 och 15. Kvar står emellertid det multilateralaatt
biståndet antagligen skulle betjänt jämviktstörre mellanvara av en
Världsbanken och FN-systemet än vad fallet iär dag. Det skullesom
förutsätta förstärkning både UNDP på det allmänna utvecklingspo-en av
litiska området och fackorganmånga på de områden där de bordeav
besitta obestridd expertkompetens.en

Det andra skälet är Världsbanken löper riskatt översträcka sig,att om
den fortsätter vidga sina ambitioner. Detatt vidär eftertankenärmare
märkligt banken med dess krav inteatt på lönsamhet och utdelning såom
i alla fall på självbärande verksamhet och bibehållenmeden högsta-
kreditvärdighet kunnat upprätthålla betydande kreditgivning fören-
ändamål primärundervisning, familjeplanering och slumsanering.som En
viss återgång till större andel projekt med närliggande avkastningen mer
skulle antagligen välkomnas vissapå håll, inomäven banken själv. Likaså
finns förmodligendet de gärna skulle banken i ökad utsträckningattsom se
kunde anlita expertis och därmed bli mindreextern hänvisad till byggaatt

fackkompetens på det efterområdet det andra.upp egen ena
Bilden emellertidär långtifrån entydig. Världsbankens omvandling till 263



199148SOUtill-gåvobasis i och medutvecklingsñnansiering påförorganisationen
området,socialadetpåexpansionensuccessivadenIDA,komsten av

betoningenökandebiståndet, dentekniskamjuka avdetvidgningen av
miljö,fattigdomsbekämpning,institutionsuppbyggande,ochkunskaps-

nordiskt hållfrån bl.tillskyndatsharallt dettakvinnoinriktning, a.etc. -
framstårutvecklingdennavändaacklamation. Attallmänunderskettoch

rimligt sökadetverkar attDäremotönskvärt.möjligt ellervarken som
sedanriktningen pågåriSträvanden denlängre.från ännuhejda den att

Problemet ärmedverkan.nordiskaktivunderbankeninomtidnågon -
alltidfinnsriktning. Detisträvandenpågår nyasamtidigt motsattdetatt

finnsi bankenOchinsatser.på ökadepockar resurserna.frågorviktiga som
kapaciteten,den störreharVärldsbankenSå längekärnfrågan.Detta är

bidrags-dit bådekompetensmässigt, detäroftaresursmässigt och även som
uppvisarFN-systemetOch så längedras.biståndsefterfråganochutbudet

FN-projektetNordiskaalternativ.fullgottdetsaknasbrister, ettdagens
ingaresultatinga godaingacirkelnondadentalar pengarom --

på hurpekatviockså,FN-projektet har settMenpengar. ovan,som
Förutsättning-föreligger ocksåså sker,Närbrytas.cirkel kanondadenna

och Bret-FN-organenrollfordelning mellanochbalansFor bättreenarna
Woods-institutionerna.ton
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20 multilaterala SOU 1991548Det biståndets beredningsresurser

flera tidigarel kapitel har berört de krav insatserpå svenska detsom
multilaterala biståndet ställer. iVerksamheten multilateralade organisa-
tionerna skall kontinuerligt följas, löpande ärenden skall handläggas, stra-
tegifrågor skall bevakas och policy utformas,svensk styrelseinlägg skall
utarbetas och samordningavstämmas, skall ske både med berörda svenska

nordiskt,och De imedverkar detta arbeteparter utgöretc. personer som
multilateraladet biståndets beredningsresurser, eller resursbas.

Kommittén i sitt fåtthar arbete intryck denna bas smal iärett attav
förhållande till de krav ställs på den. Det gäller redan löpandedensom
verksamheten. fortioriDet gäller den utredande och långsiktigaa mera
verksamheten. marginaler finnsNågra inte och personalen arbetasynes

mindreunder eller konstantmer press.
Som framgåttredan kommittén det motiverat höja ambitions-attanser

nivån det gäller insatsernanär de svenska inom multilaterala biståndet.det
Det skulle givetvis ytterligare öka diskrepansen mellan beredningsresur-

och de krav ställs inskjutaspå dem. Det bör här minst likaattserna som
viktig frågan fråganstorlek utnyttjasär hur väl desom om resursernas om

fungerar, effektivtoch speciellt hur de samordnas och samverkar.
Mot denna bakgrund diskuteras i föreliggande kapitel multilateraladen

resursbasen 20.l och kartläggas de svenska multilaterala beredningsre-
först de departementala 20.2 och sedan de delar demsurserna, av som

återfinns i biståndsmyndigheterna 20.3. Därefter fråganbehandlas om
beredningsresursernas tillräcklighet möjligheterna förstärkaoch attom

20.4.dem Kommitténs överväganden återfinnsoch slutsatser i sistadet
kapitlet 22.20.4.

20.1 Multilaterala beredningsresurser och användningderas

l detta avsnitt söker vad skulle kunna betraktas resursba-ange som som
på det multilaterala biståndsområdet. Vi går också igenom de typersen av

frågor där multilateral beredning krävs.
vidasteI bemärkelse skulle resursbasen omfatta institutionerkunna alla

och erfarenhetmed multilaterala biståndsfrågor frågorellerpersoner av av
inom biståndsgivande multilaterala organisationer. Resursba-tassom upp

för det multilaterala biståndetsvenska skulle därmed kunnasen anses
sammanfalla för bilaterala biståndet.med resursbasen bistånds-det De två
organisationsutredningarna UD 19841 SOU diskuteraroch 1990 7l
båda detta praktiska frånämne avstår skäl kartläggning.närmaremen av

uppgiftens omfattningEtt mått på förraden utredningen, uppskat- 265ger som



198283 hade omkring 15 000tar att svenskar skaffat sig direkt SOUerfarenhet 199148
biståndsarbete. Denna idagär avsevärt större.av grupp

En vid definitionså den multilaterala resursbasen är emellertidav
varken praktisk eller realistisk. Vi begränsar här till organisatoriskaoss
enheter med verksamhet direktär relevant for det multilateralaen som
biståndet. Sådana enheter återfinns både i vissa departement och på
myndighetsnivå.

Regeringskansliets departement har för antal olika multila-ansvaret ett
terala organisationer, är verksamma inom internationelladet bistån-som
det. I departementen inkluderar vi också de underlydande statliga verk och
myndigheter har uppgifter på det multilaterala området. En andrasom

institutioner har direkt i frågordessaettgrupp är deav svenskasom ansvar
biståndsorganen. När vi talar dem del resursbasen inklude-om som en av

också det nätverk institutioner och konsulter i sinras utgörav tursom
biståndsorganens resursbas.

Det nordiska samarbetets roll måste också beaktas. Inom allt multilate-
ralt arbete förekommer nära nordiskt samarbeteett indirektsom ger
tillgång till dessa länders resursbas. Det underförståddär förutsättningen
vid beskrivningen olika institutioner fulltde utnyttjar detav att ut nor-
diska samarbetet.

Inom de multilaterala organisationer arbetar biståndmed hand-som
läggs uppgifter.mängd Många dessa direktär relaterade tillen uppgiftenav

bereda och genomföra biståndsprojekt.att Det sigrör frågorom som
personaladministration, beredning, genomförande, uppföljning och utvär-
dering biståndsaktiviteter. Inom många dessa områden det rimligtav ärav

överlåta beslutsfattandeatt och planering till organisationerna själva.
Detaljstyrning via multilateral forhandingsprocess leder sällan tillen
snabba effektivaoch beslut. Trots detta har medlemsländer inom multila-
terala tendens försumma förberedelserna föratt de övergripandeorgan en
och strategiska besluten iställetoch koncentrera sig på detaljfrågor.

Nedangörs uppräkning olika frågortyperen medlemsregeringav inomav som enmultilateraltett har ställningatt ta till.organ
Varje internationell organisation utgör plattform där politiska handlingar ochen- utspel kan företas. Detta kan frångälla allt uteslutning medlemsländer tillavfrågoruttalanden i på intet sätt berör organisationensom själv. Beredning avsådana frågor fordrar kunskaper folkrätt och kännedom mångadeom omoskrivna regler tillämpas frågor.i olikasom
Skilda valfrågortyper liksom personaltillsättningarav kräver speciell formen- avberedning. Ett lands val till organisations beslutande fåkan direktaen organåterverkningar på möjligheterna kandideraatt inom organisation.en annanmåsteHänsyn tilltas nordiska överenskommelser rotation i internationellaomvalfrågor. Vid måstepersonval hänsyn till geografiska förhållandentas liksom
den personliga kompetensen hos olika kandidater etc.
Varje internationell organisation har sin specifika historia. Frågor äregen- sommöjliga driva iatt ett sammanhang är omöjliga föra framatt i Sekreta-ett annat.
riatets sammansättning kan möjliggöra eller omöjliggöra omorganisationsförslag.
Den personliga kompetensen inom vissa delegationer kan göra landett avsevärt
mycket betydelsefullt än vad dess politiskamera och ekonomiska betydelse i och
för sig skulle motivera. För undvikaatt misstag vid hanteringen sådanaavorganisationsspecifika frågor krävs hög grad kontinuitet. Länder haren av somett institutionelltstort minne eller har delegater varit verksamma inomsom
organisationen lång tid har fördel.storen en
Inom de internationella pågårorganisationerna fortlöpande förhandling såien- kallade normativa Sådanaämnen. förhandlingar syftar till fastställaatt internatio-
nellaöverenskommelser eller komma framatt till uppfattning i olikaen gemensam 266



SOUfrån 199148frågor. internationella konventioner med-Formerna för detta varierar som
ratificera beslut underlydande Bered-skall till enkla ilemsländerna sedan organ.

ämnesområdet måsteingåendekräver kunskap ochämnenningen dessa omav
samrådsarbete.föregås omfattande utrednings- ochofta ettav

biståndetmånga det multilaterala olikasammanhang sker styrningenI genomav- biståndsstrategier Utformningen dessa strategiereller programdokument. av
Samtidigt finnsofta förhandling mellan olika ländergrupper.och blir enprogram

påverkan från internationella sekretariat och staberofta stark dedock somen
sådana inför förhandlingarBeredningen dennaförbereder diskussioner. typ av

målsättningarpåmåste bl. ochinnefatta ställningstaganden baserade svenskaa.
nå resultat.de taktiska möjligheternakunskap attom

ofta tillorganisationerna avkrävs ställningstagandenInom de internationella- sakfrågor.sektorfrågor specifika Detta kan gälla diskussionereller som exem-
land eller övergripande aktionsprogrampelvis jordbrukspolitiken i visst ett motett

ämnesområ-frågor kräver sakkunskapEn god beredning dessaaids etc. av om
biståndspolitik fälterfarenhet.ofta i formpraktiskdet liksom avav - forum för driva specifiktorganisation utgör potentielltVarje internationell ett att- framgångsrika,frågor. fordrasSkall speciella initiativsvenska ämnenoch vara

långvariga förberedelser.ofta
påområde hemmaadministrationen är priorite-där beredningen ligger heltEtt- Särskilt tydligt blir detta i samband medmellan olika organisationer.ringen

fastställas. Denna beredning-där anslag till olika skallbudgetberedning organ
lång serie olika hänsyn,innebär sammanjämkning ex.av ensprocess en

biståndets målgrupper och be-gäller inriktning ochsvenska prioriteringar vad
genomföraeffektivitet möjlighet vissaorganisationers ochdömningar olika attav

viss anslagspolitik har politisk betydelseTill detta kommerverksamheter. att en
så Sverige internationellt.väl inom som

förfrågningar extrabidrag till olika projekt eller aktivi-ärendetyp ärEn vanlig om- Önskvärt sådana informationförslag är underbygda med relevantärteter. att
såvälföremål ofta kunskapför ordentlig analys. Detta kräversedan kan blisom

ñnansieringsförslag skallbiståndsadministration Närsakkompetens. ettsomom
nödvändigheten,fordras därutöver politisk bedömningföras till beslut, aven

erhållatillskjuta medel. Möjligheternaoch lämpligheten attönskvärdheten att
måstefrån under-nordiska insatser etc.finansiering andra källor gemensamma

sökas.
specifika frågor följerolikahandläggningen över-Från typer merav av

inom olikasvårigheter delom-gripande frågeställningar. Beror möterman
Återspeglar organisationernas mandat ochproblemråden på strukturella

Är organisationerna samarbets-önskvärda ålagda de rättaverksamhet det
flödar från givarlän-formerna minst biståndsområdet, därpåInte pengar

tillorganisationer slutligenorganisation, vidare till andra ochder till etten
vikt. frågor kräverstrukturfrågorna Sådanamottagarland, störstaär enav

politiskt orienterad beredning.
beredning,olikheter beslutfinns likheter och mellan begreppenDet både

multilaterala området.bilaterala respektivegenomförande på detoch
iefter beslut respek-biståndsorganen bereds ärendende svenskaInom som
vissa fallgenomförande organisationen. Iförtive styrelse återkommer av

till regeringen för Eventuell kom-fråga överlämnas beslut.bereds ochen
inom biståndetregeringskanslietberedning åvilar därmedpletterande

tillbaka tillEfter regeringsbeslutu-avdelningen. går ärendetregelsom
för genomförande.biståndsorganet

multilaterala området.princip förhållande på detborde rådal samma
respektiveefter iorganisations sekretariat fråga och beslutberederEn en

talarorganisationen genomföra beslutet. Närskallstyrande omorgan
genomförande multilaterala området, detberedning, och på det ärbeslut

emellertid i allmänhet något annat som avses.
multilaterala skall beredas,i ärendendet svenska agerandetDet är som

frågornagenomföras. fåtal uppräknadeBara debeslutas och ett ovanav 267



SOU 199148organisationernas sekretariat Sverigeså ytterligarebereds att utanav
ställning. allsidigt fram.beredning kan Ett svenskt underlag måste tasta

Därefter fattas nordisktkan beslut svenskt eller agerande samtom - -
genomföras i form aktiviteter ställningstaganden vidslutligen och ettav

liknande.styrelsemöte eller
fortsättningsvis beskriver multilateralvi behoven beredningNär ärav

multilaterala förbere-det Detdet agerandet systemetgentemot som avses.
multilateralt biståndsprojekts genomförandefasarbetet i åvilardande ett

organisationerna.multilateralade

beredningsresurser i20.2 Multilaterala departementen

multilaterala organisationerna bildades för foraFlertalet de utgöraattav
för informationsutbyte Förhandlingar olikaoch inom sakområden. Under

tilldelades1950- l960-talen de också inom internationellaoch roll deten
uppgiften förbiståndet. ursprungliga flertalet organisa-Den kvarstår dock

tioner viktigaste, biståndet förden även står huvuddelen desom om av
organisationen omsätter.resurser som

Ansvariga för organisationernade sakområden behandlas i olikaärsom
instruktionsgivningoch ämbetsverk. Kontakter ochdepartement avseende

omfattarvissa organisationer med breda fleramandat sakområdensom
därför ligga på antal intressenter.kan ett stort

arbetsuppgifterSer vi till för olika befattningshavare inomde som anges
exkl. 80 tjänsteman häridepartementen UD, har över handläggande

inbegrips chefer För multilaterala organisationer vilka också sysslaransvar
bistånd. imed Detta både och underskattar bredden verksamheten.över-

Åarbetsuppgifter.Flertalet de 80 handläggarna har också andra andraav
sidan ytterligare uppgifterhar antal handläggare ellerett stort som mer
mindre multilateralaregelbundet berör organisationer.

Organisatoriskt varierar lösningarna mellan olika departement. sjuI
finns särskilda internationelladepartement, sekretariat och därutöver tre

fackorganskommittér UNESCO-, FAO- och ILO-kommittén inomsamt
finansdepartementet internationell avdelning.en

utrikesdepartementet finnsInom multilaterala enheter vid politiska
avdelningen handelsavdelningenoch handläggaremed 14 vardera. U-
avdelningens multilaterala enhet har också handläggare. Utöver14 dessa

inomhandläggare utrikesdepartementet multilateralahar än 15mer orga-
nisationer Liksominom sitt arbetsområde. fallet i övriga departementvar
både underskattar omfattningenöver- och detta den totala arbetet medav
multilaterala organisationer.

Vid delegationersvenska ambassader och har mellan 35 och 40 handläg-
arbetsuppgifter multilateralapå det området.gare

Sammantaget mindre tjänstemänsåledes något 200 handläggandeär än
inom kanslihus utrikesförvaltningoch följasysselsatta med verksamhe-att

inom multilaterala organisationer i anslutningoch bereda ärendenten
därtill. Till statliga omfattandedepartementen är också knutna verk med
kontakter multilateralamed det Inom verk berörs mångadessasystemet.

multilateralafler regeringskansliet.gånger inomärenden än 268personer av



SOU 199148olikaredovisas regeringskansliets befattning frågorNedan delar medav
multilaterala biståndet.berör detsom

Avdelningen för internationellt utvecklingssamarbete u-avdelningen-
inom regeringen för biståndsfrågorFöredragande biståndsministern.är

Biståndsministern chef för u-avdelningen,också primärtär har bered-som
ningsansvar för biståndsfrågor. biståndsministernUnder leder statssekre-

för biståndsfrågor inomarbetet u-avdelningen.teraren
Avdelningen uppdelad på enheter leddaär departementsråd.tre av

ställföreträdande enhetschefer chefer särskildaoch med ansvarsområden
fem kansliråd. Avdelningen i övrigt 28 assisten-är har handläggare och 17

förhandlare ställning minister till avdelningen.Två med knutnaärter. som
multilateralaFörutom den enheten, behandlas nedan, handläggersom

också den bilaterala vissa frågor multilateral anknytning.enheten med
för rundabordskonferenser organiseradeEnheten ansvarar ex. av

konsultativa organiseradeUNDP och Världsbanken, närgrupper av
bilateralt bistånd.dessa gäller länder svenskt harMan ocksåtar emotsom

för skuldfrågor, oftadelansvar i multilateralaockså behandlasett som
bilateralasammanhang. Den enheten har tillsammans multilate-med den

förrala enheten del SIDAs multibi-samarbete.ansvaret storen av
Den tredje enheten, budget- och planeringsenheten, för arbetetansvarar

kommitté föri OECDs biståndsfrågor DAC. Betalningsbalansstödet, som
till delen samñnansieringsinsatser multibistörsta utgörs mellan SIDAav

Världsbanken, tredjeoch handläggs den enheten.av
multilaterala enhetschefDen enheten består departementsråd,av en

ställföreträdande enhetschefer kansliråd,två och elva handläggare samt
fem byråassistenterassistenter. Till förhandlareenheten knuten påär en
ministernivå. multilaterala inom regerings-Den enheten deär störstaen av
kansliet. kraftigt multilateralaEnhetens arbete påverkas det arbetetattav

omfattande från cheferskräver reseverksamhet såväl handläggaresen som
sida.

40-tal multilaterala organisationer ingår i multilaterala bistånds-Ett det
organisationerna emellertid för °oDe största 95systemet. tretton svarar av

multilaterala biståndetsdet multilateralaDen enheten har huvud-resurser.
för Socialdepartementetelva dessa. Endast WHO FAOochansvaret av

jordbruksdepartementet har huvudman. till fáltverksam-Serannan man
finansieradheten bl. tillkommerUNDP ILO arbetsmarknads-a. av

industridepartementetUNIDOdepartementet och har betydelse-som
full Beträffandebiståndsverksamhet. Internationella utvecklingsfonden,
IDA, nedan.se

kan vissa organisationer för vilkaDet dock värt deatt notera attvara av
multilaterala enheten får sinaden har huvudansvar del svenskastoren av

bidrag via multibi-avtal biståndsorganen.med de svenska
Vid multilateraladen enheten handläggs också antal normativaett stort

frågor, liksom frågor allmän biståndspolitisk vilka behandlasnatur,av
generalförsamling,inom ECOSOC, UNCTAD,FNs etc.organ som

har således beredningsansvar.Enheten brett samråds- och Detta 269ett



inte för SOUbetyder underlag beslut fram 199148uteslutande vid multilate-denatt tas
förrala enheten. så vilar liksomAnsvaret sker dock där, bearbetningenatt

förunderlaget och förslag tilleventuella beslut.ansvaretav
multilateralaPå område har den enheten i allmänhet ocksåett ansvaret

för egentliga beredningenden genomförandet.och multila-Detta gäller de
förhandlingarterala olika ställningstaganden leder till.som

Inför förhandling måste hur frånavgöras svenskstoraen resurser man
sida beredd på denna. Delegationsledningär och delegationsstor-att satsa
lek fastställas, samrådsförfarandenmåste organiseras, anföranden förbere-

taktik diskuterasdas, Därtill iblandkommer uppvaktningar i olikaetc.
nordiskahuvudstäder, manifestationersamråd, i internationellaandra

sammanhang, etc.
särskild vikt i multilaterala ofta självaAv sammanhang förhand-är

lingen. multilateral förhandlingEn kännetecknas antal aktörer.ett stortav
därför oftaFörloppet förutse, varför framgångsrikär svårt förhand-att en

oftastlare ha relativt frittmåste mandat själv uppläggningen.skötaett att
Nordisk biståndspolitik internationellthar högt anseende.sätt Därmedett
ökar möjligheterna för Sverige aktiv i internationellaspela rollatt en
förhandlingar. kunna utnyttja fordrasFör detta multilateral förhand-att
lingsvana.

vikt kapacitet finns förDet är således aktiva förhandlingsförbere-attav
delser. jämföraMan kan här med de avsevärt större avsättsresurser som
till inom multilateralasådant arbete det handelsområdet.

Biståndsavdelningens multilaterala enhet har också huvudansvaret för
strukturfrågor biståndsområdet.på Man har emellertid i intedag resurser

utföra egentligt utredningsarbete. föreslagnaDet utredningssekretaria-att
se signedan skulle kunna åta sådana hindraruppdrag. Det intetet att

arbete definieramåste läggas ned på frågeställningar och analyseraatt
möjliga utredningsuppdrag. Skall sådana frågor följas fordrassedan upp,

utredningarnas resultat analyseras och till svensk politiköversättsatt samt
drivs i internationella föra.

Utrikesdepartementets politiska avdelning

politiska avdelningenDen leds pol.chef biträdandemed pol.chef.av en en
sjuDen består enheter. Fem efterdessa uppdelade geografiskaärav av

ansvarsområden vissa specialuppgifter.har En enheternamen av ansvarar
för nedrustning och säkerhetspolitik och handlägger multilaterala frå-en
gor.

Sistnämnda enhet, pol har arbetsuppgifter ligger närasom u-
avdelningens multilaterala enhet. iBredden verksamheten är, på ett un-
dantag densamma, dvs. hela beträffandenär, FN-systemet. Endast Bretton
Woods-institutionerna har pol 7 mycket begränsade uppgifter. Enhe-mer

består enhetschef, biträdande enhetschef, elva handläggare, åttaten av
assistenterbyråassistenter har specialuppgif-två ambassadörer medsamt

tillknutna enheten.ter
övergripandeEnheten har för politiska frågor, valfrågor ochett ansvar

normativa överläggningar, fleraberör delar FN-systemet. FNs 270som av



SOU 199148inominternationella rekryteringsärenden handläggs ocksåbudget och en-
heten.

demokratimålet samband medbiståndspolitiska harsvenska näraDet
vilketmänskliga rättighetsområdet,bedriverFN på detdet arbete som

ingår i pol 7s arbetsområdet.

ochfinansiellaenhet för internationellaFinansdepartementets monetära
frågor

föromorganisation innebar huvudansvaret1988 genomfördes attsomen
världsbanksfrågor flyttades frånskuldfrågorinternationellasåväl ut-som

finansdepartementet. samband därmed omvand-rikesdepartementet till I
internationellinternationella tillfinansdepartementets enhetlades av-en

förför ekonomiska frågor ochenheter,delning bestående två enenav
frågor.och finansiellamonetära

itill finansdepartementetöverföringen vissaSyftet ärendenmed varav
Sveriges isamordning agerande detförsta få till stånd bättrehand att en av

beträffande hanteringeniinternationella finansiella samarbetet, synnerhet
Ärenden internationella valutafonden ochrörandeskuldproblemen.av

till offentliga kreditorerParisklubben, i vilken skulderVärldsbanken samt
syfte ocksåställe. Ettomförhandlas, alltså på ochhandläggs ett samma var

uppföljningenför bevakningen de delarhöja ambitionsnivån ochatt av av
inte IDA-länderna.verksamhet berörvärldsbanksgruppens som

u-avdelningenfinansdepartementet och påArbetsfördelningen mellan
från 1988framgår överenskommelsevärldsbanksområdet av en

Ärenden innehåller flesta falli debehandlas inom världsbanksgruppensom
både bistándspolitisk och i bland ävenmonetär finansiell,aspekter och samtav - Frågoralla dessa aspekter beaktas.Utrikespolitisk Det är väsentligtnatur. att- policyfrågor ärfattigaste och därmed sammanhängandeavseende de länderna av

biståndspolitiskt intresse.direkt
leder bered-är för Sveriges medlemskap i banken. HanFinansministern ansvarig

IFC ochsamordningen världsbanksgruppen lBRDIDA.och ärendenningen omav
Bistándsministern för rörandeärenden IDA. beredningenMIGA utom om ansvarar

och ibistándspolitiska Världsbankens agerande i IDA-länderaspekternade av
ñnansdepartementetprogramländer efter beredning medSIDAs och gemensamger

ärenden Sveriges företrädare i relevantainstruktion i dessa till organ.
samrådärenden utformas li rörande världsbanksgruppen skallInstruktioner

ministrar.berördamellan
finansiellaför internationella ochFinansdepartementets enhet monetära

enhetschef.enhetschef biträdande Därutöver harfrågor ochleds enav en
arbetsuppgifterna ingår,assistenter.och Ienheten handläggare tvåsex

skuldfrågor, inklu-bl.förutom rörande Världsbanken och IMF,ärenden a.
Europeiskai Parisklubben,sive för Sveriges medverkan denansvaret nya

Öst-finansiellt till och Centraleuropa,utvecklingsbanken och allmänt stöd
finansielltnordiskt samarbeteNordiska investeringsbanken och annat

valutaupplåning utomlands.samt statens

Fackdepartementen |
FAO,fyra fackorgan omfattande biståndsverksamhet,harSom nämnts

organisationer spelar ocksåUNIDO. Två andra väsent-WHO, ILO och en
271u-landspolitisk betydelse, UNCTADinom normativalig roll ämnen storav



och UNESCO. Jordbruksdepartementet inkl. FAO-kommittén, SOUsocial- 199148
departementet WHO, arbetsmarknadsdepartementet inkl. ILO-
kommittén, industridepartementet UNIDO, utbildningsdepartementet
inkl. UNESCO-kommittén utrikesdepartementets handelsavdelningsamt
UNCTAD därförhar viktig roll biståndsområdet.även påen

Många övrigade FN-organen är också väsentliga, särskilt medav avse-
ende strukturfrågorna.på Dessutom gäller även dessa spelaratt om organ

begränsad kvantitativ inomroll det multilaterala biståndet, bi-utgören
oftaståndet viktig del deras budget och verksamhet.en av

Inom många fackdepartementen häri inbegrips underlydande verkav
finns betydande kunskaper de multilaterala organisationernas arbets-om
former och verksamhet. Kontinuiteten bland följerdem organisa-som en
tion är och har goda kunskaper inre förhållanden, vilketstor kanman om

föståelsenunderlätta exempelvis sekretariatens agerande. Sådana kun-av
skaper ofta vikt förhandlingsstrategierär när fastställas.skall Självfalletav
finns också betydande fackkunskap på de sakområden respektiveen som

organisationmultilaterala behandlar.

20.3 Multilaterala beredningsresurser i biståndsorganen

I kapitel 18 har vi redogjort for biståndsmyndigheternas omfattande
multibi-verksamhet. Samtliga biståndsmyndigheter har således direkta

erfarenheter de multilaterala organisationerna. sinaInom sakom-egna av
råden har biståndserfarenheterde också direkt relevans vid bedöm-av
ningen multilateralade organisationernas verksamhet. Deras bredaav
nätverk kontakter med den svenska resursbasen vid genomförandetav av
olika bistånd kan också utnyttjas för multilateral beredning.typer av

SIDAs biståndserfarenheter har i bredd de multi-stort sett samma som
laterala organisationernas. Inom vissa ämnesområden och regioner kan
SIDA ha djupare erfarenheteravsevärt vissa organisationer.än

vi tillSer existerandedet samarbetet biståndsorganmellan och multila-
terala organisationer, räcker det med påminna SIDAs multibi-att attom
bistånd 198889 uppgick till 850 milj.kr. Inom sektoravdelningen vid
SIDA har samtliga sektorbyråer omfattande samarbete olikamedett
multilaterala Detta går bortom det multibi-samarbetetrenodladeorgan.

innefattaroch överläggningar biståndsstrategier vittpå skilda områ-om
Enligtden. SIDA framförhar allt kontakter, överläggningar konferen-och

med Världsbanken i omfattning.ökat förIntresset samarbete medser
SIDA från multilaterala sida hänger med SIDA har långattorgans samman
erfarenhet och god kompetens inom områden kvinnoinriktat biståndsom
och sociala sektorer.

Det fördjupademed anslagsframställningar från myndig-systemetnya
heterna FAF möjligheternaökar för SIDA diskutera sitt arbete medatt
multilaterala frågor.

Generellt skulle SIDAs kompetens i frågor förrelevanssett detav
multilaterala biståndet kunna nyttiggöras bättre idag.än skersom

Sektorbyråerna har erfarenhet från flertalet de sakområdenav som-
diskuteras inom internationella biståndsorganisationer. Detta gäller 272
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SOU 199148utbildning-, industri-, infrastruktur- och hälsoområdet.

SIDAs siglandkunskap sträcker huvudmottagarkretsen.utövernumera-
Länderinriktade frågeställningar tillförasborde således kunna kunskap
från SIDA.
SIDA omfattande multibi-samarbete.har Mannämnts ettsom samar--

multilaterala organisationerna vid utvärderingenbetar också med de av
projekt Organisationsspecifiksådana eller kunskap och kom-program.

effektivitetsfrågor finns därför inomvad gäller SIDA.petens
Övriga biståndsorgan främst via sitt multibi-samarbete erfaren-torde ha

inte minst vid bedömningenheter kan ha relevans multilateralasom av
organisationers effektivitet. vissIMPOD har särställning då redanen man

beredningsansvaret för multilateralhar organisation, Internationellaen
handelscentret ITC. BITS har särskild kompetens vid bedömningen av
kreditbaserade insatser. SAREC sitt till forskar-kan med breda kontaktnät

formersamhället vissa beredning.underlätta av
Också organisationen för industri- näringslivs-den planerade ochnya

få i försstöd kan betydelse detta avseende. Deväntas resonemang som
beträffande i tillämpligaSIDA torde också delar gälla denovan nya
organisationen.

nyligenI utredning, föreslåsöverlämnad Bra beslut Ds 199063, etten
sekretariat för utredningar utvecklingssamarbete.om

påUtredningen beskriver organisationen följande sätt
verksamhetsområdeOrganisationens blir utvecklingssamarbete i vid mening.

förhållandendvs. rör internationellt utvecklingssamarbete i bilaterala ochsom
mål förhållandenmultilaterala fora. Organisationens främsta är belysaatt harsom

biståndmed svenskt göra, det kan även nödvändigt utredautvär-att attmen vara
frågor.dera andra internationella Inslaget information i arbetet blir viktigt.av

Organisationen förseskall kunna riksdagen, departementen och andra intres-ex.
med beslutsunderlag.senter

Organisationens roll är dels koordinera utrednlngs- och utvärderingsarbete.att
informationsarbete. dels genomföra studier och analyser, seminariersamt attm. m.
och riktad informationsverksamhet. påEn del uppdrag läggs forskare ochutannan

andrakonsulter, genomför personalen med kraft. För imen egen personerna
innebär åtorganisationen hälftendet tiden ägnas utredningsarbeteatt ochca av

återstoden information och koordination utlagda uppdrag.av
gäller utvärderingarNär det multilaterala organisationer utred-samtav

ningar rörande det multilaterala biståndet och dess strukturproblem bör en
organisation värdefulltsådan utgöra resurstillskott.ett

Möjliga förstärkningar20.4 beredningsresursemaav

Handläggningen biståndet bilaterala åvilarpå det området de svenskaav
bilaterala biståndsorganen. uppgifter fullgörs multila-Motsvarande på det

inomterala området olika internationella organisationer. bilateralaPå det
finnsområdet arbetsfördelning riksdag, regering biståndsor-mellan ochen

Målformulering beredning nivåer, samtidigtoch sker på dessagan. som
överallt kan för fattas.utkrävas beslut multilateralade Detansvar som

biståndet nivåerhar motsvarande såväl berednings- ansvarsfrå-men som
och eftersomhar politisk innebörd, intede har svenskgor en annan mer en

mellanstatlig karaktär. överblick följaKravet på och sättetutan atten
blirverksamheten inte frånannorlunda, kan utgå aktörernanär 273attman



SOU 199148till värderingar. decentraliseradedelar eller känner svenska Den--
finns bilateralaför beredning och beslut på området kanmodellen detsom

därför kopieras inom multilateralt bistånd.inte direkt
beredningsresurserna vid u-avdelningen, flerSer vi till avdelas något

till bilaterala till multilateralahandläggare det det området 17 15.än resp.
inriktade biståndsorganende bilateralt arbetar 600Inom närmare perso-

ner.
Organisationsfrågorna bilaterala blivit föremål förpå det området har

flera utredningar. Biståndspolitiska utredningens Biståndetsbetänkande
organisation 197861, 484 sidor diskuterar i bilateralaSOU huvudsak
organisationsfrågor. Utredningen Effektivare biståndsadministration

sidor till frågor, liksom biståndsorga-1984 3 8 återkommer dessaUD l
sidor.nisationsutredningen SOU 199017, 238

berednings- organisationsproblemenbilaterala och kan alltsåDe sägas
utredning intekartlagda och utredda. Någon motsvarande harvälvara

multilaterala genomlysning multila-företagits området. depå det Den av
inom Nordiskaterala arbetssätt och problem ägt FN-som rumorganens

multibiståndskommitténprojektet inom kan i någon månoch sägas utgöra
multilateral motsvarighet till utredningar. Därvidovannämnda haren

internationellaorganisationsfrågorna inomproblemen och den delen av
multilaterala biståndetdet belysts.

ambitionshöj ningar multilateralaSkulle svenska på det området komma
svenskatill givetvisstånd, påverkar detta också anspråken på de bered-

ningsresurserna. relationstal intressant förhållandetEtt mellanär ärsom
multilaterala omfattning.antalet handläggare och den verksamhetens De

multilaterala organisationerna bistånd miljardermotsvarande 5 kronorger
multilateral inom u-avdelningen. överblickhandläggare haAtt överper

arbetsuppgift. vi tilldenna verksamhet Ser enbart de svenskaär storen
bidragen, multilaterala i genomsnitthandläggarna på det områdetsvarar
för tio inom bilateralagånger anslagsvolym handläggarna detstörre än
biståndet. Handläggningsuppgifterna emellertid jämförbara.knappastär

Sverige tillsammans övrigaSkulle med Norden kunna påverka- -
°0 multilaterala biståndet i riktning nordiska värderingar,10 det motav

lika bistånd hela SIDAs anslag.har påverkat mycketnästanman som
Uppgiften omöjlig, eftersom nordiska biståndspolitiskainte strävandenär

omfattas givarländer inte minst företrä-också antal andra harett samtav
bland u-länderna.dare

Samordning, samråd

regeringsformen chefen för tilll 10 kap. 8 § stadgas det departementatt
vilket utrikesärendena frågahör skall hållas underrättad, när ärsom av

för förhållandet till mellanfolklig organisationbetydelse ellerstatannan
statliguppkommer myndighet departement..hos ävenannan

utredningar utrikesde-uppfylla detta stadgande har flertalFör ettatt av
Erfaren-verksamhet diskuterat olika samrådsarrangemang.partementets

inled-blandade. har fungerat väl iheterna sådana är De stundom ettav
ningsskede för småningom i slutligen i praktikenså råka vanhävd och 274att



upphöra. Sannolika förklaringar till SOUdetta 199148är
förutsattaDet deltagandet har legat förpå hög nivå ofta statssekrete--

rare.
frågorDe behandlats intehar varit tillräckligt principiellt ochsom-

långsiktigt intressanta.
Samrådet alltförhar skett försällan skapa kontinuitet i arbetet.att-
Sekretariatsfunktionen har varit bristfällig.-
Behovet förbättrat samråd på det multilaterala biståndets område ärav

dock betydande. fleraPå ställen i betänkandet har behov ettav mer
koordinerat svenskt uppträdande det gäller multilateralanär de organen
noterats.

Mellan olika fackorgan, inomäven och fackorgan, kanettmen samma-
företrädaresvenska liksom fallet iär andra länders delegationer fram-

föra olika budskap. minskarDetta inflytande;svenskt det kan också
underblåsa centrifugalade tendenser finns i det multilaterala syste-som
met.
Multibi-samarbetet involverar såväl de svenska biståndsorganen desom-
olika fackdepartement för respektive organisation.som ansvarar
Ett aktivt iarbete strukturfrågor påverkar nordiskt agerande imer-
samtliga FN-organisationer. Förändrade arbetsfördelningar eller nya
arbetsformer inom FN-familjen intekan diskuteras isolerat.
Mot denna förtjänarbakgrund inrättandet biståndspolitiskav en sam-

rådsgrupp övervägas. En sådan skulle följandekunna haatt karak-grupp
teristika

Ordförande i samrådsgruppen borde statssekreteraren för bistånds-vara-
frågor. övrigtI skulle kunna ingå enhetscheferna vid u-avdelningen, de
multilaterala enheterna inom politiska avdelningen, handelsavdel-
ningen finansdepartementetsoch förenhet internationella och mone-

frågortära för SIDA. Enhetschefer förmedsamt representanten ansvar
multilaterala organisationer från fackdepartementen liksom represen-

för övriga biståndsorgan skulle kunna vidtanter kallas behov.
Frågeställningarna bör tillräckligt långsiktiga för motiveraattvara mer-
kontinuerligt samråd.

liten sekrctariatsfunktionEn en handläggare med samrådsgruppen-
huvuduppgift ibör samråd chefen förmed u-avdelningens multila-som

terala förberedaenhet sammanträden.gruppens

Arbetsfördelningen mellan u-avdelningen finansdepartementetsoch
internationella avdelning

Världsbanksgruppens verksamhet har bredd. En betydande delstor av
verksamheten är nära till frågorkopplad faller finansdeparte-undersom

Som exempel kan nämnasmentets ansvar. i
Världsbankens roll på skuldområdet, både långivare förmed-ochsom-

tilllare stöd medelinkomstländer och samordnare skuldlätt-av som av
förnadsinsatser fattiga u-länder;

Det samarbetetnära mellan Världsbanken vilket fåttoch IMF, ökad-
betydelse under år i takt med ekonomiskaattsenare 275program som



SOU 199148organisationerna låntagarlandetochde bådautformats gemensamt av
u-länders, och ävenför växande antaltill grundligger ett numera

organisatio-anpassningspolitik. mellan de bådaSambandet.östländers,
kapitalinsat-för Sverigesi riksbankenåterspeglas också att svararnerna

i IMF;såväl IBRD somser
ini-nyligenanpassningför strukturnyckelroll denVärldsbankens som-

Öst- medsammanhängerochCentraleuropa näratierats i och som
ispeciellregionen. betydelseinstitutioners ifinansiella arbete Avandra

utvecklingsbanken, EBRD,Europeiskasammanhangdetta är som
Världsbanken.samarbete medutveckla näramåste ett

internationella kapital-på deden ledande aktörenVärldsbanken är-
marknaderna.

koppling tillvärldsbanksfrågornasexempel påkanliknande sättPå
såsomu-avdelningens ansvarsområde nämnas,biståndet och

utvecklings-multilateralaiinte bara den särklass störstaVärldsbanken är-
forsknings- och utred-sina betydandefinansiären ocksåutan genom-

organisationen på detinternationellaledandedenningsresurser -
biståndspolitiska området;utvecklings- och

till Världsbanken ochi relationervåraverksamhetlDAs väger tungt en-
viabistånd kanaliseras IDA;multilateralafjärdedel vårtav

Fler-anpassningsprogram har ökat markant.fattiga länder medAntalet-
Världs-ingår bland dessa.huvudmottagarländernasvenskadetalet av

mobiliseringenförsig alltmer huvudansvaretbanken påtar resurserav
inneburitresursmobiliseringsroll hartill låginkomstländerna. Denna att

tillutsträckning län-anknyterbistånd i alltbilateralt störresvenskt
med Världs-samarbeteoch lMF. SIDAsmed bankendernas program

vid formuleringeninte minstökat på andra områden,har ocksåbanken
sektorpolitik;Världsbankensav

utvecklings-till regionalaanknytning deocksåhar näraVärldsbanken-
Asien, vilka underLatinamerikaAfrika, ochibankerna sorterar u-

avdelningen.
varandra. Frånovanståendeinte lätt vägaDet är argument motatt

Världsbankens och lDAsemellertid uppenbartdetbiståndssynpunkt är att
utslagsgivande.biståndetmultilaterala ärinom detcentrala roll
VärldsbanksIDA-frågorhandläggningsamladhadeDärest avenman

världsbanksrelationer lättarekunnaSIDAsu-avdelningen, skullehos sam-
hand-världsbankspolitiken. sammanhållenEnallmännaordnas med den

frågor direktfördelen relate-världsbanksfrågor har ocksåläggning attav
Med nuvarandesnabbare.organisationens arbete kan hanterastillrade

vari-kunna reduceras,ofrånkomligt dubbelarbete skullearbetsfördelning
effektiviseras. Detpersonalresurserna skulle kunnautnyttjandet avgenom

måst skefördelning tidskrävande samrådsig med nuvarandevisathar att
politiskmindre betydelse.i frågoräven av

tillåterföring världsbanksansvaretsannoliktverkarDet att u-en av
sammanhängandeföraskulle det lättareavdelningen göra att en

fungerandebiståndspolitik. på välmultilateral Kravetvärldsbanks- och
omständigheter.allakvarstår undersamråd
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Arbetsfördelningen mellan u-avdelningen och SIDA SOU 199148

Som framgått SIDAhar avsevärd kunskap skulle kunna utnyttjasovan som
vidbättre beredningen multilaterala biståndsfrågor.av

Det generella instrumentet för regeringskansliet påkalla beredningatt
inom statliga remissförfarandet.verk är Genom skriftligen anmodaatt ett
verk inkomma med synpunkter kan departement i vissatt månett styra ett

prioriteringverks utredningsresurser. Remissinstrumentet emellertidärav
föga utnyttjat på multilateraladet området bl. följande skälav a.

Möjligen förstasaknas i hand på u-avdelningens multilaterala enhet- -
tillräcklig kunskap biståndsorganens kompetens, organisationom-

och skyldigheter på detta område.
En meningsfull remiss fodrar i sig beredning. Bakgrunden tilltypen av-
frågeställningen måste utvecklas, utredningsuppdraget måste vara pre-
ciserat. Då handläggningskapaciteten inom u-avdelningens multilate-
rala enhet är hårt ansträngd, kan även sådana arbetsuppgifter ikomma
kläm. Tidspressen vid utifrån frågeställningargenererade försvårar
också detta arbete.

biståndsorganInget har klara instruktioner innebär multilate-attsom-
biståndralt ingår i dess ansvarsområde. Allmänna eller oklara remisser

får därför prioritet.låg vissaInom delar SIDA finnastycksav en ovana
vid remisser vilketärenden, leder till informella operationelltochsom
svårutnyttjade remissvar.
Följande förslag skulle kunna underlätta samarbetet mellan u-

avdelningen och SIDA
SIDAsI instruktion framgåbör klarare SIDA har central roll vidatt en-

beredning multilaterala frågor. Samma förhållande bör gälla denav nya
organisationen för industri- och näringslivsstöd.
Efter överläggningar mellan biståndsavdelningen och SIDA bör ett-
remissystem överenskommas det möjligtgör på detta sättattsom
initiera beredning ärenden vid SIDA. minstInte de små tidsmargi-av

inalerna vissa situationer det nödvändigtgör ömsesidigtatt man
förutsättningarnadiskuterar för SIDAs medverkan.

Multibi-insatser beslutats inom utrikesdepartementet kan i störresom-
utsträckning överlämnas för handläggning SIDA. Hit kan också höraav
frågor organisation konferenser, seminarier,som etc.av

omfattandeSIDA har samarbete med Världsbanken, oftaett policy-av-
karaktär. Ett närmare samarbete mellan u-avdelningen SIDA ioch
världsbanksfrågor är nödvändigt för sammanhängandeatt garantera en
svensk världsbankspolitik. Detta också väsentligtär villom man ge

policy-påverkansvensk tyngd samnordiskt agerande.ettgenom
För det arbete skisserats inte inkräktaatt skall på SIDAssom ovan-
övriga verksamhet behöver verket antagligen tillföras ytterligare kapa-
citet. Detta bör dock inte innebära multilateral särorganisationatt en

inomskapas SIDA. Det väsentligtär alla delar SIDA inklusiveatt av
biståndskontoren kan utnyttjas. Särskilt utsedda multilaterala kontakt-

vid olikade byråerna skulle dock kunna underlätta samarbetetpersoner
u-avdelningSIDA.
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SOU 199148multilaterala kapacitetFörstärkning u-avdelningensav
uppgiftU-avdelningens multilaterala enhet har central beredaattsom en

multilaterala biståndsfrågor. Vi tidigareinitiera beredning haroch av
möjligheten till, fördjupad beredningochpekat på behovet en avav,

arbetsbelastningen visser-frågor. viss minskning skullemultilaterala En av
finansierasvissa insatser multibi-karaktär, ochligen uppnås somom avv

utrikesdepartementet, i övrigt handlades SIDA. Sominombeslutas av
höjning ambi-föregående avsnitt förutses emellertidframgått en avav

beredningsinsatser.multilaterala Därmedtionsnivån vad gäller SIDAs
följau-avdelningen precisera och det arbetekanökar kraven på att som

utföras SIDA.skall av
FN-projektetsinom Nordiska arbete har antalbetänkande ochl detta ett

lyfts fram. ökning insatserna på det strukturellastrukturproblem En av
utredningssekretariatet,tilltänktamed medverkan detområdet, bl.a. av
utredningsuppdrag.utformning olikalikaledes ställa krav påskulle av

u-avdelningens multilaterala har tidigareförstärkning enhet redanEn av
belastningeni detta sammanhang påvarit motiverad. Ett problem är att

förhandlingsförberedelserutsträckning till ochi knutenenheten så ärstor
eftersomchefsfunktionernaDärmed har också ansträngts,-deltagande

chefernasförhandlingar delta-internationella och möten krävermånga
tidigare personal tordeökning den redan enhetensgande. En storaav

form omorganisation. Flera olikadärför med någonböra kompletteras av
konstruktioner tänkbara.är

imultilaterala enheten två enheter.möjlighet dela denEn attvore upp
tillförasu-avdelningen departementsråds-skulle behövaDärmed nyen

kansliråden multilaterala enheten skulletjänst. på den nuvarandeDe två
ställföreträdande enhetschefer. sammanhållenbli Kravet pådärmed en
politik givetvis, arbetet uppdelasmultilateral kvarstår på tvåäven om

förenhetscheferna alltså samord-de båda bordeenheter. En svaraav
ningen.

organisationsform multilateralaalternativ uppdela denEn attvore en-
kansliråd.ledning Enheteni sektioner och underheten etttre var en av

tillföras kanslirådstjänst.skulle då behöva en
u-avdelningens multilaterala kapacitetSammanfattningsvis skulle alltså

förstärkas följandepå sätt
multibi-projekt.handläggningen vissaSIDA övertar av-

utnyttjas omfattning förövriga biståndsorgan i ökadSIDA och att- - -
fram för svenskt multilateralt agerande.underlagta

ienheten tillförs ytterligare eventuelltmultilateralaDen resurser, sam--
omorganisation.band med en

utvecklingssamarbeteföreslagna sekretariatet för utredningarDet om-
utvärderingar multilaterala organisationer utredningarutför påsamtav

strukturella problem.multilaterala biståndets område, bldet a av
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21. EG-samarbetet biståndsområdet SOUpå 199148

Enligt sina direktiv skall multibiståndskommittén beakta EG-aspekter. I
kapiteldetta behandlas fråga.denna Först lämnas redogörelse fören

EG-samarbetets former och innehåll. Denna redogörelse bygger på uppgif-
inhämtade från den svenska EG-delegationen. Därefterter redovisas

erfarenheterdanska EG-samarbetet multilateralapå det biståndsområ-av
det. Redovisningen sker på grundval dansk utvärdering. Kommitténsav en
bedömning återfinns i sista kapitlet, 22.21.

21 EGs biståndspolitik

EGs utvecklingssamarbete, under förstagemenskapens inskränkteårsom
sig till 18 de ursprungliga EG-staternas f.d. kolonier i Afrika, harav
utvecklats till omfattande samarbete imed samtliga u-länder.ett stort sett
Biståndspolitiken i dag integreradär del utrikes-gemenskapens ochen av
handelspolitik. liggerTyngdpunkten på samarbetet med de 69 länder,
ACP-länderna African, Caribbean Pacific,and omfattas Lomé-som av
konventionen.

När EG påbildades beslöts franskt initiativ biståndinkludera EG-att till- -ländernas kolonier. Efter fråndessas frigörelse 1960-talet framåtoch slöts avtal
med och Yaoundé-konventionen.vart dessa länderett När EG utvidgadesav
framförhandlades ocksåavtalett täckte f.d. brittiska kolonier; den förstasom
Lomé-konventionen förhandlades i Togos Lomé.huvudstad

Under de åren har gemenskapens ambitioner det gällersenaste när
biståndssamarbete länder utanföräven med denna krets väsentligt.ökat

harDetta under 1990 bl. i riktlinjerresulterat för samarbetet med dea. nya
icke-associerade länderna i Asien och Latinamerika.s.

Under 1990 har EGs biståndsinsatser kommit tilläven utsträckas deatt
demokratierna i öst- och centraleuropa. Vidare särskilda hjälpin-tarnya

beslutats for länder främstde drabbats kriget vid Persiskasatser som av
viken.

Genom EG förmedlat bistånd cirka °0utgör 14 EG-ländernas totalaav
bistånd. Den andel sitt totala utvecklingsbistånd varje enskiltav som
medlemsland kanaliserar gemenskapen varierar från land till land.genom
Tendensen dockär allt delstörre medlemsländernas bistånd gåratt en av
denna väg.

hälftenKnappt EGs bistånd finansieras den europeiska ut-av genom
vecklingsfonden, EGsöver budget.resten

europeiska utvecklingsfondenDen European Development Fund, EDF
inrättades för tillhandahålla de förkrävs gemenskapensatt resurser som
finansiella tekniskaoch samarbete ländermed anslutna till Lomékonven-

.tionen tidigare Yaondékonventionen.
finansierasFonden bidrag från medlemsländerna inteoch övergenom

gemenskapens budget. Bidragen fördelas enligt for särskild fördel-EDFen
ningsnyckel, förhandlas fram mellan medlemsländerna. varjeFörsom ny
konvention fond för finansieraupprättas det samarbeteatten ny som
föranleds fonddärav. Den vilken åtagandena iöver gällande konven-nu
tion, finansierasLomé lV, sjunde,den Varje fond fortsätterär EDF VII. 279att



SOU 199148vilken1990 avslutades EDF lV,tills uttömda.arbeta dess ärresurser
i Loméfinansierade åtagandena

bidrag till fonden i formin sinamedlemsländerna betalaprincip skallI
till iInbetalningarna sker bank dettredje månad.delbetalningar envarav

tillliten direkt mottagarlandetdel betalasEndast mycketlandet. utenegna
tillfälle.nödvändigt vid varjealdrig vad äroch än sommer

vilket kompletteras medLomékonventionen ramavtal,är ett separata
utformningende 69 ACP-ländernaochavtal med ettvart om avav

enskilda landet.avseende på detbiståndet samarbetet medoch
utformar skall godkännasACP-ländernaförslag tillDe avsomprogram

fattas grundval utlåtandeKommissionens påkommissionen. beslut ettav
förEDF-kommittén,den är sammansatt representanteravsomav s.

ordförandeskaptjänstemannanivå undermedlemsländerna på av en re-
igång månaden.for kommmissionen. Den sammanträderpresentant en

framtidenkommittén i skall kon-finns allmän strävanDet att meren
sig frågormindre i åt rörandepolicyfrågor och dagsig på än ägnacentrera

omfattandeekonomiskt mindrebiståndsprogrammen. Förenskildade
kommis-innebäridag förenklade procedurer. Dessaprojekt finns redan att

sinainformerar kommittén beslut.sionen i princip endast om
Lomékonventionen forfinansieringen ifor åtagandena ärFormerna av

inställdför diskussion. iFöremål Det dag ärnärvarande ut som om manser
ifinansieringen Loméåtagandenaned ochfonden skall läggaspå attatt av

Ävenordinarie budget. mycketgemenskapensframtiden skall ske över om
bli fallet, finns påminnerdet dekommertyder på så attattatt omsom

flera tidigare ändringförekommit någondiskussion gångerdenna utan att
kommit till stånd.

övergripande biståndspolitik fastställs vid biståndsminis-Gemenskapens
vilka halvår. Rådets beslut,gångrådsmöten, ägertrarnas per somrum en

förbereds EG-förslag från kommissionen,fattas grundvalpå avav
Comittéi Bryssel des représentantsständigaländernas representanter

för biståndsfrågor,i underkommittéeroch deCOREPERpermanents,
representationer ivid Brys-handläggare medlemsländernasbestående av

i varje vecka.sammanträdersel, stort settsom
huruvidameningar mellan medlemsländernamycket deladeDet råder

förfastställda politik skall bindande endast gemenska-denna rådet varaav
for enskilda medlemsländerna. Formellteller också desådan settpen som

utformavilka försökerrådsresolutioner ihar de att en gemensamman
miljön, kvinnans irollolika biståndsområden, påpolitik på ex. synen

förrättsligt bindande verkan medlems-ingenutvecklingsprocessen, etc.,
länderna.

kontinuerlig harmoniseringefterkommissionen strävarFrån avman en
samordningen ibiståndspolitik..Manenskilda ländernasde attmenar

agerande från medlemsländernatill enhetligtskall ledaBryssel också ett
i olika internationellaenskildade mottagarländernasåväl gentemot som

särskildnyligen inrättatfora. kommissionen harInom grupp, somman en
för biståndspo-föramöjligheternadiskutera överskall att ansvaretmer av

till gemenskapen.litiken från medlemsländerna
förefaller finnas viss insikt inom 280kan påpekas detI sammanhanget att



SOU 199148kommissionen med nuvarande organisationsstruktur ochatt manom
alltförpersonalresurser skulle ha svårt sig del biståndssam-att storta an av

princip inomarbetet. En allmän gemenskapen, också torde ha rele-som
för biståndssamarbetet, för övrigt inga fattasbeslut skall påär attvans
nivå nödvändigt. innebärhögre vad Det det sköts bäst påän är attsom som

medlemsstatsnivå inte föraslokal- eller skall på central- ellerupp gemen-
skapsnivå.

Kommissionen fungerar i multilaterala oftasammanhang tret-som en
tonde biståndsgivare vid sidan eftersträvarmedlemsländerna och egetav

i olika multilaterala biståndsorgan. kommitté förmedlemskap I OECDs
biståndsfrågor, exempelvis jämsidesDAC, gemenskapen redan medlemär

enskilda medlemsländerna. Man har vidare sökt medlemskap imed de
förlivsmedels- och jordbruksorganisation FAO, därFNs närva-man

Även konferensi och utveck-rande har observatörsstatus. FNs handelom
ling Världslivsmedelsprogrammet har gemenska-UNCTAD och WFP

vilken aktivt. Gemenskapenobservatörsstatus, lär utövas mycket harpen
inte formell i eller Internationella valutafondennågon Världsbankenstatus

kommissionen försöker profil i sittha hög agerandeatt gentemotmen en
institutioner.dessa

finansiella finns fleradet gäller såsom Världsbanken, hosNär organ,
samordningmedlemsländer mycket starkt motstånd ökadett mot en av

kommissionen befogen-och ökademedlemsländernas agerande mot att ge
Även diskutera positioner införberedd i Bryssel sinaheter. är attom man

fortsattai sig helt obunden i sittbanken, känner dessamöten man av
kommissionen inte ovanligt delagerande. I pekar på det är attattman en

i och helt sak imedlemsländer sak Brysselsäger senare annanen en
Washington.

förefaller betydligt lättare för flertalet medlemssta-Däremot det att vara
Äveninom olikasamordnat agerande FNsatt acceptera ettter organ.mer

fortfarande icke bindandehär handlar det dock samarbete.ettom
Även marknadenden formellt inte omfattararbetet på inreom gemen-

biståndssamarbete, integreringenskapens påverkar den ökande med-av
frånekonomier jämväl psykologiskalemsländernas detta. Bortsett den

flereffekt allt områden har det gällerdet samarbetet på närnärmaresom
utvidgat huvud har del de reglersamarbete över äventaget, en av som

direkt förfram den inre marknaden relevansresultatväxer ettsom av
biståndssamarbete. Som exempel kan detmedlemsländernas nämnasett

offentlig Möjlighe-gäller upphandling.regelverk utvecklas detnärsom nu
för enskilda i framtiden binda bistånd tillde medlemsländerna attten

inköp exempel arbeteti det landet kommer begränsas. Ett äratt annategna
olikapå utveckla standarder på områden.att

för inte för utvecklingenStörre, avgörande, betydelsesägaatt gemen-av
regeringskonferensernabiståndspolitik i framtiden harskapens om mone-

framtida bistånds-respektive politisk union. Frågan gemenskapenstär om
politiska unionen.politik för diskussionerna den Detstår på agendan om

biståndspolitikenrelativt spridd uppfattning just deärär ettatt aven
imöjligheter till samordning dag.längre gående änområden där man ser en
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SOU 199148uppgick 1989 till 2,7bistånd visar jämnt stigande tendens ochEGs en
miljarder dollar.

inomerfarenheter biståndssamarbete EG21.2 Danska av

multilateraltför allmän samarbete har DA-översynInom avramen en
granskat EG-samarbetet. Nedanstående redogörelse återgerocksåNIDA

erfarenheter redovisar.DANIDAnågra de somav
historiska band med EG-mottagarländerna konstateras haFlera av

samarbetsrelationerna.viktig i EG harvilket spelar rollländerna, en
inom utvecklingssamarbetetendastkaraktären samarbetsorgan utanav

områden.inom rad andraäven en
möjligheter till förviktigt för utnyttjaDanmark dessaDet att gagnanses

dagliga sinutvecklingspolitik. i EG-arbetet hävdaDanmark kan detdansk
utvecklingssamarbete. praktiken innebär25-åriga erfarenhet l detta attav

policyfasen från viaföljer hela expertutlåtandenärenden genomman
ambassadörsnivå och ministerrådsmöten. Som exempeltillarbetsgrupper

i utvecklingssamar-inflytande viktig rolldanskt spelatpå områden där en
utvecklingsprocessenutveckling miljö, kvinnans ioch rollbetet nämns

utvecklingssamarbetet.utvärderingsamt av

CP-LändemaBiståndet till A

biståndpolitik gäller till ACP-länderna överensstämmerEGs generella vad
fattig-biståndspolitiskadanska målganska väl med grundläggande om

vikt vidfokusering landsbygd. Lomé lII läggerdomsinriktning och på stor
Erfarenheternaprioriterar, miljö kvinnor.frågor Danmark bl. ocha.som

insatserna dessa och andrahittills behöver stärka pådockär att man
områden.

förutomuppfattningar likasinnade länderLikartade bland en grupp
utvecklingssamar-inom EGsEngland, Holland och TysklandDanmark,

kommissionen spelai väsentlig grad påverkatbete har att en mer progres-
förbättringargenomdrivit konkretahar också radsiv roll. länderDessa en
effektiviseraemellertid viktigtutvecklingssamarbete. DetEGs attansesav

förförutsättning dockinom En detta ärfortsatta arbetet dennadet grupp.
för ömsesidigfrån sida väl utarbetat underlagdansk har ettatt enman

kommissionen kommittén.dialog mellan och
erfarenheterna biståndsutvärde-hittillsde begränsadePå grund avav

bristande vilja medlemsländernakommissionens delgering i EG och att
utvärderingsrapporterna det svårt be-innehållet de utarbetade är attav

försöker tillsammanskvalitet. med de andrabiståndets Danmarkdöma att
kommissionens inställningbiståndsprogressiva förändra påländerna

punkt.denna
fältet iambassader på hardelegationerKommissionens motsvarar

väsentlig insats imöjlighet företakapacitet börnågra länder attge ensom
exempelvisgenomförandet EG-biståndet, närasamband med genomav

282myndigheterna. länder de lokalaI andra ärmed de lokalasamarbete



delegationerna förhållandeunderbemannade i SOUtill omfattande 199148den insats
krävs.som

EGs samarbete med medelhavsländerna, tillhör ACP-länderna,som
ursprungligen primärt politiskt kommersielltoch orienterat. Undervar

år har dock utarbetat samarbetsavtal inriktningmed påsenare man
industri-,lantbruks-, forsknings-, teknologi- och handelsområdena. Bistån-

till medelhavsländernadet har på grund traditionella danska bistånds-av
politiska fattigdomsorienteringmål prioriterats Danmark.om av

Erfarenheterna utvecklingssamarbetet Asienmed och Latinamerikaav
dem med ACP-länderna. Fattigdomsorienteringen inte fåttharmotsvarar

lika prioritethög det gäller ACP-länderna.när Detta beror påen attsom
vissa latinamerikanska länder har relativt hög BNP capita.en per

fortsättningvisDå riktlinjer for framtidadrar bistånd, villman upp man
från sida frångå fokuseringendansk geografiskapå kriterier ioch stället

fattigdomsorientering,på till fördeldetta for bl.a. vissa iländersatsa
Asien.

Övrigt EG-bistånd

EG lämnar livsmedelsbistånd och katastrofhjälp till utvecklingslän-raden
der dels direkt, dels bl.a. Världslivsmedelsprogrammet, FNsgenom
flyktingkommissarie och enskilda organisationer.

aktivtDanmark har medverkat till EGs livsmedelsbistånd skiljtsatt nu
från jordbrukspolitiken for bli utvecklingsorienterat. Denna åt-att mera
skillnad gäller EG-biståndäven det Världslivsmedelspro-gårsom genom

flyktingkommissarieoch FNs biståndet via enskildagrammet samt orga-
nisationer.

Man sigsäger ännu ha svårt huruvidavärdera biståndspoli-deatt nya
riktlinjernatiska haft effekt.önskad Då livsmedelsbistånd kan ha raden

negativa verkningar i mottagarlandet, vill från sidadansk åter-man vara
hållsam då prioriteringdet gäller livsmedelbistånd.av

EG bidrar med medel till projekt for forskningrad inom utvecklings-en
via europeiskaden utvecklingsfonden, via hjälpprogrammet tillprogram

asiatiska latinamerikanskaoch utvecklingsländer via medelhavssam-samt
arbetet.

forskningsinstitutionerDanska i mindremedverkar projekt finansierade
EG. EG planerar koordinerad förmedling forskningsresultaten,av en av

liksom utvärdering resultaten. Danska förs framsynpunkter i expert-av
förvaltningskommittéer,och varitdet har i omfattningsvårt störreattmen

forskaredanska beslutsfattareoch i EGs forskningsverksamhet.engagera
Detta område förär har avsikt i framtiden ökadett attsom man ge
uppmärksamhet.

EGs samarbete enskilda organisationermed omfattar utvecklings-bl. a.
projekt, livsmedelsbistånd, katastrofbistånd, flyktingbistånd, bistånd till
offer för apartheidsystemet i Sydafrika. Kommissionen förstår tillupp

°0 projektkostnaderna.50 av
fyra till femDe enskildadanska organisationer aktivt ideltarsom

samarbetet med EG generellt positivt på detta. efterDock strävar 283ser man



199148SOUför bredaresamarbetetansökningsförfarandet för öppnaförenkla att enatt
organisationer.enskildamedlemsländersoch andradanskakrets av

påvikt läggerden degällerEG-ländernaandrade attFör några av
insatsaktiv danskEnbegränsad.frågortill andra äri Förhållandebiståndet

uppfattning meddelarDanmarkmedlemsländer,medi samarbete som
Tyskland,Holland ochutvecklingsbistånd England,beträffar EGsvad

för inflytande.möjligheterbetydandeinnebäraanses
utvecklingsbistånd överens-politik gällervadgrundläggandeDansk

omfattning medbetydligiutvärderingendanskaenligt denstämmer --
till ACP-bistånd gårEGsdelenutvecklingspolitik. Den störstaEGs av

liggertyngdpunktenochfattigdomsorienteratbistånd ärDettaländerna.
ordfö-Danmarkslivsmedelproduktion. Underjordbruksutveckling ochpå

kvinnor.miljö ochfrågori EG betonadesrandeskap om
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KOMMITTENS22 SAMMANFATTNING; SOU 199148
OVERVAGANDEN OCH SLUTSATSER

I detta kapitel sammanfattas och föregående kapitel. Varjevart ett av
huvudavsnitt nedan kapitel medmotsvarar ett Flertaletsamma nummer.

dessa avsnitt avslutas med kommitténs överväganden och slutsatser.av
Ofta har slutsatserna karaktären allmänna bedömningar, stundomav av

specifika förslag. Där tillräckligtde är koncisa, kursiveras de. I detmer
sista huvudavsnittet diskuterar kommittén frågor fleraspänner översom
tidigare kapitel.

22.1 Inledande kommentar

Framställningen i betänkandet har frånutgått direktiven. Dessa begränsar
utredningsuppdraget till multilateraladet biståndet och internationellade
organisationer vilka det kanaliseras. Dessa organisationer och derasgenom
biståndsverksamhet emellertid integreradär del det multilateralaen av

uppgifter sträcker sig vidasystem de ekonomiskautöver och socialavars
u-landsproblem det multilaterala biståndet inriktatär på. Det harsom
blivit alltmer uppenbart dessa betingarproblem och betingasatt av- -
många utmaningarde global räckvidd världssamfundet stårav av som nu
infor och den växande ekologiska krisen detär kanske tydligastesom
exemplet på. Kommittén berör i förbigåendeendast vidaredessa aspekter

det multilaterala biståndet. Vi emellertid de bör tillmätasav attanser
avgörande betydelse vidockså överväganden rörande det multilaterala
biståndet sådant.som

Vårt multilaterala bistånd bör alltså betraktas led i den allmännaettsom
politik Sverige driver i internationellade organisationerna iochsom
förhållande till u-länderna.

Det måste givetvis också del vårt totala utvecklingsbi-ses som en av
stånd. Kommittén intehar haft till uppgift behandla detta. villDenatt
ändå sinmarkera principiellt positiva på det svenska utvecklingsbi-syn
ståndet och på utvecklingsbistånd i allmänhet. Bakom denna liggersyn
uppfattningen den nuvarande ekonomiskaatt och sociala situationen i
flertalet u-länder ohållbar.är

Levnadsförhållandena för åtminstone miljard människor ären oaccep-
tabla. Välstånds- och resursförbrukningsklyftorna mellan fattiga länder
och rika absurdaär och dessutom växande. Kommittén föreställer sig inte

denna situation kan påatt förbättrasavgörande sättett bara genom
utvecklingsbistånd. Den emellertidär övertygad biståndet, rättattom
utformat, har central roll spela och omfattningdess fortfarandeatt att ären

ifrånlångt vad i någon rimlig mening kan betecknas sigsom som vare
ekonomiskt optimal eller moraliskt försvarbar.

Förutom bistånd krävs ekonomisk-politiska åtgärder över brettett
spektrum for på längre sikt hållbar ekonomiskatt och social situation ien
världen skall kunna uppnås. Det sigrör åtgärder inomsåväl u-ländernaom
själva från i-ländernas sida. Förr eller krävs enligt kommitténssom senare
uppfattning fundamentala förändringar i internationellade ekonomiska 285



199148SOUi förhål-orättvisorsocialaekonomiska ochexisterandeförrelationerna att
sådanaöverbryggas. Attrika länder skall kunnafattiga ochlandet mellan

årtionde,innevarande bedö-till stånd underförändringar skulle komma
utveck-detsannolikt. angelägnare ärföga Destokommittén attsommer

lingsbiståndet ökar.

skuldkrispolitikEkonomisk och22.2

ekonomiskaförförst u-ländernasbetydelsenbehandlasavsnittl detta
politik 22.2.1.ekonomiskadels derasi-ländernas,utveckling dels egenav

i skuldkrisen,väsentliga dragi sammanhangetnågraDärefter rekapituleras
anför kommitténSlutligen22.2.2.1980-taletutvecklats underdensådan

22.2.3.synpunkternågra

politikens betydelseekonomiska22.2.1 Den

betydaför u-länderutveckling mångavärldsekonomisk kanEn gynnsam
sin ekonom-i-ländernaerhåller. Detbistånd de ärdetän genomsommer

Åvärldsekonomin. andrainflytandet påavgörandepolitik detiska har
aldriglitet sålikaförhållanden,inte ettsidan räcker yttre somgynnsamma

utveckling. avgörandeekonomisk Avför säkerställabiståndsflöde, attstort
för.självaekonomiska politik u-ländernabetydelse denär som

betydelse.faktorerna och derasekonomiskatill dehärVi begränsar oss
för sigi godbetydelsefulla. ochemellertid lika Enfaktorer ärAndra

dessi land,inte levnadsförhållandenaförbättrartillväxtekonomisk ett om
folkök-bringarbefolkningspolitiki takt. Enbefolkning växer somsamma

Väsentlig ocksåvikt.fundamental äralltsåkontrollningen under är av
ekologisk utarmning ärtillEkonomisk tillväxt ledermiljöpolitiken. som

fattig-minskningtilltillväxt lederEkonomiskinte sikt hållbar.på avsom
fattigasteeftersommiljöeffekt, depositivsidan haå andradomen kan en

miljön.slita hårt påofta tvingas
för u-ländernas ekonom-ekonomiska politiki-ländernasBetydelsen av

ekonomiskai-ländernasolika Omillustreras påutveckling sätt.iska kan
tillväxt sjunkau-ländernasprocentenhet, beräknassjunker medtillväxt l

förbetydelsei-landstillväxtenspåprocentenhet. Det berorl2med u-
hinder dennanivån i-ländernasViktig också på motärlandsexporten.

l-landsprotektionismenrestriktioner,kvantitativa etc.tullar, upp-export
erhållerbelopp dedetså mycketu-länderna två gångerskattas kosta som

utvecklingsbistånd.som
förinteutvecklingenekonomiskainternationellaDen gynnsamvar

råvaruprisfallet förloradekraftigal980-talet. Genom detu-länderna under
importköpkraft. Många% sinSahara 15Afrika söder exportsavomex.

handelshinder ochväxandeockså hårt höga räntor,drabbadesu-länder av
tillsjönk årsge-tillväxtenresursflöden. Resultatet blevminskande ettatt

1960-capita under°o 3% capita 5,5%nomsnitt 3 l mot perperav
emellertiduppvisarUtvecklingen i olika u-länderl970-talen. storaoch

olikheter.
Sydasien, med 286sidan 0st- ochskillnaden mellan åMest markant är ena



genomsnittlig årlig ökning nationalinkomstenen capita SOU1980-1989 199148av per
på 6,7 °0,och 3,2 och å sidanandra Latinamerikaresp. och Afrika söder

Sahara, för vilka motsvarande siffrorom är -0,6 % och -2,2 %. Förresp.
Afrika söder Sahara innebär detta redan på många håll orimligtom att en
låg capita-inkomst sjunkit med ungefär fjärdedelper under l980-talet.en

Dessa olikheter beror inte på den internationellaatt ekonomiska utveck-
lingen skulle ha berört fyrade regionerna systematiskt olika. Kravet på
anpassning den ekonomiska politiken till den situation förelåg iav som
början l980-talet gällde flertalet u-länder. Men utgångslägenaav och
förmågan föra effektiv anpassningspolitikatt olika.en var

Flertalet asiatiska länder snabbt in anpassningsåtgärdersatte konsum-
tionsbegränsning, budgetnedskärningar, prioritering inflationsbekämp-av
ning, realistisk växelkurspolitik etc.. På andra håll, främst i Latinamerika
och Afrika söder Sahara, valde uppskjuta den ekonomiskaattom man
anpassningen. I finansieradestället budgetunderskottstoraman genom
upplåning utomlands. En del de upplånadestor medlen gick tillav att
upprätthålla konsumtionen. Mycket försvann dessutom via kapitalflykt,
delvis förorsakad bristande förtroende för fördaden ekonomiska poli-av
tiken.

Det givetvis inteär möjligt bedöma huratt del l980-taletsstor av
katastrofala ekonomiska utveckling i Afrika söder Sahara kanom som
hänföras till omständigheter tillyttre den inhemskaogynnsamma resp.
ekonomiska politiken. Ostridigt faktorernaär båda varitatt betydelsefulla.

22.2.2 Aspekter skuldkrisenav
faktorerDe och den utveckling skisserats innebar mångasom attovan

u-länder ådrog sig så utlandsskulderstora de inte förmåddeatt sköta
amorteringar och räntebetalningar. Betalningsförseningar och betalnings-
inställelser nådde så småningom sådan omfattning situationen blevatten
krisartad inte bara för gäldenärsländerna själva och enskilda fordringsä-
gande banker potentiellt förockså helautan det internationella finansiella

Denna skuldkris kornsystemet. dominera bistånds-att och u-
landsdebatten under l980-talet. Den har påverkat inriktningen bådeav
bilateralt och multilateralt bistånd. Vissa de multilaterala organisatio-av

har spelat central i försökenroll bemästra krisen.nerna en att
Kommittén har inte haft uppgiften behandla skuldkrisenatt sådan.som

Den har begränsat sig till söka klarlägga vissa för sinaatt överväganden
relevanta aspekter den utveckling under l980-talet, vilken för mångaav
u-länder kommit präglas övermäktigatt skuldbörda och dess effekterav en
på deras ekonomiska utveckling och sociala situation. Några dessaav
aspekter sammanfattas i följande.det

I många avseenden har u-ländernas utveckling varit ängynnsammare
debatten kring skuldkrisen givit vid handen. Siffrorna för medellivslängd
och läs- och skrivkunnighet uppvisar markant förbättring sedan 1960-en
talet. Aldrig tidigare har så många människor upplevt så väsentliga
förbättringar i sina liv, konstaterar FNs utvecklingsprogram UNDP i
sin Human Development Report 1990. 287



199148SOUutveckling inteekonomiskrelativtu-länder harflertaletFör gynnsamen
länder,1980-talet. Dessaförstärkts underfortsatt även sombara utan
fattigastedentotala ochdenbådedelenför störstaden u-avsvarar

utlandsupplåningi sinåterhållsammavaritharlandsbefolkningen, mer
anpassningspolitik. harDeekonomiskai sineffektivareochsnabbareoch

skuldproblem.haft någrainte
skiljabördrabbade ländernaskuldkrisendegällerNär det manav

medelinkomstländer.ochlåginkomst-mellan
eftersom det ärkommittén,intresseratförradeförsta handiDet är som

emellertidbörprioriterar. Detbiståndspolitikensvenskadendem som
Latinamerika,iflertaletmedelinkomstländerna,det är varavattnoteras

inflödeutflöde änhaft större1980-taletdelen ett avunder större avsom
kapital.

varittiden denhelasituationenhardäremotlåginkomstländernaFör
räntebe-Visserligen harriktning.i rättgåttkapitalet hardvs.motsatta,

väsentligt,ökatländerfrån dessavinsthemtagningarnaochtalningarna
intehindrarDeti takt. atthar ökattill dembiståndet somsammamen -

låginkomstländerna,skuldsattai hårttillväxten de varavpåpekatsredan -
1980-talet.negativ undervarit starktSahara,Afrika söderiflertalet om
Det ärbrytas.håller påtrenden ettpåemellertid tecken attfinns attDet

inteåterhämtningbegynnandeländeri vissaantaganderimligt att en
ekonomiskaaktivaredenbiståndet ochökadedettill ståndkommit utan

bistånd.del dettaforvillkorställtsanpassningspolitik stor avensomsom
viktigtpolitikekonomisk ärbistånd och ettkoppling mellanDenna

söker mötavarmedskuldstrategiinternationellai denelement mans.
ochVärldsbankenmedför. Ettproblem dendereduceraskuldkrisen och av

iutgörekonomisktIMF godkäntvalutafondenInternationella program
bistånddel detbetydandeförinte baraförutsättningverketsjälva avenen

betalnings-för detocksåsjälva lämnarorganisationerna utanbådadesom
bilate-i detbetydelsefullt inslagvarit1980-taletunderbalansstöd ettsom

skuldlättnader.överenskomnainternationelltförliksombiståndet,rala
multilateralisering utveck-medfört ökadhaSkuldkrisen kan sägas aven

inte ökatbiståndetmultilateralavisserligen detTotalt harlingsbiståndet.
speciellt stödetandelökad1980-talet. Enunderi realanämnvärt avtermer

skuldsattatill hårtemellertid degåttharIMFochVärldsbankenfrån
bådadeOchSahara.Afrika södersärskilt ilåginkomstländerna, om

finansie-utformningen ochirollcentralspelatorganisationerna har en
förförmån äventillskuldlättnadsåtgärdernainternationelladeringen av

Latinamerika.ifrämstmedelinkomstländerna,skuldtyngdade

överväganden, slutsatser22.2.3
visatkapitel habörandrabetänkandetssammanfattningOvanstående av

biståndet skallmultilateralavilken detbakgrund sesallmännaden motatt
generella slut-någrafrån söka draKommittén avstårkomplicerad. attär

fram till tvåemellertid längreåterkommerDenframställningen.satser av
288resursmobiliseringennämligenfrågor,sammanhängandeskuldkrisenmed



för Afrika söder Sahara och den ekonomiska anpassnings- SOUoch reform- 199148om
politiken. Nedan anförs bara begränsade slutsatser.ett par mer

Det är uppenbart de problem, till vilkas lösning det multilateralaatt
biståndet är bidra, kräver också andra åtgärderavsett att deän rent
biståndspolitiska. Hit hör säkerställandet internationellav en gynnsam
konjunkturutveckling. En sådan är väsentlig betydelse för u-ländernasav
tillväxtmöjligheter. Viktigt är också i-länderna minskar sitt ianspråkta-att
gande det internationella sparandet till förmån för u-ländernas möjlig-av
heter tillgodose sina kapitalbehov.att I den mån detta leder till sänkningen

internationelladet ränteläget, lättas u-ländernas skuldtjänst. Tillav ange-
ägna ekonomisk-politiska åtgärder hör avveckling i-landsprotek-en av
tionismen. Denna är allvarligt hinder förett u-ländernas Härexport.
exemplifierade åtgärder främjas vissa förutsätterdem näraav ettav- -
internationellt samarbete. Det multilaterala biståndet intar här viktigen
plats.

Det gäller berörda åtgärder för möta skuldkrisensamma ochovan att
söka lösa de problem den förskapat de hårdast drabbade länderna.som
Utan närmare värdera dessaatt åtgärder och deras resultat konstaterar
kommittén ytterligare och långtgående skuldreducerandeatt åtgärdermer
krävs för fattigastede ländernas ekonomiskaatt negativa utveckling skall
kunna vändas. Dessa åtgärder förutsätter fortsatt internationell samver-
kan.

Vad gäller de svenska insatserna på detta område instämmer kommittén
i SIDA-styrelsens förslag i skrivelse i februari 1990 bilaga 221en att
regeringen skall söka ytterligare utveckla den svenska skuldstrategin för de
fattigaste och skuldsatta länderna. Samtidigtmest kommitténnoterar att
Sverige redan spelar framträdande iroll detta avseende. Det gäller såvälen
avskrivning biståndsrelaterade fordringar initiativ till inter-av egna som
nationella skuldlättnader.

22.3 Multilateralt bistånd översikten-
kapitelI 3 lämnades allmän översikt det multilateralaöver biståndeten

och dess organisationer. sammanfattningenl nedan begränsar tilloss
för multilateralt biståndargumenten 22.3. l, det multilaterala biståndets

kanaler 22.3.2 och dessas relativa betydelse 22.3.3.

22.3.1 Varför multilateralt bistånd

Med kommitténs positiva grundsyn på det multilaterala biståndet kan
frågan förefalla retorisk. Det multilaterala biståndets foreträden nämli-är

både mångfaldiga och principiellt väsentliga. Ur den i kapitelgen 3
redovisade uppräkningen återges här några viktigaste.deav

Hit hör det redan berörda förhållandet multilateralt bistånd inteatt
bara, liksom det bilaterala, innebär överföringar kapital och kunnandeav

också har indirektaden effektenutan manifestera och stärka detatt
multilaterala Kommittén frånutgår dåsystemet. detta specielltatt system,
dess FN-baserade del, spelar viktig och växande roll på områdenen 289som
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l9l48SOUfred,frågoroch beröru-landsproblemensig desträcker utöver somrena
kunnaskulle därmed sägasmultilaterala biståndetmiljö. Detsäkerhet och

mervärde.inbyggtha ett
ochvi redan berörtomständighet, ocksåviktigEn senaresomannan

angripsbästu-landsproblemockså mångatill,återkommer är att rena
katastrof- flyk-ochallvarligareExempelinsatser. ärmultilateralagenom

tingsituationer.
biståndetmultilateralafördel har detpåtaglig attochgenerellEn genom

nämli-lättadministrerat. kräverrelativt Detmottagarsynpunktfrånvara
bilateraladetförhandlingar och avtal änmindre antalmycketettgen

frånbiståndförmedlarUNDPutvecklingsprogrambiståndet. FNs ex.
behöver alltsådettamottagarländer. Förtill 10drygt lgivarländer40-talett

eller totaltjämföra med 40avtalslutamottagarländerna attett var,var,
bilateralt.bistånd skulle lämnas4400, sammaom

tillneutralt såfördelenocksåbiståndet harmultilaterala attDet vara
mellan-enskildintekontrahent ärmottagarlandets stat utanvida enenatt

kan lättareDetsjälvtlandetorganisation, där ärstatlig representerat. vara
organisation medängivaremottagare-dialog sådanmedföra enatt en -

biståndsgivare.bilateralavissaåtminstone -
multila-biståndfördel medsynpunkt ärgivarlandetsFrån engenomen
priorite-värderingar ochbiståndspolitiskaorganisation landetsteral att

organisatio-månI denbiståndsvolym.totalpåverka störreringar kan en
blieffekten alltsåriktning, kaniinflueras avseddbiståndsgivningnens

bilateralt.bistånd lämnasmotsvarandestörre än om

organisationerGenom vilka22.3.2

utvecklingsbistånd gåvoroffentligtsådantbetecknasmultilateraltSom -
organisationer.mellanstatligakanaliserasmjuka låneller genomsom-
organisationermultilaterala,internationella, eller40-talsigDet rör ettom

ibeskrivs i korthet Annexförtecknas ochskiftande karaktär. Demycketav
viktigaste dem be-synpunktbiståndetsmultilateralafrån detDe av

gjordes ocksåi kapitel Därkortfattat,mycketlikaledeshandlades, en
sammanfattas nedan.dem. Dennakategorisering av

tekniskt bistånddistinktionen mellanpåbyggaKategorierna kan sägas
distink-kombinerad medlånebasis,biståndfinansiellt pågåvobasis ochpå

distinktio-fackorgan. Dessaochbiståndsförmedlandetionen mellan organ
alltsåentydiga. Härlångtifrån klara ochpraktikenemellertid iär gesner

verklighet.kompliceradbildförenkladmycketbara av enen
fonder,ochorganisationer,kategoriförsta utgörsEn genomprogramav

tillkom iorganisationerförmedlas. Dessagåvobiståndteknisktvilka -
biståndsändamål. I dennaförursprungligentill fackorganenmotsats -

Nations DevelopmentUnitedutvecklingsprogramintar FNskategori
egenskap FN-systemetssärställning i sinUNDPProgramme, cen-aven

insatser intebistånd. Dess ärteknisktsamordnarefinansiär ochtrala av
väsentli-genomförsämnesområden. Devissa ellertill sektorerbegränsade

fackorgan.vanligenorganisationer,andragen av
specifika 290Övriga inriktade påkategoriorganisationer i denna är mer



uppgifter. SOUDet gäller två till fonder, 199148UNDP knutna nämligen kapital-FNs
utvecklingsfond United Nations Capital Development Fund, UNCDF
och befolkningsfond United NationsFNs Population Fund, UNFPA.

gäller också barnfond UnitedDet FNs Nations Childrens Fund, UNI-
flyktingkommissarieCEF, FNs United Nations High Commissioner for

Ös-Refugees, UNHCR, hjälporganisation förFNs flyktingar i Mellersta
United Nations Relief and Works for Palestine RefugeesAgency intern

the Near VärldslivsmedelsprogrammetEast, UNRWA och World Food
Programme, WFP.

Den kategorin i förstaandra består hand fyra utvecklingsbanker,av
nämligen Världsbanken World Bank och regionala banker Afri-tre

utvecklingsbanken Africankanska AfDB,Development Bank, Asiatiska
utvecklingsbanken Asian Development Bank, AsDB och Interamerikan-

utvecklingsbankenska Interamerican Development Bank, IDB. Dessa
banker utvecklingslånlämnar ipå det bankmässiga villkor. Tillnärmaste

och dem också gåvofinansieradär knuten utvecklingsfond,var en av en
lån lämnas mycket förmånliga villkor.på Till denna kategori räknasvarur
Internationellaockså jordbruksutvecklingsfonden International forFund

Agricultural Development, IFAD.
En tredje kategori i första fackorgan.utgörs hand FNs Exempel påav

sådana Världshälsoorganisationenär World Health Organisation, WHO,
Internationella arbetsorganisationen International Labour Organisation,
ILO livsmedels-och FNs och jordbruksorganisation Food Agricul-and
tural Organisation, FAO. Hit hänföraskan också regionalaFNs kommis-
sioner för Latinamerika, Afrika, AsienEuropa, Mellanöstern ochresp.
ytterligare antal FN-institutioner, såsom FNs boende- och bebyggelse-ett

United Nations Center for Human Settlements, Habitat och FNscenter
konferens för handel utveckling Unitedoch Nations Cenference Tradeon
and Development, UNCTAD.

Huvuduppgiften för dessa fora för olikaär att typerorgan vara av
normativ verksamhet, information,dvs. förhandlingar och överenskom-
melser, på sina respektive fackområden. Härtill kommer i vissa fallen
omfattande biståndsverksamhet. finansierasDenna delvis olikaöver de
organisationernas reguljära delvisbudgetar, delvisUNDP ochav genom

bidragöronmärkta för särskilda frånändamål olika givarländer s.
multibi-bistånd.

Även förenklade bilddenna mycket visar biståndsförmedlandedenatt
internationella organisationsfloran vildvuxen.är rätt Det naturligt,är
eftersom de olika organisationerna tillkommit i olika skeden och svarar

olika delvis överlappande behov. för flertaletDessutom ärmot av- -
utvecklingsbistånd inte primäradem den uppgiften.

organisationerAtt så många skiftandeså karaktär verksammaär påav
multilaterala biståndetsdet innebär samordningsbehovetområde, äratt

betydande. Ett antal mekanismer följaktligenoch har tillskapats förorgan
tillgodose detta behov. Vi inte ingår här på dessa, nöjer medatt utan attoss

konstatera det multilaterala till vilkastrukturproblem, viatt systemets
återkommer, inte i första hand beror på otillräckligt antal samordnings-ett
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SOU 199148relativa betydelseorganisationernas22.3.3

organisationernasmultilateralabild olikarättvisande deAtt avge en
inteförstavanskligt. det kanbiståndsförmedlare Förärbetydelse som

organisatio-kvantitativt. också påDen berorbarabetydelsedenna mätas
i pågåenderoll denolika områden och på deraspåfackkunnandenernas

utforrn-fortlöpandefrågor iutvecklingpolitiska och dendiskussionen av
erbjuderbiståndspolitiken. det andrainternationella Förningen denav

i olikaliggerfrån demproblem, bortsettstatistiken vissa även attsom
utnyttjas.källor måste

finansie-organisationernasolikauppgifter deredovisadeNedan avser
inte fältverk-visar därmedresursmobilisering. Deringssida, derasdvs.

erhåller betydandeorganisationer, vilkaomfattning forsamhetens resurser
Världsbanken.FAO ochgäller bl.framför UNDP. Detfrån allt a.

uppfattninggodtabellreservationer nedanståendeMed dessa omenger
visarrelativa betydelse. Denbiståndsgivarnasmultilateralade största

organisationer 1989dessautbetalningar ochde avsom var ensumman av
multibi-mcdel.erhållnabudgetmedel ochgjorde användandemed av egna

frånmedel erhållnainte utbetalningaralltsåSiffrorna inkluderar annanav
bankmässiga frånredovisas lånendeorganistion. hellermultilateral Inte

endast deregionala utvecklingsbankernaoch deVärldsbanken utantre
Kreditemautvecklingsfonder. ärfrån dessa bankersförmånliga krediterna

amoneringar.for ochefter avdrag räntornettobelopp

1989, milj. dollarbiståndsverksamhetResursmobilisering forTabell 221 .

Belopp Procent

009 333utvecklingsfonden IDAInternationella . . .. . . . . . . . . .. . . . . 981 l lutvecklingsprogram UNDPFNs . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . 953 llWFPVärldslivsmedelsprogrammet . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . 919 l0utvecklingsfonden AsDFAsiatiska . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. 507 6flyktingkommissarie UNHCRFNs . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .
6501bamfond UNICEFFNs . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . 492 5AfDFutvecklingsfondenAfrikanska . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 331lVärldshälsoorganisationenWHO . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. Östern 223 2i UNRWAför flyktingar MellerstahjälporganFNs . . . . 2[87jordbruksorganisation FAOlivsmedels-ochFNs . . . . . . . . . ..
2163befolkningsfond UNFPAFNs . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. 158 2jordbruksutvecklingsfonden IFADInternationella . .. . . . . . .fond for särskildutvecklingsbankenslnteramerikanska
2144FSOverksamhet . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 62 1arbetsorganisationenlLOinternationella . . . . . . . . .. . . . . . . 47 lUNIDOindustriell utvecklingorganisation förFNs . .. . . . . .

for development ochactivitiesoperationalsammanställningar FNsKälla ur
Co-operation, 1990Report.Development0ECDs

framträderställningdominerandespeciellt IDAs,Utvecklingsfondernas,
beräknadehälften på dettaför den sättdetydligt. Tillsammans avsvarar

intar ocksåframträdande platsbiståndsverksamheten. Enmultilaterala
UNICEF.UNHCR ochWFP,UNDP,
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22.4 Det svenska multilaterala biståndet omfattning och SOU 199148-fördelning

förDen det svenska utvecklingsbiståndet grundläggande propositionen
1962 100 intesvävar på målet när det gäller det multilaterala biståndets
betydelse Det företräde Sverige bör den multilaterala bistånds-som ge
givningen hindrar inte det bilaterala biståndetatt också bör spela en
väsentlig roll. Propositionen konstaterar Sverige dittills i förstaatt hand

på multilateralt bistånd.satsat Denna prioritering bör i fortsätt-även
ningen upprätthållas.

Hur har det gått med det Vi skall nedan sammanfatta de delar av
kapitel 4 dels besvarar frågadenna 22.4.1, dels bildsom detger en av
svenska multilaterala biståndets fördelning mellan olika organisationer
22.4.2.

22.4.1 Omfattning

1962 utgjorde det multilaterala biståndet fyra femtedelar det totalaav
svenska utvecklingsbiståndet. Redan vid 1960-talets slut hade denna andel
sjunkit till hälften. Sedan mitten 1970-talet uppgår andelen multilateraltav
bistånd till ungefär tredjedel. Tidvis har den legat lägre.ännuen

Denna utveckling bör bakgrund det totalamot svenska biståndetsses av
Ävensnabba expansion under 1960- och l970-talen. det multilateralaom

biståndets sjunkitandel kraftigt, har alltså detta bistånd iökat absoluta tal.
Och jämför vi med andra länder, har det svenska multilaterala biståndets
utveckling också varit relativt väl hävdad.

Nedanstående tabell visar DAG-ländernas medlemmarna i Develop-
Assistance Committee, OECDsment kommitté för biståndsfrågor multi-

laterala bistånd 1988-1989 i deras totala bistånd. Som jämfö-procent av
relse visas också deras biståndtotala i deras bruttonationalin-procent av
komst BNI.
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199148SOUgenomsnitt,1988-1989,biståndDAC-ländersEnskildaTabell 222.
procent

biståndTotaltMultilateralt
andelbistånd som avsom BNItotaltandel av

1,08 140,8Norge
0,91 439,6Danmark
0,61 538,0Finland

Österrike 0,23 1637,8
90,4237,4Australien

0,47 732,2Kanada
30,9230,7Sverige

0,32 1227,1Japan
0,31 1426,1Schweiz
0,32 1225,8Storbritannien
0,18 1724,9Irland
0,18 1823,7USA
0,43 822,1Belgien
0,40 1021,6Italien

20,9621,0Nederländerna
100,4019,1Tyskland

0,24 1511,1ZeelandNya
0,52 69,4Frankrike
0,3523,5DAC totalt

tillrapporteringen DACjämförbara, eftersomintemöjligen heltSiffrorna1 är av
variera.multibi-bistånd kan

rangordningen.2 Inom parentesanges
OECD.Co-operation, 1990Report,Källa Development

7-placeringtill multilateralt totalt ensämre änSverige ligger motnågot
Sverige lägst. Medanliggernordiska länderna3-placering. Bland deen

multi-DAC-ländernassina andelaroch Norge ökatFinlandDanmark, av
varitandelensvenskal980-talen, har den1970- ochbistånd underlaterala

relativt oförändrad.

Fördelning22.42

förhållande till andraiolika organisationernaprioriterarSverige deHur
bidragentotaladesvenska andelen ärdenillustreras hurländer stor avav

redovisas ibidragsandelarprocentuellarespektive organisation. Sådanatill
fororganisationerna deprioriteradeför tolv högstvidstående tabell de

andelar aktuelli tabellenutvecklingsfonderna längst nedfyra avanges
kapitalpåfyllnad.

procentuella andelar detorganisationersvisar också dessaTabellen av
organisationervissaframgårmultilaterala biståndet. Dettotala svenska att

prioriterade,relativt lågtbistånd ändåi detta ochkan väga tungt ex.vara
exemplet på dettatydligastefallet. Detandra kanIDA. För motsatsen vara

ITC.handelscentretInternationellaär
svenskadiskussion detintresse viduppenbartTabellen är avenav

22.226.fördelningbiståndets semultilaterala
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Tabell 223. Svenska multilaterala bidragsandelar 1989, procent SOU 199148

Svensk Andel svensktavbidrags- multilateralt
andel bistånd

lTC 32,0 0,6
UNCDF 21,2 1,6
UNICEF 14,3 13,9
UNDP 10,3 18.8
UNFPA 9,4 3,4
UNRWA 6,8 3,0
WFP 5,2 9,6
UNHCR 5,0 6,3
AfDF 4,5 7,5
IFAD 3,9 1,3
[DA 2,6 23,7
AsDF l 4 2 7

ÅrsredovisningarKälla från organisationerna, DACs databas,Operational activities1990.

22.5 Det svenska multilaterala biståndet återblicken-

Redan kapitel 5 sammanfattning denvar särskilden bilaga tillav som en
betänkandet Annex 2 publicerade skildringen det svenska multilate-av
rala biståndets historia. Följande sammanfattning sammanfattningenav
kan givetvis på intet sätt göra rättvisa åt denna skildring.

För Sveriges del insatserna inom dettog multilaterala utvecklingsbistån-
det sin början redan 1946, år Sverige fick medlemskapsamma isom
Förenta Nationerna. Under återstoden 1940-talet och 1950-taletav ut-
vecklades detta på olika sättengagemang

institutionell bas för Sveriges multilateralaen och bilaterala biståndsin--
skapades,satser

det multilaterala biståndet växte snabbt i omfång,-
opinionsläget till förmån för ökande svenska biståndsinsatser i- u-
länderna förbättrades,

nordiskt biståndssamarbeteett på det multilaterala området fram.växte-
bilateralt svenskt biståndsprogramett byggdes- upp,

den svenska aktiviteten i det multilaterala biståndets styrelser och-
kommittéer ökade.
Sverige fick sin första biståndsminister 1954,-
förberedelserna för proposition 1962 100, officielladet svenska utveck--
lingsbiståndets programförklaring, påbörjades.
Multilateralt och bilateralt bistånd sågs komplement till varandra.som

Tonvikten lades Ännupå det multilaterala biståndet. fram till 1960-talet
svarade de multilaterala bidragen för lejonparten biståndsanslagen.av

frånFörst 1967 översteg det bilaterala biståndet hälften det totala.av
Komplementariteten mellan biståndsformerna betonades tidigt. Sveri-

bilaterala bistånd begränsadesges nödvändighet till fåtal länder.av ett
Denna begränsning lättare Sverigeatt samtidigtvar acceptera, satsadeom
generöst på FNs biståndsfonder.

Till de tidiga för multilateralt biståndargumenten hörde önskan 295atten



SOU 199148fullgöramöjligheterförbättradärmed dessochsådant attFNstärka som
internationellamellanuppgifter. Sambandetsäkerhetspolitiskasinaäven

ekonomiskasociala ochsidan ochspänningstillstånd åkonflikter och ena
neutralitet ochFN-biståndetsbetonades.orättvisor å den andraklyftor och

viktigbetraktadesekonomiska intressenspecifikatillobundenhet som en
multilaterala biståndsverksam-framfördes denkritikfördel. Den motsom

FN-biståndet.föradministrationskostnadernasig påinriktade bl.heten a.
nationell själv-nationertillMedlemstillströmningen FN, när vannnya

koncentration påmedförde ökande1960-talet,ständighet under u-en
år-tilltog. 1970-taletiIntensiteten debatten ettproblem.ländernas var

utvecklingsocialaekonomiska ochför u-ländernasintressettionde då
fickdet dokumentframförhandlades1974höjdpunkt.nådde nam-somen

ekonomisk ord-internationellupprättandeFörklaringnet en nyavom
i-länderna hade gåttintei dokumentetning. Innehållet nytt, menvar

antal gamlakringformuleringarpositivatidigare i ett stortlängre än
i världs-u-ländernaintegrationHuvudtanken störreu-landskrav. avvar en

försöken omsättavillkor. Ijämställdapåekonomin, detta attoch mer
nordiska ochexempelvis deintog länder,i handling någraprinciperdessa

stödjai styckensärställning långaNederländerna, att u-genomen
attitydkallsinnigai-ländernasmäktigareochdeMen störreländernas krav.

ekonomiska världsord-intensiva dendebatt1970-taletstillledde att om
i sanden.ningen utrann .

UNDP-biståndet underreformeraaktivt i arbetetSverige deltog att
varjetill grundtankensig oförbehållsamtanslöt att1960-talet ochslutet av

InternationellaTillutveckling.för sinskullesjälvtu-land ansvaretta
varittidvis motsä-inställningenden svenskaIDA harutvecklingsfonden
motiveradefonden,bidrag tillbetydandeSverige lämnadegelsefull. extra

verksamhet.inriktningen dessallmännaeffektivitet och denmed IDAs av
Å för dessVärldsbankenmoderorgankritiserades lDAs attsidanandra

har IDAårinflytande. Påringau-ländernaröstningsregler senaregav
minstinriktning på deför sinerkänslaoreserveradvunnit alltmeren

folkgrupperna.fattigasteoch deutvecklade länderna
efterSverigebiståndsprogram hartill FNsgäller stödetdetNär en

särskiltbidragsgivarligan, näritiden hamnatmedblygsam toppenstart av
sidanvid IDADessa äroch UNICEF.UNDPgällerdet avprogram

bistånd.multilateraltsvenskthuvudmottagare av
biståndsorganisatio-multilateralaidiskussioner de1970-taletsUnder

dagordningen. Dit hördefrågorfram vissa påenergisktSverigefördenerna
miljöfrägorna. Ett ämneochutvecklingsprocessenirollkvinnornas som

befolkningsfrâgan. drevsDennadiskussioneniintroduceradeSverige var
framgång1960-talet medoch kröntes på1950-talet trotsunderkonsekvent

motstånd.hårt
biståndspolitikenmultilateralasvenskapräglat denharTvå teman

folkgruppernafattigasteför dehöja levnadsstandardeninriktningen på att
utvecklademinstbistånd till deandelenökaoch påi u-länderna att

organisationernamultilateralasökt påverka deSverige alltsåharländerna.
för svenskadetmåli enlighet med de sattsbiståndsprogrammenoch som
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utvecklingsstrategier22.6 Bistândsmål och SOU 199148

till bi-förhåller sig multilaterala biståndet de svenskaHur det svenska
fråga direktivenståndspolitiska målen ställer.Detta den centralaär som

principiellt.Kommittén angripit från Dels generellt ochhar den två håll.
i kapitleni kapitel sammanfattas Dels, 7 13,Det skedde nedan.som -

organisationerna. Tillviktigaste dessamed avseende på och devar en av
vi i följande avsnitt.återkommer

biståndspolitiskaföreliggande avsnitt diskuteras först de målenI
isolera från22.6.l. visar sig varandra ochDet målen är svåra att attatt

naturligt in i utvecklingspolitiska sammanhang.det dem derasär sättaatt
Vi därför urskilja väsentliga i bli desöker de dragen vad kan väntassom

multilaterala organisationernas utvecklings- biståndsstrategiochstora un-
Slutligen vi slutsatserder de 22.6.2. drar några allmännanärmaste åren

föregående diskussionenden 22.6.3.av

22.6.l biståndsmålenDe svenska

för fattiga folkens Ievnadsnivå.Målet biståndsgivningen höja de Såär att
citeraenkel målsättningen i proposition 1962 100. Värt ocksåär äratt

frihet inte exklusivt nationellafred, och välståndkonstaterandet äratt
universellt odelbart. Vidare Enangelägenheter något alltmer ochutan

ekonomisk utjämning fattiga rika folk längre sikt blimellan och kan på ett
förvillkor fredliga internationella relationer. Biståndet betecknas som en
den utrikespolitiken. särskilt detdel svenska På den punkten betonasav

multilaterala biståndets betydelse.
i propositionen angivna svenskaDet målet har sedan dess gällt detsom

biståndets för femöverordnade mål. Inom detta har deramen senare
delmålen preciserats

resurstillväxt,-
och socialekonomisk utjämning,-
och politiskekonomisk självständighet,-

demokratisk samhällsutveckling,en-
hushållningframsynt med miljön.ochnaturresurser omsorg om-

sista tillkom 1988 gjordessamband med det målet översyn deI att en av
biståndspolitiska utgick från statsmakternamålen. Den det mångasom

understrukit, nämligen fem helhet.gånger de målen skallatt somses en
i minnet, enstaka målDetta hålla söker användaär värt att somom man

måluppfyllelse.bedömning multilaterala biståndetsför detgrund aven
biståndsmålen givetvisfem betraktas helhet berorde måsteAtt som en

förhållande Vissa förstärkeri till dempå står nära varandra.de ettatt av
främjar självständighet. Ochoch betingar varandra. Resurstillväxt ex. en

utjämnande riktning. Vissasamhällsutveckling verkar idemokratisk mot-
Miljömålet innebärasatsförhållanden kan förekomma. kanockså ex.

tillväxt förutsättningvissa restriktioner tillväxtmålet. sikt dockpå På är en
miljömålet.för fattigdomsminskning, i sin istår samklang medturen som

Även målkonflikter förekomma, i huvudsakalltså kan målenärom
hindrar avvägningar 297samstämmiga. inte besvärliga kan behöva ske.Det att



Blir alltfördessa komplicerade, kan falla tillbaka SOUpå det 199148överordnademan
målet höja fattigade folkens levnadsnivå.att När det gäller det multilate-

biståndetrala och dess organisationer kan också söka vägledning i denman
allmänna utvecklingsstrategi de följer. Eftersom biståndsmålvåra ärsom

helhet, ligger det till handsnära dem i utvecklingsstrategisktatten ettse
helhetsperspektiv.

22.6.2 Internationella utvecklingsstrategier

Sedan slutet 1980-talet har de utvecklingsstrategiernagängse tenderatav
konvergera. Det gäller inom både det multilateralaatt och det bilaterala

biståndet; det gäller både givarsidanpå fastoch något långsammare- -
på mottagarsidan. Denna konvergens ipekar riktning utvecklings-mot en
strategi för 1990-talet med mycket långtgående förenklingsom en- -
skulle kunna betecknas de strategier sinsyntes prägelsom satteen av som
på de föregåendenärmast årtiondenatre och inriktade på, i ochtursom var
ordning, tillväxt, basbehov och ekonomisk anpassning.

1989 och publicerades1990 tillsammanstre rapporter, godsom ger en
uppfattning de dragen i det begynnande 1990-taletsom gemensamma
utvecklingsstrategi. Två dem kommer från Världsbanken, nämligenav
Sub-Saharan Africa. From Crisis Sustainable Growth och Worldto
Development Report 1990. Poverty; den tredje, Human Development
Report 1990, har utarbetats inom UNDP. De bygger påtre rapporterna

betydande empiriskt underlagett och gediget forskningsarbete. Omett de
inte iär överens allt, beror det olikapå infallsvinklar än påsnarare
olikheter i analys och slutsatser. självaI verket samstämmighetenär
påfallande.

Vi har tidigare berört kontrasten mellan 980-talets förhållandevisl gynn-
utveckling i Asien och den samtidiga stagnationen tillbaka-ochsamma
igången Latinamerika Afrika.och En kontrast blivithar allt tydli-annan

nämligen mellan sidanå klyftorväxande mellan och u-ländergare, ena
det gäller inkomstnär capita och å sidanandra minskade skillnader närper

faktorerdet gäller medellivslängd, bamadödlighet och utbildning. Avsom
dessa båda kontraster drar viktigatvå slutsatserrapporterna

Det möjligt förär u-länderna väsentligt i-ländernasreducera för-att-
språng det gäller fundamentalanär levnadsförhållanden livskvalitet

minska avståndet till derasutan materiellaatt levnadsstandard in-
komst capita.per

betydelse förAv förverkligandet denna möjlighet föroch u-ländernasav-
utveckling överhuvud inte i förstaär hand bistånddet tillförstaget de

den politik för.deutan
Ur dessa slutsatser härleds både utvecklingsmål och riktlinjer för hur

dessa mål skall kunna uppnås. Målen sikte sekelskiftetpå och iär regeltar
mycket specifika immunisering alla barn, halvering analfabetis-av av-

bland ökning livsmedelsproduktionen °0med 4 år imen vuxna, av per
Afrika söder Sahara, etc.om

Vad gäller medlen är överens nödvändigheten vidmakt-man attom av
hålla eller återställa ekonomisk tillväxt. Likaså tillväxt främjasatt 298om av



SOU 199148avreglering marknader. särskildaoch öppnade Men åtgärder kan behövas
for ställda skall fördel politik generelltde dra sådanäven sämstatt av en

i förstabasbehovsområdet hand primärhälsovård och primärut-stöd på
bildning eller riktade åtgärder specialdestinerade matsubven-t.ex.mer
tioner. utformadeHur väl sådana sociala skyddsnät kan de emel-än är,

anpassning ekonomiskalertid inte den allmänna politiken tillersätta en av
de fattigas behov.

utvecklingsstrategi skisseras i de intar alltsål den rapporternatresom
framträdandeekonomiska politik plats. Det betyderu-ländernas egen en

i-ländernas förringas.inte Rapporterna är tvärtom överensatt ansvar om
förutvecklingsbiståndets betydelse uppställda skallavgörande de målenatt

bistånd emellertid bli effektivtkunna nås. Detta kan bara komple-ettsom
till utvecklingspolitik isund mottagarlandet.ment en

Lämpligheten bistånd till utvecklingspolitik ifrågasätts inteknytaattav
i vilkanågon de En dem rekommenderar ländertre rapporterna. attav av
for politik oförenlig fattigdomen fåmed målet reducera skallär atten som

biståndsinsatser direkt inriktadenöja sig begränsade på demed mest
för biståndsmedel intekräver säkerhetEnutsatta att ensgrupperna. annan

indirekt till finansiering militärutgifter, lyxkonsumtion kapi-går ellerav
talflykt. tredje framhåller biståndsgivarna iOch den kan verka denatt
mänskliga utvecklingens intresse villkor innebärställaatt attgenom som
biståndet insisterarreduceras mottagarlandet på satsaattom mer pengar

sin sina människor.på armé påän
Tidigare villkorligheten huvudsakligen ekonomiska politiken.gällde den

utvecklingspolitiken.Nu alltså in på Bakgrundenkommer även ärman
politik inte utvecklingsfrämjande, blirdensamma mottagarlandets ärom

bistånd möjligen humanitära fögapraktiskt allt dettaget utom- -
effektivt.

Överväganden,22.6.3 slutsatser

slutlig multilaterala biståndets måluppfyllelsediskussion måsteEn detav
tills i följande avsnitten ianstå de 22.7 l3 behandlat denärmaste -

viktigaste internationella organisationerna.sammanhanget I avvaktan på
sammanfattasdetta här några generella slutsatser kan dras redansom av

framställningen ovan.
biståndspolitiskaslutsats gäller de svenska målens allmännaEn sådan

tillämplighet multilaterala biståndet. Vi tills vidarepå det bortser alltså
från olika organisationer inriktningkan konstateras ha stämmeratt en som

flera biståndsmål.mindre väl med ellereller ettmer
vi olikaproblem berört gäller de målens sambandEtt närasom ovan -

i positivt, negativtstundom med varandra. Det svårt redanregel är att-
i förhållande tillisolerat mål Det svårare vägaväga är ännuett annat. attett

till inbördesockså skall hänsyn derasmål varandra, tamot om man
biståndspolitiskarelationer. Sådana målens använd-problem begränsar de

multilaterala biståndet.vid bedömning Dennabarhet allmän detaven
kvalificeras.slutsats emellertidmåste

Nöjer sig fråga de biståndspolitiska målen kan uppnåsmed 299attman om



lika multilateralt SOUväl bistånd 199148bilateralt, så det lättär attgenom som genom
finnskonstatera det multilaterala organisationer for femalla de målen.att

finns organisationerDet vilkas verksamhet helaspänner övero. m.
målregistret ungefärpå SIDAs och inriktningsätt med påsamma som en
länderkategorier och ämnesområden också liknar SIDAs. Så till vidasom
kan alltså biståndspolitiskavåra mål multilateraltnås bistånd. Engenom

fråga lika effektivt.de kan nås Viär återkommer till effektivi-annan om
tetsfrågan fram.längre

vidare i diskussionDet kan biståndspolitisk måluppfyllelse på deten om
multilaterala området frånlättare utgå det överordnade måletattvara -

fattigahöja folkens levnadsnivåde från femde delmålen. Specielltänatt -
multilateraladet gäller organisationernär med bred varieradochen

inriktning sin verksamhet naturligtdet måluppfyllelsen blirär attav en
fråga deras allmänna policy och strategi enskildaänom snarare om
insatser. frånI de Världsbanken och UNDP understykstre rapporterna
fattigdomsorienteringen kraftigt. Rapporternas huvudsakliga målsättning

justskulle kunna beskrivas höja fattiga folkensde levnadsnivå.attsom
Den utvecklingsstrategi skisseras i ligger dessutom väl irapporternasom
linje biståndspolitik.med svensk organisationernasDe båda rapporter
visar, för citera årets budgetproposition, att värderingar liggerdeatt som
bakom de svenska biståndspolitiska målen delas allt fler fårochav genom-

islag dessa organisationers verksamhet.

22.7 VärldsbankenIBRDIDA, Internationella
valutafonden

Under denna rubrik redovisar vi först några hosdrag de k.gemensamma s.
Woods-institutionernaBretton 22.7. Därefterl. behandlas Världsbanken

22.7.2, IBRD och 22.7.3IDA och Internationella valutafonden
22.7.4. Slutligen kommittén direktivens frågor beträffandetar upp orga-
nisationerna från effektivitets-, måluppfyllelse- inflytandesynpunktoch
22.7.5.

22.7.l Bretton Woods-institutionerna

Internationella valutafonden International Monetary Fund, IMF och
Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken International

for ReconstructionBank and Development, IBRD vidgrundades 1944 en
konferens i iBretton Woods USA, därav Bretton Woods-
institutionerna. De avsedda stödja finansiell stabilitet och ekono-attvar
misk utveckling i världen.

iDet dag kallas Världsbanken juridiskt friståendebestår tvåsom av
enheter, IBRD och Internationella utvecklingfonden International Devel-

Association, IDA. I Världsbanksgruppen World Bank Groupopment
ingår också Internationella finansieringsbolaget International Finance
Corporation, MultilateralaIFC och organisationen för investeringsgaran-
tier Multilateral GuaranteeInvestment MIGA.Agency,

uppgifter,IBRDs ursprungliga finansieraAv efter 300återuppbyggnadatt



SOU 199148ivärldskriget ekonomisk utveckling u-länderna, återstår sedanochandra
syfte främja ekonomiskcentraladen Bankens ärlänge bara attnusenare.

sinbefolkning höjautveckling hjälpa u-ländernasoch social attattgenom
levnadsvillkor. Sedan årproduktivitet och på så uppnå bättresätt ett par

långivningen till centraleuro-ökning ochtillbaka har det skett öst-en av
peiska medelinkomstländer.

sin på medlemsländernagrundar verksamhet delsVärldsbanken av
upplåningvilket för på dekapital i IBRD, basen desstecknat utgör
tillgåvobistånd IDA. Valuta-internationella kapitalmarknaderna, dels på

insatser från centralbanker.kapital medlemsländernasfondens utgörs av
idel sina valutareserver IMF. Däravha deponeratDessa kan sägas en av

likvida kreditgiv-ordinarie ochföljer fondens skall attatt resurser vara
i kortfristig till endast obetyd-ningen och sker ärhuvudsak räntorär som

långfris-lämnaVärldsbanken kan däremotligt lägre marknadsräntorna.än
långfristiga, krediter.myckettiga, vad gäller IDA-medlen

institutionerna ligger ilikheten mellan de bådakanske viktigasteDen
röstfördelningen.Grundläggande Den baserasvilketdet på de ärsätt styrs.

institutions kapital.respektive Dessaandelarpå medlemsländernas av
ekonomiskasin grundval ländernas tyngd. Iberäknas i påandelar tur av

varjeinom alltsåtill vad gäller FN-systemet står röstan-statsmotsats som
respektive organisation.finansiella insats ii proportion tilldel dess

Valutafondeninstansen i Världsbanken ochbeslutande bådeDen högsta
varje medlemsstat harof Governors, därBoardär representant.enen

exekutivstyrelsetillflertalet beslut delegeradeövervägande ärDet en
institutionerna.Executive i och de båda DessaBoard avvar en

isammanträder eller gånger veckan, bestårnormalt tvåstyrelser, tresom
respektive institutions chef ordförande.exekutivdirektörer med22 somav

exekutivdirektör antingen medlemsland ellerVarje ett stortrepresenterar
betydelsefullamindre ekonomiskt länderna harDestater. mesten grupp

fåtill 25 mindre kan dela påplatser, medan ändaalltså stater enegna upp
Ungefär lika många exekutivdirektörer från u-länderkommerplats. som

från i-länder.
exekutivdirektör inordiska länderna företrädsfemDe av en gemensam

ställföreträ-båda institutionerna. biträddde Denne äroch enen avavvar
sekreterare. Dessadirektör handläggaredande och posterettsamttre par

intervall.nordiska med två å års Denländernamellan de treroterar
% i% i °0 i IBRD och 4,75 IDA.nordiska 3,40 IMF, 4röstandelen är

hemmamyndig-i kontakt med sinaExekutivdirektörerna står fortlöpande
policymöjlighet inflytande bådedärigenom överhar övaheter. Dessa att

institutionerna.i bådaoch löpande beslut de
organisa-inriktade i de bådadelen verksamhetenpå u-ländernaDen av
framståtttiotal tillbaka harår konvergerat. Dettionerna har sedan drygtett

ekonomiskaproblematiskt dessa ländersalltmer spaltaatt pro-uppsom
få hjälp ochbalansrubbningar, IMFs med,i tillfälliga de kanblem mersom

utvecklingsproblem, det Världsbankenslångsiktiga strukturella äroch som
uppgift inrikta sig på.att
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SOU22.7.2 Världsbanken 199148

Världsbanken består IBRD och IDA. Av dessa det IDA iär dettaav som
sammanhang intresse.är störst alla multilaterala organisationerAv ärav

biståndsförmedlaren,IDA den största både internationellt föroch svenskt
vidkommande. inteIBRD är däremot någon biståndsinstitution i egentlig
mening. hindrar inteDet IBRD den förär källan multilateralstörstaatt
utvecklingsfinansiering, ehuru med lånevillkor bara marginelltärsom
koncessionella.

i praktikenIBRD och IDA kan olikabetraktas två kassor ellersom
från vilkakonton, Världsbanken lämnar tilllån medelinkomstländer resp.

fattigamycket lånetypernaländer. De båda har alltså olika förmån-mycket
lighetsgrad delvis olika inriktning.och bakomliggandeDe målsättningarna
och utvecklingsstrategierna emellertidär desamma.

Som framgåttredan spelar Världsbanken huvudroll för inteatten -
ihuvudrollen multilaterala biståndssystemet.säga det Det beror inte-

omfattningenbara på de medel tillbanken ställer u-ländernasav som
förfogande. Härtill kommer banken intar framskjuten position i denatt en
utvecklingspolitiska debatten och normbildningen. Den kan därvid dra på

forsknings-betydande och utredningsresurser. kraft sina finansiellal av
intellektuellaoch har banken också ledande ställning detnärresurser en

gäller mobilisera biståndsinsatser sinautöveratt egna.
I regel bilateralasker detta tillansluts bankensattgenom resurser

projekt och främst i form samfinansiering. Samfinansierings-program, av
sigbeloppen nivånärmar den totala IBRD-långivningen.nu samma som

Många länder lämnar också bidrag tillöronmärkta delar bankensav
miljöområdet.verksamhet, påex.

Långivning den kvantitativa sidanutgör Världsbankens verksamhet.av
eftersomDess betydelse har ökat allt añärsbankernas kommersiellaoch de

investerarnas förintresse de skuldtyngda u-länderna har svalnat. Många av
dessa länder blivit hänvisade tillhar helt offent-Världsbanken och andra
liga kredit- biståndsgivare.och

Banken tillhandahåller emellertid inte bara kapital också teknisktutan
bistånd och utvecklingsekonomisk rådgivning. På detta område både sam-
arbetar och konkurrerar banken med andra aktörer inom multilateraladet
biståndet. Världsbanken för genomförandett.ex. ett stortansvarar av
antal UNDP-finansierade tekniska biståndsprojekt. fyllerBanken här

funktion fackorganFNs och utnyttjar därvid, liksom fackor-samma som
sina erfarenheter sittoch kunnande olikapå områden.ganen,

nordiska inflytandetHur det policyär på Världsbankens ochstort
Verksamhetsinriktning

första årtiondenaUnder de Världsbankens verksamhet låg tyngd-av
finansiering infrastrukturellapunkten på projekt, speciellt elkrafts-påav

och transportområdena. Därefter skedde successiv breddning diver-ochen
sifiering 1970-taletverksamheten. På expanderade långivningen inomav
jordbruks- kraftigt.och landsbygdssektorn Samtidigt förstärktes också den
socialt inriktade långivningen.

förskjutningDenna tyngdpunkten i utlåningen i riktning från infra-av
302



SOU 199148socialalandsbygdsutveckling och det områ-industri ochochstruktur mot
förförtjänstenprioriteringar. delHurlinje med svenskalág idet stor av

givetvis intenordiska insatser, kantillskrivasutveckling skalldenna som
för denaktivt verkat mycketemellertid NordenKlart äravgöras. att av

l970-talet.sedan slutetutveckling präglat banken avsom
fattigdomsproble-fundamentalanordiskt initiativ harminst detInte på

i Världsbanken.uppmärksamhettillbaka fått växandesedan några årmet
för verk-varit ledstjärna bankensfrån börjanEkonomisk tillväxt har en

fattigdo-syfte minskatillväxtens ärunderstrykssamhet. Alltmer attattnu
indirekt harDirekt ellerutveckling handlarvadoch detta äratt om.men
fattigdoms-analysverksamhetekonomiskahelaVärldsbankens numera en

aspekt.
ochmänskligafrågalångsiktig utveckling ärAtt ytterst resurseromen

försanning. Också denvarit etableradhar längeianspråktagandederas en
fundamen-denekonomiska anpassningen erkännskortsiktiga numeramer

kvinnorsliksom delta-hälsonivåer,utbildnings- ochbetydelsentala avav
utvecklingen.igande

nutritionssektornbefolknings-, hälso- ochutlåning tillVärldsbankens
forskningsarbete påpolicy-bankens ochår. Ocksåtredubblats påhar tre

expanderar.områdendessa
kvinnoinriktadeintensifierat sinVärldsbankentillbaka harSedan tre

projekt inompraktiskt allainnehöll198889verksamhet. Budgetåret taget
femtedelnutritionssektorerna ochbefolknings-, ochhälso- aven

rekommendationer.kvinnoinriktadejordbruksprojektenutbildnings- och
färd utarbetai medför närvarandebanken ärInom att en merman

ikvinnors deltagandestrategi för ökaövergripandedetaljerad och att
utvecklingsprocessen.

kritiserats förflera tillfällenvidVärldsbanken1980-talet harUnder att
miljökonsekvenser. Banken harnegativatill projekt medlämnatha lån

långivning,sini verksamhetintegrera miljöhänsyn helamedsvarat att -
biståndssam-resursmobilisering,policy-dialog,forskning,tekniskt bistånd,

sinasin organisation ochkraftigt förstärkaordning och med att perso--
harlåntagarepraktiskt alla bankensmiljöområdet. Förpånalresurser taget

gjorts. grundval dessamiljösituation Pålandetsgenomgång avaven
miljöstrategier i samarbete mel-övergripandesedanutredningar utarbetas

ii sinstrategierrespektive land. Dessabanken ochlan turutmynnar
miljöpolitik.miljöprojekt samladoch en

policy och verksam-VärldsbankensSammanfattningsvis kan sägas att
väsentligtavvikerintebehandlatsområdenhetsinriktning depå ovansom

emellertid inte dra slutsatsenprioriteringar. Därav kanfrån svenska man
för svensktidealisk kanali avseendenallaVärldsbankenIDA äratt en

bistånd.multilateralt
för åtskillig kritikårenbankeninte glömmaMan bör utsattsatt genom

alltförvarit ortodoxaharanpassningsprogrammenstöddade bankenav
angelägnaoch debefolkningsgruppernaoch drabbat de mestsvagaste

fattigdomsinriktningprojekt- ochalltför utlåningensstatsutgifterna hårt;
mindre uttalatellertillbaka för programlånalltför fått stålängehar av mer

gällerresultat; det 303diskutabla närmakroekonomisk karaktär och med



frågan mänskliga i allmänhet kvinnor SOUoch i 199148utveckling iom resurser
synnerhet har banken varit alltför senfárdig; i frågaoch miljön drogom

sigbanken på gediget syndaregister, innan äntligenett bättrar sig.man nu
En granskningnärmare denna kritik skulle ha krävt större utred-av en

ningsinsats kommittén haftän for. Det emellertidär värtresurser att
bankens policy på de kritiserade faktisktområdena förändratsnotera att

förändringarnaoch i frångått nordisk sida förordad riktning.att Att deen
intesedan kanske gått så snabbt och långt skulle önska, kansom

förklaras banken också har andra medlemsländeratt än de nordiskaav
fåtalvarav endast likasinnade.ett

kritikenEn del Världsbanken dominerandedess ställningmotav avser
och de problem denna till.leder Ett sådant är banken handatt tarsom om
uppgifter det varit naturligare för organisationerandra utföra.attsom

Världsbanken har också kritiserats för röstfördelningen leder tillatt ett
alltför inflytandestarkt för Förenta Staterna, oftadessutom stödssom av

i-länder.andra större Detta starka inflytande obestridigt.är Det denreser
principiella frågan styrning internationella organisationer för-ochom av
och nackdelar med med vägda jämförtröster medett system medett
ovägda röster.

Man kan slutligen ställa sig frågan i vad mån Världsbanken når de mål
för verksamheten. Något generellt entydigtochuppsatts kansom svar

givetvis inte lämnas. vissEn vägledning kan möjligen hämta vadman ur
bankens utvärderingsavdelning säger. I rörande bankens verk-rapporten
samhet under två årtionden finner avdelningen fyra femtedelaratt av

projektbankens och fungerade tillfredsställande vid tidpunktdenprogram
då utbetalningarna fullbordats. Det torde få betraktas hyggligtettsom
resultat med tanke på det breda spektrum och de vanskliga projekt- och

insatserbankens täcker.programtyper som

22.7.3 IBRD och IDA

U-länder behöver låna vadän deras aktuella kreditvärdighetsom mer
medger kan erhålla lBRD-lån. förutsättningEn deras nationalin-är att

capitakomst inte överskrider förden gräns närvarande 3 385 dollarper
vid vilken land böra kunna sigklara sådana lån.ett utananses

finansierasIBRD-lånen med kapital upplånat på de internationella
kapitalmarknaderna. Denna upplåning är baserad på IBRDs med-eget av
lemsländerna tecknade grundkapital. Av detta bara mindreär delen

Återstodeninbetalad. har karaktären garantikapital.rentav
Medlemsstaterna ingaställer krav på avkastning inbetalatpå kapital

eller ersättning för garantikapitalet. Det förklaringenär detta är till attsom
IBRDs verksamhet begränsat mått koncessionalitet.ettrymmer av

nettoinkomstAv IBRDs viss föravsätts del stärkaatten reserverna.
Förhållandet mellan och utestående lån betydelsefull indika-ärreserver en

på IBRDs kreditvärdighet. nettoinkomsternaAv hartor betydandeegen
belopp också tillgåva IDA, till förmån för Afrika söderavsatts som om
Sahara föroch skuldreduktion.

Återbetalningstiden för IBRD-lånen varierar mellan 15 och 20 år bero- 304



ende på låntagarlandets BNP capita. På SOUvarierar 199148sätt denper samma
amorteringsfria perioden mellan och fem år. Räntor och avgiftertre
fastställs så IBRD kan bibehålla sin finansiellastarkaatt ställning. Därige-

minimeras kostnaderna for låntagarna.nom
liggerDet i sakens flertalet IBRD-låntagare medelinkomst-natur att är

länder. Det återspeglas i lånens geografiska fördelning och i viss mån också
i deras ämnesinriktning, speciellt jämför dem med IDA-om man
krediterna. Mycket IBRD-pengar går till Latinamerika tillänmer ex.
Afrika, medan IDA ojämförligt mycket Afrikasatsar på Latin-än påmer
amerika. Och fortfarandemedan relativt del IBRD-lånen tillgårstoren av
infrastruktur och industri, jordbrukär och landsbygdsutveckling desamt
sociala sektorerna dominerande i IDA-utlåningen.mer

IDA integreradär del Världsbanken. Vaden av sagtssom ovan om
Världsbankens policy och verksamhet innefattar i allt väsentligt också
IDA.

IDA-krediter kan erhållas länder med capita-inkomst underav en per en
viss gräns 700 dollar. Villkoren för dessa krediter klartär koncessionella
räntefrihet, 0,75 administrationsavgift, tio års amorteringsfrihet, däref-

återbetalning 30över år 25 förter år något kreditvärdiga länder.mer
Dessa villkor beräknas innebära gåvoelement 80 %. Frånett haattom ca
varit i huvudsak finansinstitution blev Världsbanken till-en ren genom
komsten IDA också biståndsinstitution. Därmed hade viktigtav en ett steg
tagits på den förtväg banken till sin nuvarande ställning ledandesom som
policy-organ och koordinatör på det utvecklings- och biståndspolitiska
området.

l 30 år har utgjortIDA idensnart särklass största enskilda biståndskäl-
lan för låginkomstländerna. årligaDen kreditvolymen ligger på drygt 5nu
miljarder dollar. IBRD-lånen uppgår till omkring gånger så högtett tre
belopp.

finansierasIDA helt bidragmed gåvomedel. Bidragens storlek fast-av
för iställs år Dessa kapitalpåfyllnadertre taget. resultatet iär regel rättav

besvärliga förhandlingar.
Ursprungligen fördelades kapitaltillskotten i i proportion tillston sett

ländernas ekonomiska styrka. Någon strikt fördelningsformel har emeller-
tid inte kunnat upprätthållas. Oftast har det varit Förenta Staterna som
varit tillbakahållande. Dess bidragsandel har successivt sjunkit, liksom
Storbritanniens, medan särskilt Japans och Tysklands andelar ökat.

Trots avsevärda svårigheter har IDA ändå lyckats hävda sig relativt väl
detnär gällt mobilisera för verksamheten.att Till del beror detstorresurser

säkert på förhandlingsmodellden använder. Ett väsentligt ele-som man
i denna är både givar- och mottagarländerment att möjlighet sättaattges
på de är restriktivastater detnär gäller storlekenmest sinapress som av
bidrag och kan utpekas ansvariga för totalresultatetegna som attsom

riskerar bli sämre det majoritetenän eftersträvade.att Viktigt är ocksåav
givarländernas förtroende för VärldsbankenIDA föroch det IDAgenom
lämnade biståndets effektivitet. Detta förtroende beror i sin till deltur stor
på styrnings-de och kontrollmöjligheter dessa länder har när det gällersom
IDAs verksamhet och dess inriktning. 305



199148SOUcapitaBNPlåginkomstländernainriktning påstriktareharIDA peren
biståndsorganisa-andraallapraktisktdollarunderstigande 700 än taget

IDAtill länder.dessautlåningen går°098mindretioner. Inte än svararav
bilateralt,multilateralt ochbistånd,allt detfemtedelfördärmed somaven

erhåller.de
perfor-ekonomiskalandetspåverkasIDA-medlenFördelningen avav

utvecklingspolitik.politik ochekonomiskasinsköterdvs. hur detmance,
sundkomponenterinnehållandedefinieratshar treBegreppet ensom

fattig-fördelning ochrättvistillväxt medledning,ekonomisk strävan mot
utveckling.bärkraftigdomsreduktion strävan motsamt en

direktIDA-utlåningen%25-301980-talethälften ärandraSedan avav
påfyllnads-från denI senasteanpassningsprogram.tillrelaterad rapporten

sin kul-nåttanpassningsstödetemellertidförhandlingen antyddes att nu
prioritetökadbordeområdenutpekadesSamtidigt tre gessommen.

sektorpolitikpolitik ochmakroekonomisk samtsundfattigdomsreduktion,
fattigastekoncentrationen depåbordemiljöpolitik. Dessutomförstärkt

skulleDetbibehållas.befolkningsgruppernafattigastedeländerna och
inriktning ochIDAsmellanöverensstämmelsefortsatt godinnebära

prioriteringar.biståndspolitiskasvenska
tillbidragensvenskatill deförklaringöverensstämmelse är attDenna en

tillrelation deidei absoluta tal, ävenhögttiden har legathelaIDA om
UNDP-,exempelvis våranivåerinte nåttIDA-bidragentotala somsamma

andelarnasvenskaAfrikafondsbidrag. DeochUNHCR-UNICEF-, av
% den4,18påkraftigt. Eftervarierat rätt topppåfyllnaderna har aven

försjunkandevarit iandelarnasvenska settde stortpåfyllnaden hartredje
%.till 2,62uppgåtthavid bådade senasteatt

valutafondenInternationella22.7.4

internationella monetäratill detuppgifthuvudsakliga är attIMFs att se
påverkarövervakar ochsyftefungerar. I dettafinansiellaoch systemet

särskiltolikapolitik på sätt. Avekonomiskamedlemsländernasfonden
konsultationerfall årliga,flertaletide,u-ländernaför är somintresse s.

sådanEnmedlemsländer.dessochochfondenmellan vart ettäger avrum
ekonomiska lägelandetsgranskningingåendekonsultation innebär aven

bedömning deniGranskningenpolitik.ekonomiskaoch utmynnar aven
långtgåendemindretill ellerrekommendationerpolitiken ochförda mer

konsultationermedför dessau-ländermångaFörmodifieringar denna.av
situation ochekonomiskagenomlysning derasfullständigare merenaven

självapolitik deänochekonomiska problemanalys derasdjupgående av
innehållakonsultationerna sägas ettSåtillvida kangenomföra.förmår

bistånd.teknisktelement av
olikaifinansiellt stödvidare lämnavalutafonden kanInternationella

betalnings-kortfristigafrämst i formmedlemsländer,samtligatillformer av
hjälpasyfte ärDessas ettstand-bW-arrangemang. attbalanskrediter, s.

genomföra kort-i bytesbalansen ettallvarligt underskott attland med ett
vari landeti dokument,preciserasDettastabiliseringsprogram. ettfristigt

306Stand-byWkreditensåtgärder.överenskomnagenomförasig suc-åtar att



cessiva utbetalning sedan betingadär SOUdessa åtgärder faktiskt 199148attav genom-
förs. Denna s.k. konditionalitet understryker betydelsen stabilise-attav
ringen verkligen kommer till stånd och bytesbalansunderskottet reduceras.
Om inte, har krediten förfelat sitt syfte och landets möjligheter återbe-att
tala den kan därmed ha äventyrats.

Stand-by-programmen traditionellt perioder till 18 måna-avser upp
der krediternaoch skall normalt återbetalas inom till fem år. Närtre
betalningsbalansproblemen fundamentalär och erforder-dennaturav mer
liga stabiliseringspolitiken måste kompletteras med strukturella åtgärder,
kan dessa tidrymder otillräckliga. Valutafonden kan därför också,vara ur

Extended Fund Facility EFF, lämna krediter till tiopå föråren s. upp
finansiering treåriga, ibland fyraåriga, anpassningsprogram.av

Dessa IMFs reguljära låneformer baseras väsentligen fondenspå ordina-
rie vilka frånutgår medlemsländernas valutareserver. Liksom närresurser,
det gäller IBRD-lånen direktaär det subventionselementet begränsat. Från
kredittagarens synpunkt det väsentligaär kredit huvudöver kanatt taget
erhållas och förenadden är medatt kan underlättaett program som en
ekonomisk återhämtning.

Även IMFs i korthet beskrivna reguljära verksamhet i principom ovan
gäller samtliga medlemsländer, denär förstörst betydelse denumera av
u-länder beroendeär dess ekonomisk-politiska rådgivning ochsom av
finansiella finansiellastöd. Detta stöd ursprungligen inte utformat medvar
tanke på den betalningsbalansproblem antaltyp u-länderett stortav som
brottas med. Dessa problem huvudsakligenär långsiktig och strukturellav

De kan lösas bara ekonomiska reformer,natur. svåraärgenom attsom
genomföra och kräver tidlång för full verkan.att ge

Särskilt allvarliga blir problemen när de drabbar skuldtyngda lågin-
komstländer. befinner sig iDe sådan situation kort- eller medelfristigatten
upplåning på marknadsmässiga, eller intill marknadsmässiga,näst villkor

tillrådligär varken eller möjlig. Detta bakgrunden tillär inomdetatt
valutafonden har tillskapats facilitetertvå för långivning på koncessionella
villkor.

Structural Adjustment Facility SAF bygger på återbetalningar av
koncessionella frånlån fond finansierad vinstmedelmed från försälj-en en
ning del guldinnehav.IMFs Enhanced Structural Adjustmentenav av
Facility ESAF finansieras delvis med SAF-medel huvudsakligenmen
med gåvobidrag krediter förmånligaoch på villkor från medlemsländerna.
Krediterna för utlåninganvänds bidragenoch till reducera utlånings-att
räntan.

Eftersom de båda faciliteterna till del finansieradeär med gåvome-stor
del, utlåningenhar från dem kunnat ske på klart koncessionella villkor
0,5 % återbetalningränta, inom tio år, 5 12 års amorteringsfrihet. Detta

gåvoelement °0.50 Lånen går till finansi-motsvarar ett uteslutandeom ca
ering strukturanpassningsprogram i princip deav naturav samma som
stand-by- och EFF-stödda något långsiktigare ochprogrammen men mer

inriktade.strukturellt Eftersom SAFESAF-krediterna innehåller såett
starkt koncessionellt element, kan endast låginkomstländer i frågakomma

låntagare.som 307



199148SOU25-tal ländernordiska detövrigaliksom deSverige tillhör, staterna, som
karaktäreninsatsen harsvenskafinansieringen ESAF. Denideltar avav

milj.kr. ochundermed 150och har utgåttgåvobidrag vart ett avrena
iled detlämnatsBidragen har198788-199091. ettbudgetåren som

harSådant stödskuldtyngda länder.tillbetalningsbalansstödetsvenska
multilateralt, ibilateralt ochbåde198586 lämnats,budgetåretsedan

företrädesvis inomanväntsharomfattning. medelDessabetydande ramen
ekonomiska återhämt-till förinsatser stödsamordnadeinternationelltför

anpassningsprogram.Världsbanksstöddaochi regel IMF-ningsprogram,
bedömning dessapositivföruppfattas uttryckDetta måste ett avensom

inställning. främst Världs-Iokritiskliktydigt medinteDet är enprogram.
aktivt verkatnordisk sidafrånValutafonden hariocksåbanken manmen

flexibilitet ochlångsiktighet, ökadökadutvecklingför motprogrammens
socialt hänsynstagande.ökat

Överväganden, slutsatser22.7.5

särskiljbara mandatvisserligen klartWoods-institutionerna harBretton
emellertid Detnära.samverkar deu-ländernauppgifter. gällerNär detoch

Kommitténsamverkan.sådannackdelar medfördelar ochfinns både en
rollfördelningenomfråga. medvetenDen ärbehandlat dennainte atthar

till lågin-finansiella stödgäller derasinstitutionerna vadmellan de två
koncessionella ESAF-i samband med deaktualiseraskomstländerna att

diskussiontillanledningbörbörjar återbetalas. Dettakrediterna avenge
rollfördelningsfrågan.

totala och detför både detviktigaste kanalendenVärldsbankenIDA är
medofta i samverkanochLiksombiståndet.multilateralasvenska --

för bilateraltbetydande katalysatorVärldsbankenValutafonden ävenär en
inriktning.biståndsdettaDärmed påverkasbistånd.

koordinerande.denfunktionen sammanhängerkatalytiskadenMed
mottagarländeri flertaletochområdenpå mångasamverkarVärldsbanken

ofta samordnandedärvid denoch spelaroch andra FN-organUNDPmed
fungera väl.helapå detsamarbete tycksrollen. Detta taget

inte baramultilaterala leverantörenVärldsbanken är den största av
förklaras dettaTill delbistånd.teknisktockså attfinansiellt stor avutan av

långivningen. Menreguljäraingår i denbiståndskomponentertekniska
antal UNDP-genomförandetförockså ett stortbanken avsvarar

ligger i bankenFörklaringenbiståndsprojekt.tekniska attfinansierade
administrativ kapacitetämnesmässig ochkompetensbyggt somenupp en

erbjuda.fackorgan kanöverträffas vad FNsinteområdenmångapå av
bådehärbärgeratakochFördelen underharVärldsbanken ettatt samma

fackkunnande.ochfinansiella resurser
utvecklingsekonomiska ochställning i denframträdandeVärldsbankens

huvudsakligen funk-normbildningenoch ärbiståndspolitiska debatten en
finansi-Storleken depersonellafinansiella ochtion dess avresurser.av av

biståndsför-effektivförtroendei sin på detberorella tur somresurserna
308medlemsländerna. Ibidragsgivandeåtnjuter hos debankenmedlare som



sista hand vilar detta förtroende till del bidragsgivarnaspå SOUinflytande 199148stor
över bankens policy.

Kommittén går här inte innärmare fråganpå i-landsdominansen iom
Världsbanken och Valutafonden. Vilka principiella synpunkter änman
kan lägga på den, dennaär dominans uppenbar förklaring till detatten

dessa institutioner kanaliserade biståndet blivit omfattande.sågenom
Viktigare formellaän det styrkeförhållandet mellan i-länder och u-länder

för övrigtär långtifrån homogena emellertid fråganärgrupperna om- -
vilken politik de båda institutionerna driver och framgångsrikhur den är.

Härvidlag har åtskillig kritik förekommit. Att denna delvis berättigadär
råder det inga delade meningar inte inom de båda institutionernaom, ens
själva. När det gäller den punkt kritikendär under de åren varitsenaste
starkast, nämligen frågan strukturanpassningslånen och deras utform-om
ning, hänvisas till avsnitt 22.16. Allmäntett konstaterar kom-senare
mittén både banken och fonden iatt många avseenden tagit fasta på
kritiken och modifierat inriktning utformningoch sin verksamhet iav
enlighet med denna. Sådana modifieringar har i regel igått från nordiskten

förordadhåll riktning.
Världsbanken har anseende effektivastede biståndsgivandesom en av

organisationerna. hindrarDet inte åtskilliga felbedömningar förekom-att
mit. Inriktningen den långivningen till Tanzaniastora under 1970- ochav
början 1980-talet är exempel, banken utförligtett ochav doku-utrettav

På det hela skiljer sig intementerat. Världsbankens misstagtaget nämnvärt
från biståndsgivares.andra Konsekvenserna felbedömning frånav en
Världsbankens sida förstöras emellertid omfattningen bankensgenom av
verksamhet och den centrala roll banken spelar i den internationellasom
biståndsgivningen. Detta understryker vikten speciellt de länderattav som
låter del sitt multilaterala biståndstor gå IDA och dit hören av genom -
Sverige hög prioritet åt styrning uppföljningoch Världsbankensger av-
policy och verksamhet. Så sker frånockså svensk sida.

Ovan konstaterades Världsbanken intryck kritik.att Bankenstar av
förändringseffektivitet skulle därmed god. En organisations effek-vara
tivitet avhänger också i hög grad kvaliteten på dess utvärderingsfunk-av
tion. Också i detta fåravseende Världsbanken betyg.gott

Sammanfattningsvis har kommittén funnitinte anledning ifrågasätta
Världsbankens efektivitet bistândsgivare. Det innebär inte visom att anser
allt väl beställt. Om inte så kan bankens storlek omfatt-annat ochvara
ningen diversifieringenoch dess verksamhet i sig effektivitets-utgöraav ett
problem. Detta tycks från nordisk sida medveten Kom-man vara om.
mittén frånutgår hithörande frågor fortsätter bli föremålatt för nordiskatt
uppmärksamhet.

VärldsbankenIDA har målsättning stämmer väl överens demeden som
svenska biståndspolitiska målen. Det svenska tillväxtmålet motsvaras av
IDAs utvecklings- och produktivitetsmål. I den mån land signärmarett
detta mål, stärks också dess ekonomiska och politiska självständighet. På
motsvarande främjarsätt IDAs markanta fattigdomsinriktning ekonomisk
och social utjämning; sannolikt, åtminstone indirekt, även demokratisken
samhällsutveckling. Frågan folkligt deltagande väsentlig faktorom 309som en



199148SOUfor uppmärksam-ökadbörjat bli föremålocksåharutvecklingsprocesseni
kommittén Världsban-beträffarmiljömålet attslutligen noterarVadhet.

sinochsinaförstärkakraftigtfärd mediår ärsedan några attken resurser
miljöområdet.påverksamhet

betydandemålsättningenavseende på motsvarasmedlikheterDessa av
gällerfördelning. När detämnesmässigaochbiståndets sektor-ilikheter
lågin-inriktning påländerkategorier IDAsärolikamellanfördelningen

biståndets. Denbilateralasvenskalångtgående detänkomstländerna mer
denSahara ärAfrika söderprioriteringenkraftiga samma.omav

ochgäller målsättningvadöverensstämmelsegodalltsåfinnsDet en
bistånd.svensktbilateralt Kom-ochmellanverksamhetsinriktning IDA

tillskyndade,sidanordiskfrånpågående,densärskiltmittén har noterat
fattigdomsinriktningen.förstärkningen av

anledningskulle saknasdetsjälvfallet inteinnebär atthärVad sagtssom
ochangivna målhandi förstaemellertid integällerkritik.till Denna
detutvecklingen pekar. Däremotvilkenriktning idenprinciper och vore

drivas ochlängrekundevissa punkterutveckling pådennaönskvärt att
hittills skett.vadsnabbare än som

kvinnors ställ-ochi allmänhetmänskligaUtvecklingen avresurserav
tillmäterkommitténområdei synnerhetmöjligheter ärning och ett som

sociala konsekvensernafördelningsmässiga ochDebetydelse. avstor
Främjandet demo-område.sådantstrukturanpassning är annat av enett

exempelDetta ärviktigt område.tredjesamhällsutveckling ärkratisk ett
utvecklingen.påskyndasökanordisk sida börfråndärområdenpå man

så skerför tankenfrämmandesig inte attställerKommittén genom
personal.utlåningochbidragöronmärkta av

nordiskadetelleri VärldsbankeninflytandetsvenskaDet snarare --
positiva utveck-synpunktfrån vårbankensinte såantagligen stortär som

ofta haft, eller såVi harpå.skulle tydakunnaavseendeni vissaling
efter-iförändringar skettpunkter därpå defått, stödsmåningom ossav

medlarrol-nordiskatraditionellainte denhindrarriktning. Detsträvad att
ståndpunkter.nordiskadrivamöjlighetergodalen attger

förhållande-styrningsmojlighetermedlemsländernasdet helaPå ärtaget
igynnade dettaSpecielltWoods-institutionerna.bådagoda de Brettonvis i

röstmässiga styrka. Kom-sinmedi-ländernagivetvis deavseende är stora
väl.linjen hävdas Dennordiskaintryck denemellertidmittén har attett av

i desamordningsarbetetberednings- ochbetydelsenunderstrykavill attav
tillmöjligheternaprioritet ochhöghuvudstädernanordiska att samver-ges

högviktigt detLika ärutnyttjas. attmedlemsländerandramedocksåkan
institutio-i bådarepresentationen denordiskaupprätthålls på denkvalitet

denordiska ländernafemdemellanfördelningengällerVad avnerna.
det rimligtkommitténVärldsbanken,företrädsvilka de i anserposter genom

verksam-bankensolika starkaländernas intressetillhänsynviss avtasatt
het.
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22.8 De regionala utvecklingsbankerna SOU 199148

De regionala utvecklingsbankerna har liksom Världsbanken karaktären av
kombinerade utvecklings- fmansinstitutioner.och Den äldsta regionalban-
ken är Interamerikanska utvecklingsbanken Interamerican Development

ÅrBank, frånIDB 1959. 1963 bildades Afrikanska utvecklingsbanken
African Development Bank, AfDB och 1966 Asiatiska utvecklingsbanken
Asian Development Bank, AsDB. Som komplement till dessa regionala
utvecklingsbanker har utvecklingsfonder bildats enligt frånmönster Vär-
ldsbankenIDA.

Efter presentation några drag hos regionalbankernaen av gemensamma
22.8. l bankernas inbördes förhållandensamt och relationer tillav Världs-
banken Sverigeoch 22.8.2 skildras kortfattat Interamerikanska utveck-
lingsbanken och Asiatiska utvecklingsbanken något utförligaresamt - -Afrikanska utvecklingsbanken 22.8.3 5. Slutligen redovisas kommit--
téns överväganden och slutsatser 22.8.6.

22.8.l Några draggemensamma
Liksom i Världsbanken regionalbankernasär fondernas högsta beslutande

Board of Governors. Denna ärorgan en regeringsrepre-sammansatt av
för samtliga medlemsländersentanter och möts gång år. Däremellanen per

handhas det löpande arbetet direktörsstyrelse Board of Direc-av en
tors. Eftersom antalet medlemsländer väsentligt överstiger antalet plat-

i direktörsstyrelsen, har länderna, liksom i Världsbanken,ser fått gå
i valgrupper. En direktör såledessamman i regel flerarepresenterar

medlemsländer. I alla regionalbanker ingår de nordiska länderna utom
Island, inte är medlem i någon regionalbank isom valgruppsamma
tillsammans med fleratvå eller andra länder.

Rösträtten är i förhållandevägd till andel tecknat kapital i bankerna
lämnade bidrag till fonderna. För de mångaresp. fattigaatt små ochge

länderna inflytandestörre tilldelasett varje medlemsland också visstett
antal röster oberoende landets kapital- bidragsandelar.och U-ländernaav
har störst iröststyrka AtDB och AfDF %58 50 och i lDBFSOresp.- -

54 %. I IBRDIDA och AsDBAsDF ligger motsvarande siffror för-
u-länderna i intervallet 32-45 %.

Regionalbankernas utlåningsverksamhet sker, liksom Världsbankens,
till helt övervägande del med medel upplånade på internationellade
kapitalmarknaderna. Av medlemsländernas kapitalinsatser inbetalas en-
dast mindre del, medan återstoden utställs garanti fören bankernassom
upplåning. Utlåningsvillkoren bestäms i huvudsak de upplåningsvillkorav
bankerna kan uppnå.

Till skillnad från bankerna finansieras fondernas verksamhet genom
gåvobidrag från i första hand i-länderna. Bidragens fastställsstorlek i
samband påfyllnadsförhandlingar.med påfyllnadEn skers. genom en
internationell överenskommelse, där bidragsgivarna utfástelsegör fören

fyraeller år. Utlåningen från fondernatre sker på mycket förmånliga
villkor. 311



199148SOUolikapåmottagarländersig tillriktar-fondernaochRegionalbankerna
Lånevillkoren ärkreditvärdighet.varierandeoch medutvecklingsnivå

länderna.fattigasteförfördelaktigast de
upplåning på detillmöjlighetbeskurnastarktu-ländersFlertalet egen

utvecklings-givit1980-talet harunderkapitalmarknadernainternationella
varithauteslutandetidigare nästanFrånroll.vidgadbankerna atten

fåttdelvis karaktärlångivningprojektfmansiering har deras avinriktad på
strukturanpass-reformer ochekonomiskatillkopplatbetalningsbalansstöd

ningsprogram.

SverigeochVärldsbankenRegionalbankerna,22.8.2
intensiva, medVärldsbanken ärtillrelationerregionalbankemasMedan

relativtsamarbeteinbördesförtecken, derasnegativa ärpositiva ochbåde
årundersamarbetethuvudsakliga konkretaDetutvecklat. senaresvagt

samfmansie-olikahar rörtregionalbankernaochVärldsbankenmellan
lån-blandFramför allt störrestrukturanpassning.främstavseenderingar

koordinationomfattandealltförmotståndfinns det mottagarländer ett
regionalbankerna.ochVärldsbankenmellan

återspeglar svårastrukturlegalafinansiella ochRegionalbankernas av-
förochbidragsgivarnahuvudsakligaför deinflytandemellanvägningar

utveck-AfrikanskaochInteramerikanskaförSärskiltlåntagarländerna.
orsakernaintlytanderelationernaformelladelingsbanken vara en avanses
verksam-bankersanpassning dessagradvisnåsvårigheternatill att aven

ibottnakan sägasProblemetförhållanden.förändradehetsinriktning till
majoritetsinflytandesittlåntagarnaparadoxen, dvs. attden genoms.

lånevillkoren.utformningen deansvariga föri banken är egnaav
inflyt-tillmöjligheterutvecklingsbankernaimedlemskapSveriges ger

intevikt barafrågorfinansiellaekonomiska ochinternationellaiande av
Utvecklingsbankerna ärför land.också vårtviss måniför u-länderna utan

relationerför Sveriges allmännainominstrumentbetrakta ramenatt som
medsamarbetetirollkompletterandeocksåspelarDeu-länderna.med en

huvudmottagarländer.våra
oegennyttigjämförelsevissig rolleniklädakommitSverige har att enav

gradbetydandemedmultilateraladetunderstödjare systemet avenav
Sverigeharnordiska länderövrigaLiksomagerande.sittkontinuitet i
utveck-bilateraltaktivtlångvarigt ochfrånerfarenheterdragit pådärvid

troligtvis lettharagerandetnordiskaiKontinuiteten detlingssamarbete.
deutvecklingsbankerna äni motsvararinflytande nor-till större somett

röstmässiga tyngd.diska ländernas
kommitprioriteringar attutvecklingsbankernasGenerellt kan sägas att

biståndspolitiska målen.svenskadeöverensstämmelse meduppvisa ökad
utvecklingensochfördelningsfrågorbetoningensynnerhetigällerDet av
jordbrukspro-ökadinriktningen påocksågällerdimensioner. Detsociala
landsbygdsut-för olikainommatförsörjningduktion och säkrare ramen

fått högsnabbtmiljöfrågornaharårUndervecklingsprogram. senare
utvecklingsbankerna.iangelägenhetsgrad

312ibidragsandelar derasochi regionalbankernakapitalandelarSveriges



fonder uppvisar SOUbetydande olikheter. 199148Andelarna vid utgången 1989av var
i Afrikanska utvecklingsbanken % 5,24 °0, i Asiatiska1,45 utvecklings-

%banken 5 O,93 °0 il och Interamerikanska utvecklingsbanken 0,16
0,34 %. Speciellt i Afrikanska utvecklingsfonden den bidrags-är svenska
andelen hög i förhållande såväl till regionalade båda andra utvecklings-
fonderna till IDA.som

Från svensk och nordisk sida har potential liggerden i vårtsom
i regionalbankernamedlemskap inte helt utnyttjats.ännu Huvudorsakerna

härtill får sökas i brist på handläggarkapacitet och därmed sammanhäng-
bristande på kunskap dessa Regionalbankernabanker. kommerom van-

ligtvis i skuggan Världsbanken. aktiveringEn våra regionalbanksin-av av
emellertid påär gång.satser

Även Världsbanken naturliga skäl dominerar gällervad t.ex.om av
policy-utveckling ekonomiskaoch makrdlkunskaper globalt regio-och

regionalbankernasnalt, bör verksamhet inte underskattas. fördelenDe har
tillstörre närhet låntagarländerna åtföljandemed inblick istörre ochav en

förståelse för ländernas politiska, ekonomiska sociala dynamik.och Här-
vidlag kan regionalbankerna ofta kompletterandespela roll i förhål-en

tilllande Världsbanken. Genom de betraktas låntagarländernasatt som
egna i fallbanker mångaär lyhördheten förutsättningarnastörre och
bättre för förtroendefull policy-dialog. Det gäller särskilt ekonomiskaen
frågeställningar inrikespolitiskamed och sociala implikationer.ochut-

På områden fattigdomsinriktning, miljö, kvinnofrågor och, i visssom
mänskligamån, rättigheter och demokrati regionalbankernaspelar inteen

oviktig policy-skapande iroll respektive region.
Förutsättningar finns föra in nordiskadet tänkandet på dessa områ-att

den i regionalbankerna. Som i multilateralaandra institutioner kan över-
tygande argumentering i sakfrågor inflytande är större än vadettge som

följer kapitalandelar och röststyrka.som av

22.8.3 Interamerikanska utvecklingsbanken

Från ursprungligen varitha pan-amerikansk biståndsorganisation,att en
finansierad huvudsakligen USA, utvecklades IDB under 1970-talet tillav

multilateral finans- och utvecklingsinstitution. I dag antaletären
medlemsländer 44, 25 låntagarländer i Latinamerika och Karibien,varav

icke-låntagarländer itvå regionen USA och Kanada icke-17samt
regionala länder.

lângivningensI beslut inriktning har låntagarna formellt avgö-ettom
inflytande,rande vilket tillunder år lett motsättningar mellansenare

främst latinamerikanskade följdländerna och USA. Som infördesdettaav
i samband med sjunde kapitalpåfyllnadenden röstmekanismparallell ien
styrelsearbetet möjlighet uppskjuta projekt och ärattsom ger program som
oacceptabla för icke-låntagandede medlemsländerna.

Från 1959 har finansierat projektIDB och till totalstarten program en
kostnad drygt 120 miljarder dollar. har bidragitHärav banken medav en
tredjedel. Under 1980-talet har lånevolym i genomsnitt1DBs uppgått till

3 miljarder årligen.dollar i Latinamerika,För många länder särskilt de 313ca



SOU 199148fattigare, offentliga finansieringskällan. Bankens utlån-IDB denär största
relativt fattigdoms- och, sedan år tillbaka,ing har markerad någraen

miljöinriktning.
Sverige ingår i valgrupp nio västeuropeiska länder,med som repre-en

3,7 °0. finansiella bidrag har varitröststyrka på Våra därmedsenterar en
inträdet i till 120 milj.kr.begränsade; sedan banken har de uppgått drygt

ursprungligen varit primärt handelspolitiskt detha svenskaFrån äratt
i första biståndspolitiskt.intresset handIDB numeraav

22.8.4 Asiatiska utvecklingsbanken

regionala icke-idag 49 medlemsländer, 34 och 15AsDB har varav
regionala. regionala medlemmarna 27 länder låntagarländer.de ärAv

traditionell innehavareregionala medlemsland ochJapan största avsom
inflytande ipresidentskapet mycket betydande banken. Dehar ett europe-

passivtidigare roll, har underiska medlemsländerna, spelat senaresom en
konstruktivt kritiska.blivitår mer

operativa inleddes, har AsienbankenSedan 1966, då den verksamheten
miljarderfinansierat 900 projekt och till värde 28överöver ettprogram av

ordinariefinansierar sin verksamhet med dels dedollar. Banken resur-
från Asiatiskamarknadsvillkor, delslånas påut resursernaserna, som

fördelaktiga villkor tillutvecklingsfonden, delånas på mycketutsom
fattigaste medlemsländerna.

alltmer inriktatslåneverksamhet har under årBankens motsenare
projekt framsteg gjortsfattigdomsorienterade och betydande har med att

projektverksamheten.integrera miljöaspekter i
Sverige ingår i bestående Kanada, Nederländerna och devalgruppen av

°0.nordiska har sammanlagd röststyrka på 9,1länderna. Valgruppen en
Vidtredje efter USA. utgången 1989den Japan ochDen är största av

till miljoneruppgick Sveriges bidrag till Asienbanken 131sammanlagda
dollar.

solidaAsiatiska utvecklingsbanken får den ochbedömas mestsom
samtidigt auktoritärteffektiva regionalbanken. präglas ochDen ettav

för organisation. Motsättningaranklagats steltänkande och hartoppstyrt
förekommit.kommunikationssvårigheter och USA haroch mellan Japan

22.8.5 Afrikanska utvecklingsbanken

första Afrikabanken afrikansk angelägenhet.20 årenUnder de rentvar en
Sydafrika,självständiga afrikanskaalla med undantagI dag har stater, av

Även icke-afrikanska däribland indu-anslutit sig medlemmar. stater,som
flertalet europeiska inklu-striländer USA, Kanada, Japan och ländersom

övriga nordiska anslutit sig.sive Sverige länder utom Island, haroch
ii Asien Latinamerika också medlemmarländer ochFlera är numera

icke-afrikanskafonden 50 afrikanska och 25har banken ochbanken. Totalt
medlemmar.

övriga nordiska SchweizSverige bildar tillsammans med länder, och
direktörsstyrelseIndien löpande skötsvalgrupp. Bankens arbete 314av enen



x
direktörer, från SOUmed 18 icke-regionala 199148länder. Vid fjärdebankensvarav sex

kapitalökningallmänna 1987 kapitalettredubblades till 19,5 miljarder
dollar för femårsperioden 1987-1991. Vidare givarländernakom överens

bidrag till utvecklingsfonden i innebarreala 25-termerom som en
procentig ökning jämfört föregåendemed den perioden.

förstärkningDenna mycket betydande fondensbankens ochav resurser
väsentligthar ökat bankens möjligheter stödja afrikanskade länderna iatt

ansträngningarderas återhämta sig från ekonomiskaden och socialaatt
kris tid i regionen.under lång rått Samtidigt har banken ställts införsom

organisations-problem och policymässigt förvalta och utvecklastora att
sitt vidgade inte minstuppdrag, hänsyn tillmed låntagarländernas interna
ekonomiska svårigheter.

Delvis bakgrund utfördesdessa problem 1989 svensk utvär-mot av en
dering Afrikanska utvecklingsbanken. Kommittén har anmodats över-av

denna utvärdering i sittväga betänkande.
Utvärderingen kritiserar afrikanskade medlemsländernas brist på enga-

för i-landsmedlemmamabanken. Men kritiserasäven bl.a.gerat ansvar
för missriktad solidaritet med banken. hänvisas särskilt till förhand-Här
lingarna bankens kapitalpåfyllnad.nyssnämnda Resultatet dessaom av

kapitalpåfyllnadblev den utvecklingsbankstörsta någonsin fått. Menen
enligtden baserades utvärderingen inte seriöspå bedömning bankensen av

möjligheter effektivtpå hantera resurstillskott.sätt såatt ett ett stort
Utvärderingen justdet obalansen mellan tillgångbankens storaanser vara

finansiellapå och bristande administrativa kapacitet är ettresurser som av
huvudproblemen.

Vidare kritiseras bankledningen för sakna prioriteringar.klara Målenatt
för verksamheten enligt utvärderingenmåste tydligare,göras resurserna
måste koncentreras systematiskoch kontroll uppföljning införas.och På
personalsidan kapacitetsbristpåtalas och otillräcklig kompetens. Rekryte-

oftaringen sker politiskapå grunder och banken är Utvärde-topptung.
föreslårringen organisationsutredning tillsätts främst siktemed påatt en

ändra bankens prioriteringlåga operativaden verksamheten.att av
Bankens aktiviteter miljöområdetpå positivt.bedöms Den nord-

sydkonfrontation på detta område i liknandeuppstått några andrasom
organisationer inte i AtDB.spåras

Utvärderingen intehävdar det automatiskt likställagår AfDBsatt att
kreditvärdighet finansiellhöga med stabilitet, särskilt den kapi-storasom

talökningen uppfattasbör politiskt betingat för Afrika.stödsnarast ettsom
Vidare för kvaliteten bankens låneportfölj försämrats.på starktattvarnas

Utvärderingen viktigtdet särskilt möjligtså långt komma tillattanser
rätta med obalansen mellan bankens tillgång finansiellapåstora resurser
och bristande administrativa kapacitet. Enligt utvärderingen gäller brist-

administrativapå det områdeterna
den ledningsfunktionen och det outvecklade samordningsansva-svaga-

landnivå,påret
oklar beslutsordning och oklara avgränsningar mellan ansvarsområden,-
låg betoning operativaden verksamheten.av-
Önskvärda organisationsförändringar enligt utvärderingenbör in- 315vara



SOU 199148fåltverksamhetprioritering operativabankensriktade på ökad genomav
projektövervakning systematiskoch åter-omsorgsfullare proj ektval, bättre

information utfallet projekten.koppling om avav
ledningskontroll införandeefterlyser stärkt ochUtvärderingen också av

ansvarsförhål-programorienterad klargörandebudgetprocess samt aven
sin ansenliga lideri banken. personalstyrkaresultatansvar Trotslanden och

kapacitetsprob-utvärderingen, mycket uppenbaraAfrikabanken, enligt av
fler i första handinte totalt tjänstemänlem. Men det sett somanses vara

kunskapsprofiler. operativa projekt-Medan deochbehövs andrautan nya
specialister tekniker,lider brist välutbildadeavdelningarna påstor agro-

utifrån politiskanyrekryteringen utgångs-etc., harekonomer,nomer,
generalister knutits tilli antalfrämst resulterat ökatpunkter att ett

banken.

överväganden,22.8.6 slutsatser

i-fonderna roll detutvecklingsbankerna och spelar störreregionalaDe en
i föreställa sig. ocksåbiståndet allmänhet torde De ärmultilaterala än man

relativt utförligt. Specielldärför skildratsförhållandevis okända. De har
kraftigaAfrikanska utvecklingsbanken. Denharuppmärksamhet ägnats

utvecklingsfond motiverarAfrikabankens detta.satsningen påsvenska
särskilda utvärderingen bankenHärtill den konstateratkommer attatt

lider vissa problem.av
därefterförst regionalbankerna i allmänhet, utvärde-diskuterasNedan

Afrikabanken.ringen av

generelltRegionalbankerna

de utvecklingsbankerna ochregionalaavsnitt framgåtttidigare harAv att
biståndspolitisk synpunkt rikt--fonderna utvecklas från svensk positivi en

frågorprioriteringfrämst bankers ökadegäller dessaning. Det somav
dimensionerjordbruksutveckling, utvecklingens socialalandsbygds- och

kvinnormiljöfrågor frågor rörandefördelningsaspekter ochoch dess samt
hunnit likautveckling visserligen intei utvecklingsprocessen. Denna har

bedömninginte mindre väsentlig viddestolångt på alla håll. Den är aven
bakgrundhar dennapotential. Kommitténregionalbankerna och deras mot

till förslag ägnadeinställning till dessa banker ochpositivi princip atten
deras verksamhet.stärka dem och

interegionalbankerna bara komplementKommittén ett utansomser
värdefullt alternativ till Världsbanken.i vissa Iockså avseendenettsom

regional förankring.till fördelen stark Förförhållande denna har de av en
fullo, regionalbankernasfördel utnyttjas till behöverskall kunnadennaatt

operativaspeciellt Afrikabankens institutionella kompetens och--
tillgodogöra sigVidare regionalbankernakapacitet förstärkas. bör söka

Möjli-områden.erfarenheter och kunnande på relevantaVärldsbankens
arbetsfördelningkompetensförstärkning främjas visskan genomgen en

Ökat regionalbankernaerfarenhetsutbyte och samarbeteoch specialisering.
fallnaturligt. möjligheter i vissaemellan vill Regionalbankernas 316attsynas



fungera sammanjämkare mellan Bretton Woods-institutionernasom SOU 199148och
låntagarländerna bör också utnyttjas och utvecklas.

Tidigare frågorberörda rörande regionalbankerna i allmänhet visser-är
ligen inte angelägenhetsgrad frågordeav samma rörande Afrikaban-som
ken till vilka återkommer nedan. Delvis sammanfaller emellertid de
båda kategorierna frågor. Det kan också lättare behandlaav idemattvara

allmänt regionalbanksperspektiv.ett Härtill kommer utvecklingsban-att
kerna alltså även VärldsbankenIDA har många gemensamma- pro--
blem och är stora svenska biståndsmedel.mottagare Kommitténav anser
därför det kan finnas anledningatt eventuellt nordiski arbetsgrupp,att, en
följa vissa aspekter nordisk policy det gällernärupp regionalbankernaav i
allmänhet och Afrikabanken i synnerhet. Ett sådant arbete borde givetvis
bedrivas i nära kontakt med dem är ansvariga för det löpandesom
samarbetet med bankerna.

Nuvarande nordiska samarbete på regionalbanksområdet behandlar hu-
vudsakligen frågor löpande viktigEn långsiktig fråga,natur.av mer som

förtjänarsärskilt studeras, rör regionalbankernasatt relationer och roller i
förhållande till i första hand Världsbanken också till FN-systemet ochmen

Ökadbilaterala givare. klarhet i detta avseende skall kunna göra det lättare
formulera nordiskaatt ståndpunkter och förslag i frågor som
regionalbankernas operativa inriktning,-
deras roll på det tekniska biståndsomrâdet,-
organisationsfrågor, administrativa kostnader och budget,-
anpassningslångivning,-
samfinansierings- och upphandlingsfrågor,-
regionalbankernas roll i skuldreduktionsoperationer,-
betalningsförseningar och nettoresursflöden,-
regionalbankernas roll fattigdoms-,på miljö- och kvinnoområdena,-
de nordiska ländernas representation,-
börde- och röstfördelningsproblem.-

förstal hand skulle prioritering mellan dessa frågor behövaen ske,
eventuellt begränsning till några dem. Möjligenen bordeav man,
åtminstone i Första inriktahelt arbetetetapp, påen övergripandemera
utvecklingsbanksfrágor.

Afrikanska utvecklingsbanken

Kommittén har nämnts anmodats i sina övervägandensom att ta upp
utvärderingen Afrikabanken. Vi intehar haft möjlighetav göra någonatt

prövning utvärderingens alla slutsatser förslag.egen och Vi finnerav det
tillfredsställande denna utvärdering gjorts.att Resultatet understryker
angelägenheten uppföljning.aktivav

Allmänt vill kanmittén Sverige har både godanotera skäl ochatt goda
förutsättningar spela aktiv roll iAfrikabanken.at Sverigesen stora engage-

i Afrika bilateral biståndsgivaremang är viktig faktor.son Med goden
kunskap politiska, ekonomiska och sociala förhållanden i främstom Afrika
söder Sahara SverigeDÖI ha väsentliga bidrag lämna.om De nära ochatt
förtroendefulla relationer Sverige byggt med många länder isom upp 317



SOU 199148mellansvensk brobyggarrollförskapaocksåAfrika bör utrymme en
i Afrikabanken. Bådamedlemmarnaregionalaoch deDAC-medlemmarna

for nordiska län-intresse devisathar dessutom attländergrupperdessa
Afrikabankens utveck-föraktiva och störreblirderna etttar ansvarmer

ling.
i ibanken ärför Problemeninte högt.får dock sättasAmbitionerna

Afrika. Lika litetiproblemenspegel deavseendenmånga enormaaven
Afrikabanken några enklaiför problemenfinnshelhet,för Afrika somsom

lösningar.verkandeoch snabbt
administ-särskilt detområden,brister på mångaUtvärderingen påtalar

iKritikenpersonal,organisation, ledning, utmynnarrativa. gäller etc.Det
-fondenAfrikabanken ochfmansiärernahuvudsakligaförslag deett att av

resultatorienterad konsultstu-ledning beställerbankensskall begära att en
organisation.die bankensav

ställningstagande tillfortillräckligt underlaginteKommittén har ett
försäkraförst underhandomständigheter börallaförslag. Underdetta man

ocksåi DAC-kretsenpositivt inte barauppfattas utanskullesig detattom
studie,eventuellviktigtocksåsida. Det ärbankledningensfrån att en

utifrån ibedrivs närainteframhåller,utvärderingen utansåsom samver-
förslagutvärderingensnaturligtvillpersonal. Detberördmed attkan synas

ochnordiska kretsenidiskuteras deni första hand attpunktpå denna man
utvärderingeninkommit påredansynpunkterbåde dedärvid beaktar som

framlades.sedan denutveckling skettoch den som
Afrikaban-angelägetdetfinner kommitténutvärderingenlikhet med attI

och utvecklingsin-bank-Afrikas viktigasteställningochkens integritet som
sitt stödbanken ärvillighetgivarländersstärks. Många attstitution ge

regionala medlemmarnavilken deansvarskänsla meddenberoende av
majoritetsinflytande.utnyttjar sitt

tillfällenpåfarhågor och pekarutvärderingenanmälerpunktPå denna
majoritetsställning tillutnyttjat sinstyrelsemedlemmarnaregionaladär de

kan tolkasintresse. Dettavarit i bankensintedriva igenom beslutatt som
låntagarnadvs. det ärparadoxen,för denuttryck att somett s.som

problemdettaUtvärderingenlångivningen. attbestämmer över anser
icke-regionalai deliksom IDB,reducerasskulle kunna att, gegenom

sig.motsätteruppskjuta beslutviss tidmöjlighetländerna att som manen
skett.har ocksåSå nu

vad gällerkapacitetbankensförstärkningförslag tillUtvärderingens av
utvärdering kan kommitténochprojektgenomförandeprojektidentzjiering,

miljöområdet ochavseendegäller förslagentill.ansluta Detsammasig
utvecklingenuppfattningenocksådelarKommitténutveckling.kvinnor atti

följas.låneportfölj börförsämradekvalitativtbankens nogaav
Sverigevilkenpåutvecklingsbankerna satsarAfrikabanken denär av

biståndsorganisationerna ärmultilateralaAv de störrerelativt sett mest.
bidragsandelensvenskadenUNDPUNICEF ochibara tvådet som--

bakgrundendenutvecklingsfonden. Det ärAfrikanskai motstörre änär
organisation verksamhetochi Afrikabankensbristerdebedömabörman

motiveraskulle de kunnaSammantagnapekar på.utvärderingensom
det 318andelnuvarandeeffektiv förkanalfrågan banken är stora avenom



multilateralasvenska biståndet. Kommitténs slutsats SOU 199148är emellertid att
utvärderingen och dess i föreningresultat, med den svenskastora sats-
ningen på banken, i stället bör föranleda ökat svenskt och nordisktett - -
ansvarstagande det gäller kommanär till med föreligganderättaatt pro-
blem.

Vilka specifika åtgärder sådant ansvarstagande skulle kunnaett leda till
har kommittén inte anledning ingå på. Den begränsar sig tillatt ovan
anförda synpunkter, speciellt fråganavseende nordisk arbetsgruppom en
och organisationsöversyn. Under alla omständigheter bör förutsätt-en

skapas förningar aktivt och långsiktigt svensktnordisktett agerande i
förhållande till Afrikabanken.

Som led i dessa strävanden bör Sverigesett potential brobyggaresom
utnyttjas. Det kan ske underhandskontakter med våra huvudmot-genom
tagarländer i Afrika. Därvid bör klargöras vår grundinställning tillatt
banken positivär och det konstruktivaär åtgärderatt eftersträvar.som

22.9 FNs utvecklingsprogram, UNDP

FNs utvecklingsprogram United Nations Development Program, UNDP
har till uppgift FN-systemets fondatt centrala för finansieringvara av
tekniskt bistånd. Till UNDP är också knutna fonderantal vilkaett av
kapitalutvecklingsfonden United Nations Capital Development Fund,
UNCDF har självständig verksamhet. befolkningsfondFNs United Na-
tions Population Fund, UNFPA självständigär helt organisationen men
har styrelse med UNDP. FN bedriver omfattande förarbetegemensam ett
jämställdhet. Inom detta finnsarbete också FNs utvecklingsfond for kvin-

United Nations Development forFund Women, UNIFEM. Dessanor
organisationer behandlas i följande.det

22.9.l UNDP

1948 bildades FNs utvidgade för tekniskt bistånd United Na-program
tions Expanded Programme of Technical Assistance, PrincipernaEPTA.
bakom EPTA har tagits över UNDPav

inriktning teknisktpå bistånd, stipendier, utbildning, etc,-
samarbete med FNs fackorgan,-
mottagarlandsorientering.-
1965 sammanslogs EPTA och den bildade Särskilda fonden tillsenare

FNs utvecklingsprogram under styrelse.en gemensam
Ett omfattande utredningsarbete i slutet 1960-talet resulterade iav en

omläggning och systematisering FNs utvecklingssamarbete. Dettaav av-
sågs den expansionmöta biståndet under 1970-talet följaväntadesav som
på den uppslutningen kringstora l-procentmålet i resolutionen detom
andra utvecklingsårtiondet.

Den struktur etablerades innebar UNDPs verksamhet skulleattsom
organiseras trepartssamarbete mellan UNDP,ett mottagarlandet ochsom
genomförande organisation oftast fackorgan.FNs fast-UNDPett av
ställde landramar liknande det svenska bilaterala biståndets och de andra 319



SOU 199148skulleförslag dessa landramarmed hurskulle komma utnytt-två parterna
jas.

tillförslagframläggastyrelse skulleUNDPsförutsågs också ettDet att
siggeneralförsamling. visadeDettavid 1971 årsförstadga programmet

fram till 1977diskussion vid varje styrelsemöteeftermöjligtinte och
därför stödarbetarobestämd tid. UNDPfrågan påbordlades utan av en

stadga.samlad
följdDelvisinte till stånd.resurstillväxten komförutseddaDen som en

för verk-biståndsresursererhållitoch ökandesöktfackorganenhärav har
extrabudgetärafrån givarländer. Dessadirekti u-ländernasamhet s.

fackorganensdirekt viafinansieringentillsammans medmultibiresurser
kanaliseras via UNDP.iöverstiger dag dereguljära budgetar resurser som

territorieri ochprojekt 152 länderpågående5 900har i dag överUNDP
projekt arbetar överdessamiljarder dollar. I9till värdetotaltett caav
verksamhet spännerUNDPvolontärer.ochinternationella9 000 experter

omkring 20 %1989samhällssektorer.allanästanöver av resursernagavs
policyfiskeochjordbruk, skogsektorernade bådatill och resp.var en av

kommunikationerindustri,% tillomkring 10 varderaplanering ochoch
och naturresurser.

fattigasteutformade defrån UNDP såför bistånd ärKriterierna att
fjärdeunder denär°o landprogramresurserna80länderna avgynnas.

capita-för 52 medländer1991 reserveradeprogramperioden 1987 peren-
programperiod dessakommerUnder750 dollar. nästainkomst under

miljardtilluppgår 1budgetUNDPs% dessa87länder att caresurser.av
däravfrån OECD-länderna,bidragen kommer°oCa 95dollar år. avper
tidenfinansiella har helabasUNDPsnordiska länderna.% från de30nära

°o bidragen.för 80har ståttvarit Tio ländersmal. av
i grad någothögre änsekretariat i York ärNewsittUNDP har men

i lika många länder.fältkontor113decentraliserat medFN-organannat
möjligtadministration underlandetsarbeta så näraskallKontoren som

landprogrammen.genomförandetochutformningen av
valdaCouncil 48 medlemmarGoverning harstyrelseUNDPs av

fyra regionalaorganiserad påledningencentrala ärDenECOSOC på år.tre
för programverksamheten.ansvarigabyråer, ärsom

Representati-ResidentfältkontorschefledsfáltkontorUNDPs av en
iverksamhet landet.for samladeFNsnormalt ocksåve, ansvararsom

iprogramarbetet,stödjauppgift ochövervakafrämsta ärFältkontorets att
programformuleringmyndigheter medbistå landetsförsta hand attgenom

frågor i sambandpraktiskai frågaprojektidentiñering, ocksåoch ommen
betjänar också FN-fáltkontorprojektgenomförandet. UNDPsmed

inofficiellofta positionDärmed intar deti helhet.dess somsystemet en
FN-representation i landet.

be-fonder deutöversamlade antalocksåUNDPUnder är ett som
för minst utveckladedeför särskilda åtgärderFondennedanhandlas

med be-arbetarSudano-Sahel-kontoret,MUL-fonden,länderna som
förfondFNsökenutbredning, FNs volontärprogram, veten-kämpning av

naturresursfond.teknologi FNsskap och samt
varit 320traditionelltverksamhet hardesstill UNDP ochstödetDet svenska



mycket Bidraget tillstarkt. förUNDP SOUbudgetåret 199091 till 199148uppgår 770
milj.kr, 625 milj.kr ordinarie bidrag, milj.kr65 till MUL-varav som
fonden, 25 milj.kr till Sahel-kontoret och 55 milj.kr till kapitalutveckling-
sfonden. Till detta 125 milj.kr tillkommer UNFPA. Sedan 1967 har
Sveriges totala bidrag till UNDP tilluppgått 6,5 miljarder kronor, vilket

Sverige platsen bidragsgivarenäst största efter USA.ger som
Sverige har sökt möjligheterUNDPs förbättravärna samord-attom

ningen biståndsverksamhet.FNs UNDP-biståndets ökade koncentra-av
tion fattigastepå de länderna har delvis tillkommit aktiv påverkangenom
från svensk sida.och nordisk

Under 1980-talets Första del medverkade Sverige i Försöken reform-att
finansieringen UNDP. Syftet få till förhandlingarståndattera av var

mellan givarländerna llerårsåtaganden, skulle säkra underlaget förom som
UNDPs programmering. Samtidigt sökte modifiera styrelsenman genom
inrättandet programkommitté, skulle möjliggöra bättreav en som en
genomlysning UNDPs verksamhet. omfattandeTrots insatser från fleraav

givarländer Föll dessa förslag.stora
l dag pågår arbete omdefmieringpå trepartssamverkan. Därvidett en av

Föra över För projektgenomförandet tillatt ansvaretavser man mottagar-
vilketlandet, förfarandeär de multilaterala utvecklingsbankernaett som

tillämpar.
UNDPs ställning finansieringsorgancentralt För FNs tekniska bi-som

stånd urholkats.har Samtidigt fackorganenshar multibi-bistånd ochs.
tekniska biståndet fråndet världsbanksgruppen och regionalade utveck-

lingsbankerna ökat kraftigt.
UNDP fastahar regler för hur utgifterna skall fördelas. Däremot har

intäktssidan mycket utformning.lös Denna brist på symmetri i hante-en
ringen inkomster utgifteroch ledde till finansiell kris redan 1974-av en

Även1975. sigUNDP lärt hantera likviditetsfrågorna, inteharom pro-
grammeringen blivit långsiktig, väl planerad det tänkt.en process, som var

UNDP organisationär med politisk styrelse formellt domi-en en som
u-länderna med majoritet rösterna reellt de givar-neras av en av men av

länder, bidrag livsnödvändigaär för organisationen.vars
UNDP har betydande potential sin tillgång till hela FN-en genom

och alla dess utbild-medlemmars forsknings-kunnande ochsystemet och
ningsresurser. UNDP bör kunna anlägga helhetssyn på lands utveck-etten
lingsproblem. Genom sin fáltkontorsorganisation har UNDP personal och
kunnande vidaremed och längre erfarenhet utvecklingssamarbete änav
andra FN-organ.

ÅrsrapportenEn reformdiskussion inom UNDP har påbörjats. om
mänsklig utveckling Human Development innebärReport organisa-att
tionen sig på i den utvecklingspolitiskasätt debatten.ett nyttengagerar

321
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SOU 199148kapitalutvecklingsfond, UNCDF22.9.2 FNs

kapital i form gåvorbistå u-länderna medförbildades 1966UNCDF att av
styrelse,anförtrotts UNDPsharskötselräntefria Fondenslån.och som

kapitalbi-för småskaligtförsta handifondensanvändabeslutat resurser
fattigasteför länderna.till förmån destånd

och därmedmiljoner dollar är0,2-5projekt budget påharUNCDFs en
finansinstitutioner.multilateralafinansierasnormaltmindre deän avsom

ochprojekt inom jordbruk-småskaligasig påOrganisationen koncentrerar
ekonomiskjordbruksredskap,baslivsmedel ochproduktionindustri av

social serviceenergiutvinning ochbevattning,tillfartsvägar,infrastruktur
till kostnad.utbildning, bostäder lågprimärhälsovård,Vattenförsörjning,

nordiska ländernagivarländer. Deförsta hand småiUNCDF stöds av
svenska1989. DeårUNCDFs totalaför hälftensvarade resurserav
fondensSverigemiljoner dollar. ärtill drygt 9uppgick 1990bidragen

% 1989.bidragsgivare 21största
projekt ochhandläggning småsmidigförrykteUNCDF har gottett av

organisa-förutserfältorganisation. 1991FörUNDPsocksådrar nytta av
siktargenomföras och påmiljoner kanför 65-70 dollarprojekttionen att

1992.årligen frånmiljoner dollar100påvolymen

UNFPAbefolkningsfond,22.9.3 FNs

befolkningsområ-för insatser påfondFNsbildades 1967årUNFPA som
rådgivande den harfinansiell ochi huvudsakfunktionFondens ärdet. men

underställd UNDPsoperativ verksamhet. UNF PA ärviss1969sedan även
ochbudgetlångsiktiga arbetsprogrammet,detgodkännerstyrelse, som

iligger York.NewhuvudkontorFondensfmansplan landprogram.samt
människor år. I mångamiljoner90befolkning ökar medVärldens per

25-30befolkningen inom år.fördubblingmedu-länder räknar avenman
utveckling, hälsovård-till hållbarmöjligheternaBefolkningstillväxten hotar

hälsan. Be-fattigdomens spår,och, iinfrastrukturutbildningensochens
fördelningen idemografiskainnebär också denfolkningstillväxten att

befolkningeni skaparproportionofordelaktig.blir Enländerna stor unga
inte såbefolkningstrycket ärtotalaför där det stort.länderproblem även

befolkningsområdet växer.insatser påInsikten behovet avom
i ljuset denbakgrund ochdennaverksamhet börUNFPAs mot avses

liksom påsociala områdetekonomiska ochutvecklingen på detglobala
organiserati Amsterdam1989i slutetVidmiljöområdet. möteett avav

efter-idagu-ländernaocksåkonstateradesNederländernaochUNFPA att
saknasomfattning detibefolkningsområdetfrågar bistånd på somen

hälften jordensbefarar bortåtfinns deDetmöta. attatt avsomresurser
århund-i mittenfattigdom nästai absolutlevabefolkning kommer att av

rade.
demografisk datainsam-familjeplanering,omfattarUNFPAs program

formulerastödjaför länderforskningutbildning och attling och analys, att
projektenbefolkningsområdet. Merpartengenomföra påoch avprogram

genomför själva alltfackorgan, u-ländernaverkställs FNs ennumenav
322projekten.delstörre av



Av UNFPAs totala år 1989 SOU75 för projekt 199148iavsattesprogramresurser
56 prioriterade länder. dessaAv 31 afrikanska.är Familjeplanering fort-
sätter fondens högst prioriteradeatt område.vara

Fonden finansieras frivilliga bidrag. 1989 uppgick regeringsbi-genom
dragen till 180 miljoner dollar. De sju bidragsgivarnastörsta i ochturvar
ordning Japan, Nederländerna, Tyskland, Norge, Sverige, Finland och
Danmark. Sveriges andel bidragen till UNFPA 1989 °o.9,4 USA,av var

tidigare bidrog med fjärdedel UNFPAs inkomster,som drog 1986ca en av
in sitt bidrag, då fondensansåg insatser i Kina innefattadeatt tillstödman
abort.

De bidragetsvenska är budgetåret 199192 135 mi1j.kr. Därmed har det
under den tioårsperioden fördubblatsän isenaste löpande priser.mer
Sverige har fondensstött arbete på föra fram sambanden mellanatt
befolkning, miljö och utveckling kvinnors delaktighet i utvecklings-samt
arbetet. Sverige söker påverka fonden ökad fáltorientering ochmot stöder

prioriteringdess afrikanskaden regionen.av

22.9.4 FNs arbete ñr jämställdhet

Såväl FN-stadgan deklarationen mänskliga rättigheter ligger tillsom om
förgrund arbetet jämställdhetsområdet.på Bland viktiga milstolpar inom

FNs arbete på detta område kan nämnas
internationella kvinnoåret 1975,-
kvinnokonferensen i Mexico City 1975 och antagandet deklarationav-

aktionsplan föroch genomföra kvinnoårets målsättningar,att
kvinnoårtiondeFNs 1976-1985,-

konventionen 1979 eliminering formeralla diskrimineringom av av-
kvinnor,mot

världskonferensen i Köpenhamn 1980 med antagandet aktionspro-av-
för den andra hälften kvinnoårtiondet,gram av

världskonferensen i Nairobi 1985 med antagandet strategier för detav-
fortsatta jämställdshetsarbetet fram till år 2000.
FNs kommission för kvinnans ställning kvinnokommissionen har av

generalförsamlingen givits uppdraget följa och samordna dettaatt upp
arbete. En särskild enhet administrerar arbetet centralt. FN har också ett
särskilt institut för utbildning forskningoch INSTRAW för kvinnors
utveckling.

Sverige deltar aktivt i FNs jämställdhetsarbete. I kvinnokommissionen
arbetar Sverige förbl. jämställdhetsarbetet skallatt integrerada. vara en
del FN-organens programverksamhet i Sverige driver aktivtav stort. även
frågan kvinnors representation i FN-sekretariatet. Vidare har uttrycktsom

tilltagandeöver den feminiseringen fattigdomen. Tillsammansoro medav
nordiskade länderna har Sverige förarbetat undanröja diskrimineringatt
kvinnor på alla områden främja jämställdhet inom ekonomiskav samt och

social utveckling, internationellt liksom nationellt.
Även omfattande arbete återstår på jämställdhetsområdet,ett bru-om

kar denna fråga användas för belysa FN-systemets potential föratt 323att



199148SOUinteJämställdhet betraktasi världen.normativa tänkandetpåverka det
socialkvinnor absoluträttighet förendastlängre utan ensomensom

nödvändighet i samhället.
viktigför roll när detutvecklingsfond kvinnor UNIFEM spelarFNs en

Orga-ekonomiska förhållanden.kvinnorsförbättringargäller konkreta av
ekonomiskterbjuda direkt ochuppgifthuvudsakliga ärnisationens att

inom olikaverksamhetdriver kooperativbistånd till kvinnortekniskt som
tillgodoses,behov närkvinnors ochtillse både mänsområden attattsamt

genomförs och utvärderas.biståndsprojekt planeras,större
åtnjuter stöd pådesstill innebäranknytning UNDPUNIFEMs att man

FAO, ILO,inom FN,med andraocksåfältet. samarbetarMan somorgan
UNESCO.UNIDO och

År uppgick till1990 dessafrivilliga bidrag.finansieras medUNIFEM ca
FinlandochKanada, NorgeSverige tillsammans medmiljoner dollar.8

199192 4Sveriges bidrag budgetåret ärbidragsgivarna.tillhör de största
milj.kr.

Överväganden, slutsatser22.9.5

för teknisktfmansieringsorganfungera centraltUNDP är attavsett som
inomverkställasroll skallDennainom FN-systemet. treparts-bistånd ett
organisation ochgenomförandemottagarlandet,mellansamarbete en

ochinom UNDPbristandehar undergrävtsRollenUNDP. resurserav
Även hartrepartssamarbetetfackorganen.multibi tillresursflödenökade

hållasinte kunnatVerksamheten harbegränsningar.inneburit samman.
varit UNDPsövriga nordiska länder,tillsammans medSverige har,

bidragsgi-från andraAlltför ökande anslaglångsamttillskyndare.främsta
och mycketkraftigt sjunkande realai storaresulterathar resurservare

finansiering.i UNDPsnordiska andelar
vidrollfáltorganisation och centralautbyggdamandat,bredaUNDPs

naturligtländernivå detbistånd görmultilateralt på attsamordningen av
övergri-nödvändigt denövervägaDärvid detärstärka UNDP.söka att

inomarbetsfördelningen FN-systemet.pande
där UNDPsområdenkommittén synpunkter påanför antalNedan ett
därvidKommittén bl.harförstärkas ellerverksamhet bör stramas a.upp.

FN-projektet.Nordiskautförts inomdragit på det arbete som
följakontinuerligt kanexekutivstyrelsemedbör försesUNDP som meren-

bara gångverksamheten. styrelse, mötsNuvarandeoch perenstyra som
tillbefogenheter exeku-sinadelegera delskulle därmed kunnaår, en av

tivstyrelsen.
bistånd inriktat påtill teknisktverksamhetbör koncentrera sinUNDP-

funktionersärskilt centralamänskliga och då påutveckling resurser,av
Årsrapportenkapacitetsbyggande, etc..policy-formulering, om

bör kunna utgöraReportDevelopmentutveckling Humanmänsklig
verksamhet.inriktningen UNDPsframtidaför dengrund aven

planeringsinstrument bör nedtonas.landramarnaBetydelsen somav-
324för för landramarsmå göraförväntasUNDPsDels kan attvararesurser



meningsfulla särskilt i SOUutvecklade länder 199148dels är det verksam-mer- -
hetens innehåll, dess omfattning,än väsentlig.ärsnarare som
FNs avdelning för tekniskt bistånd ofDepartment Technical Coopera--
tion for förDevelopment, DTCD genomför UNDP-projekt 100änmer
miljoner dollar årligen. En integration denna verksamhet inomav
UNDP skulle innebära såväl rationalisering förstärkningen som en av
UNDP
En ökad inriktning på mottagande länder genomförare projektsom av-
innebär förstörre ökar också konkurrensenett mottagarenansvar men
mellan dem säljer tjänster tilloch projekten. Ett störresom varor
utnyttjande u-landsexpertis i dessa sammanhang önskvärt.ärav
UNDPs finanser måste stärkas. Det krävs såväl större resurser som mer-
långsiktighet i åtagandena. Möjligheterna för bidragsgivningen tillatt

begagnaUNDP modeller liknande dem används inom Internatio-som
nella utvecklingsfonden bör undersökas.IDA

kapitalutvecklingsfondFNs UNCDF har verksamhet i fleraen som
avseenden kompletterar såväl UNDPs internationellade tinansinsti-som
tutionernas verksamhet. Genom koncentrationen på småskaligt kapitalbi-

möjliggörstånd fonden projekt antagligen inte skulle hasom annars
kommit till Organisationensstånd. styrka är den kan utnyttja UNDPsatt
infrastruktur och den har betydande flexibilitet det gäller formernanäratt
för biståndet. UNCDF därför oftakan från identifikationsnabbt gå ettav
projekt till dess genomförande.

Kommittén betydande arbete behöver nedläggas påatt ett attanser
bredda bidragskretsen till UNCDF. Möjligen skulle närmare samarbeteett
med Internationella utvecklingsfonden IDA kunna ömsesidiga förde-ge
lar.

befolkningsfondFNs UNF PA verksam inomär Sverige priorite-ett av
område. En öppnare attityd till bistånd befolkningsområdetpårat kan

förmärkas i u-länder.många Då emellertid fortfarandeämnet politisktär
fördelarkänsligt, finns multilateraltmed bistånd, i sådanasom samman-

hang upplevs neutralt.som mera
Kommittén bör stärkaUNFPA samarbete med andrasittattanser

arbetarorganisationer närliggande områden.inom Speciellt samarbe-som
med UNICEF kunna förbättras.bör l takt med mottagandetet att rege-

ringars på befolkningsområdet ökar möjligheternaunderlättasengagemang
för UNFPA som förär samarbetsorgan regeringar lämna bistånd.ett att
Någon form samgående mellan UNFPA Internationellaoch familjepla-av
neringsfederation IPPF kan möjligendå aktualiseras.

FNs för jämställdhetarbete har intensifierats.sedan 1970-talet serieEn
internationella konferensermöten och formulerahar sökt strategier på

internationelladetta område. Den opinionsbildningen jämställdhets-på
troligenområdet har varit framgångsrik ansträngningarnaän attmer

påverka det konkreta biståndet.
Kommittén Sverige bör fortlöpande söka översättaatt strategiernaanser
jämställdhetsomrâdetpå till konkreta krav kan ställas interna-på desom

tionella biståndsorganens biståndsverksamhet och detta arbete böratt
underlättas fördjupat samarbete mellan svenskt bilateralt ochett 325genom



SOU 199148tilloch stödet UNIFEMmedsvenska samarbetetmultilateralt bistånd. Det
bör utökas.

främstvilkeninomi strukturbrister denavsnitt harI detta noterats
ieffektivitetenuppenbarligenbrister påverkarverka. DessaharUNDP att

sprittprojektformuleringen påförMed ettverksamhet.UNDPs ansvaret
varit svårtambitioner har detmotstridigaviss attmed i månantal aktörer

målsättningar. Tenden-övergripandeprojektensäkerställa motsvaratatt
inte särskilti småfragmentering landprogrammenfunnits tillhar avser

mottagarlandetfattade beslutNyligenverksamheter.relaterade som ger
medföraprojekt börgenomförandetvid attoch UNDP större avansvar

genomförandeformulering ochvidrollspelareffektivitetshänsyn större av
utvärderingsfunktion ochfungeranderelativt välprojekt. UNDP har en

anseende ävenbegränsningar,angivnaprojekten med gotthar, ett omovan
ofta långsam.till utförandeprojektidentiñkationfrån anges somprocessen

dettaadministrationskostnader,relativt högaVisserligen UNDPhar men
projektkompliceradetillskrivas den mycketfå typtorde somavmera

effektivitet.bristandemed änålagts arbetaUNDP
sin verksamhet koncen-fonderna haranslutnatill UNDPoch deUNDP

svenskai linje med detvilket liggerfattigaste länderna,till detrerad
socialatillbistånd deinriktningen påutjämningsmålet. Det gör även

kunnande.landsuppbyggnadsyftar tillbiståndTekniskt ettsektorerna. av
demokratimå-självständighetsmåletfrämja såvälIndirekt dettakan som

let.
publiceradeUNDPavsnitt ligger dentidigareframhållits iSom ett av

biståndsmålen.svenskai linje med devälReportDevelopmentHuman
föranlettverksamhetframtidaUNDPsdiskussion rapportenDen somom

svenskha medfortsättningsvis kommerför UNDP attäventalar enatt
inriktning.överensstämmandebiståndspolitik

UNDP ochfinansieringendelför mycketNorden stårDå stor avaven
fonderna, detorganisationerna och ärsamverkande natur-UNDPde med

nordiska länderna utövarandratillsammans med deSverigeligt att --
UNDP-sfáren.inominflytandebetydandeett

UNICEFbamfond,22.10 FNs

grundadesUNICEFChildrens Fund,NationsUnitedbarnfondFNs
för barnhälsovårdhuvudsaksitt till istödförst begränsatha1946. Från att

förbättrasigkommit inrikta påorganisationen attharmödrar attoch deras
isamhälletifamiljen ochvillkor inomkvinnornas stort.ochbarnens --
mobi-politiskinternationellglobala mednivåer, dendrivs tvåpåArbetet

barnkon-exempel utgörvillkorförbättring barnslisering för ettaven -
landspecifikaorganisationen stödernationella, däroch denventionen -

program.
iSverigerepresenterade.medlemsländer41 sattstyrelse ärUNICEFsI

1989-styrelsemedlemåterigen1956-1984 och äravbrottstyrelsen utan nu
1991.
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4500 anställda, vilka endast 740 tjänstgör vid huvudkontoret SOUi New 199148av
York och dess filialer. Organisationen arbetar i 121 länder och har över
100-talet biståndskontor.

1989 uppgick UNICEFs inkomster till 667 miljoner dollar och utgifterna
till 633 miljoner dollar. Därav gick 501 miljoner dollar till biståndspro-

och resterande 132 miljoner dollar tillgram programstöd och administra-
tion. Regeringar lämnar normalt sina bidrag till UNICEFs allmänna bud-

kan även lämna tilläggsbidragget till oplanerade katastrofmsatser,men
globala eller bestämda projekt, godkänts UNICEFsprogram som sty-av
relse. 198889 utgjordes UNICEFs inkomster till 62 % allmänna medelav

tilloch 38 % tilläggsbidrag multibi. 23 % UNICEFs totala inkoms-av av
kommer från insamlingar kortförsäljning.ter och

45 % barnen femunder iår u-länderna Kina undantaget lever iav
fattigdom. 40 000 barnextrem dör varje dag; flertalet skulle enligt UNI-

CEF med enkla medel kunna tillräddas livet. Med begränsade egna
kan UNICEF inte lösa problemet medresurser ensamt u-landsbarnens

oacceptabla villkor. UNICEF har därför valt spela katalytisk rollatt en
söka regeringarövertygaatt och andra beslutsfattaregenom nödvän-om

digheten barnen.påatt satsa
I början 1980-talet uppställde UNICEF enkla kvantitativa mål förav

och världsomfattandedevart ett UNICEF beslutatav program som
prioritera. UNICEF genomför inte själv dessa Uppgiften iärprogram.
stället stöd tillatt genomförs landets myndigheterge ellerprogram som av
enskilda organisationer. Barnhälsovård, och sanitet katastrof-vatten samt
insatser är de största sektorerna inom UNICEFs verksamhet.

Fördelningen UNICEFs mellan olika länder sker enligtav resurser tre
kriterier antalet barn i landet, BNP capita och barnadödligheten.per
Afrikas andel efterhar hand ökat markant, huvudsakligenav resurserna på
Asiens bekostnad.

22.10.] Bedömningar UNICEFav
Det är uppfattningallmän UNICEF är fungerandevälen att bistånds-en
organisation, kanske den effektiva inom hela FN-familjen.mest Denna
uppfattning följandegrundas på bl. a.

UNICEFs mandat, främja barnens överlevnad välfärdatt och är okon--
troversiellt,
verksamheten praktiskär och handlingsinriktad,-

liggertyngdpunkten på samarbetet med mottagarländerna,-
UNICEF mindreär byråkratiskt än andra FN-organ,-
UNICEF folklighar förankring i såväl i-länder u-länder,en som-
UNICEF har effektiv upphandlingsorganisation.en-
Även omdömena UNICEF allmäntär positiva framförs vissom om

kritik organisationens sätt Kritikenmot arbeta. kan sammanfattasatt på
följande sätt

kortsiktiga kampanjer på bekostnad långsiktig utveckling,av-
svårigheter upprätthålla givarstödetatt när upphört,programmen-
alltför inriktningstark på kvantitativa mål, 327-



199148SOUfragmentering programmen,av- programpolitiken,multibi förryckertilläggsanslagandelhög-
centralisering,tilltendenser-

givare.andrasamordning medotillräcklig-

SverigeochUNICEF22.102
UNI-rollstödjandeaktiv och gentemotsynnerligenspelatSverige har en

stadigt ökandesina generösa,såväl1950-talet,sedanändaCEF genom
SverigefrågordeBlandi styrelsen.agerandesitt sombidrag, genomsom

följande nämnaskandrivit i styrelsen
långsiktigtförförmåntillkatastrofbiståndUNICEFsbegränsning av-

utvecklingsarbete,
hälsovård,ochmödra-prioritering av-

familjeplanering,- i krig, barnbarnbarn,övergivnaliksom somslumi städernasbarn-
apartheid,drabbats av

utveckling.tillrättoch derasbetydelseochrollkvinnors- uppgickochårenkraftigthar ökatUNICEFtillbidragSveriges genom
totala°o de14,3förSverigesvarade1989milj.kr.till 460 av1990
dockbidragen harsvenskadeMultibi-andelenUNICEF-bidragen. av

för allagenomsnitti°o33% mot381989utgjordeochökatockså
bidragsgivare.

iUNICEF-kommittéernasig frånskiljerUNICEF-kommitténSvenska
frivilligorganisatio-karaktärenhardedärländer,andra renaflestade av

tillrådgivandehuvuduppgifter ärkommitténs attsvenska varaDenner.
insamlaSverigeiUNICEF attsamt pengarinformeraochregeringen om

till UNICEF.

överväganden, slutsatser22.103
målsättningUNICEFsmellanöverensstämmelselångtgåenderåderDet en

väsentlignågonsvårtDet ärbiståndspolitiska målen. attsvenska seoch de
svenskabilateralaoch detbiståndUNICEFsinriktningeniskillnad av

landramsbi-bilateraladel detEnsektorer.motsvarandeinombiståndet av
gäller dettaFramför alltUNICEF.övrigtförkanaliserasståndet genom

landsbyg-sanitet påochförochhälsovårdimmunisering vattenprogram
den.

fördel-biståndetsfattigdomsproñlharverksamhetUNICEFs genomen
UNICEFskvinnor ärochning Barnländerna.inomochmellanbåde

högbistånd harbilateralti svensktävenmålgrupper somgrupper-
prioritet.

ochhälsakvinnorsochförbättring barnsinriktning påUNICEFs av
såoch kanframtidenförinvesteringgrundläggandelevnadsvillkor utgör en

biståndspolitik. Intesvenskitillväxtmåletmedi linjeliggavidatill sägas
in-utbildning ochutveckling,kvinnorspåsatsningengäller dettaminst

verksamhet.komstskapande
328verksam-UNICEFsföriutjämning ståroch centrumutvecklingSocial



het. Satsningen sociala SOUpå de sektorerna och 199148på de liggersvaga grupperna
helt i linje utjämningsmålet.med det svenska

UNICEF efter frigöra mänskligasträvar stimulera tillatt attresurser,
utvecklingsansträngningar på det lokala planet, och människoratt ge
kunskaper och insikter för själva sinakunna lösa problem. Dennaatt
utvecklingsstrategi på människorgår sinamakt över liv ochut att ge egna
sin situation. främjar demokratiDen på det lokala planet, vilket påegen

siktlängre kan förutsättningar förbättre demokrati även på det natio-ge
nella planet.

Självständighetsmålet från nationellt perspektiv svårareärsett ett att
tillkoppla UNICEFs verksamhet. socialaDen utveckling UNICEFsom

främjar kan emellertid sägas stärka oberoende självtillitoch hos individer,
familjer och samhällen.

UNICEFs bistånd relativtkännetecknas förbrukninglåg kapitalav en av
och bygger i iDet stället huvudsak på mobiliseringnaturresurser. av
mänskliga Detta gör de verksamheter förenligastöds ärattresurser. som
med utvecklinghållbar inteoch står i konflikt med miljömålet i svensken
biståndspolitik.

Sverige har åren lyckats väl med påverka UNICEF i fleraattgenom
frågor.angelägna Storleken bidragende svenska f.n. %l4av ca av

samtliga bidragländers och det samlade nordiska bidraget 30 %n. ca
givetvis förstärkthar Sveriges och inflytandeNordens i UNICEF. Ytterli-

faktor har varit prominenta svenskars framträdande inomrollgare en
UNICEFs styrelse.

fullföljandeEtt den aktiva svenska UNICEF-politiken enligtbörav
kommitténs uppfattning Sverige möjlighetergoda fortsättnings-ävenattge
vis påverka UNICEFs verksamhet. Därvid bör följande punkter beaktas

bör fortsättaSverige prioritera UNICEF. bör emellertidEn strävanatt-
bidragen till den allmänna budgeten ochatt andelenstyrsvara att

tilläggsbidrag reduceras. Avvägningen mellan Sveriges allmänna bidrag
och tilläggsbidrag multibi kan därmed behöva övervägas.
För kunna spela aktiv iroll UNICEF-styrelsen bör Sverigeatt en-
utnyttja den kunskapsbas finns vid SIDA, i folkrörelserna och desom
enskilda organisationerna föreoch hos detta UNICEF-anställda.
UNICEF intar försiktig och tveksam inställning till familjeplanering,en-

främstsannolikt hänsyn till USA. bör förSverige beho-argumenteraav
och till familjeplanering.rättenvet av

UNICEFs budget på 500 miljonerdrygt dollar fördelas på 120över-
Ökadländer. koncentration till de fattigaste ländernaav resursernas

med högst barnadödlighet kan motiverad.vara
UNICEF bör till kritisk analys självprövningoch iuppmuntras mer-
fråga sinaom program.
UNICEF bör utöka utvärderingen långsiktiga effekterav programmens-
och underlätta återföringen de lärdomar kan dra detta.av som man av
Fler svenskar bör söka tjänster inom UNICEFattuppmanas- .bör stödjaSverige tanken skallUNICEF talesman för barnensatt vara-
rättigheter jfr InternationalAmnesty mänskligaoch rättigheter.
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Flyktingorganisationerna SOU 19914822.1 l

Unitedflyktingkommissarieflyktingbiståndför FNsärFNs huvudorgan
förhjälporganfor Refugees, UNHCR, FNsCommissionerNations High

Östern forReliefUnited Nations and Works Agencyflyktingar i Mellersta
livsmedelspro-och FNsin UNRWAPalestine Refugees the Near East,

andra FN-organ görOckså mångaProgramme, WFP.World Foodgram
for flyk-övergripandehaför flyktingar, dockinsatser ettutan att ansvar

tingsituationen sådan.som
miljoner.tillberäknas 15flyktingar UNHCRs mandatunderAntalet ca

flyktingar biståspalestinskamiljonerfinns 2,3Dessutom som avca
UNRWA.

sju flyktinggrupper ellerflyktingar°0 världens utgörs80Närmare avav
befinner sig i tredje världen. De ärstörstaflyktingområden allasom

palestinska flykt-miljoner,i Pakistan 5,6Afghan-flyktingarna och Iran
miljoner.flyktingar i Afrikas Horn 2,1miljoner ochingar 2.3

tvingatsinternflyktingarna De harflyktingar nämnas.börUtöver dessa
orsakerursprungliga bosättningsområdenfrån sinafly samma somav

sinaeftersom inte lämnatinte flyktingar deformelltflyktingar. De är
miljoner. Huvuddelentill omkring 14beräknasantalhemländer. Deras av

Moçamibique, Angola,finns i Afrikasinternflyktingar Horn,världens
Centralamerika.Afghanistan och

Flyktingkommisarie, UNHCRFNs22.1 1

till flykt-uppgift rättsligt skyddlämna1951 medUNHCR etablerades att
vidgats. Detflyktingproblem. har åren ärMandatetingar och lösa genom

främja flyktingarsskyldighetinnebäri detunikt den bemärkelsen attatt
väljakanbefinner sig. Medan andra FN-organvälfärdoch de änskydd var

förväntassitt mandatområde,genomföra inomvilka insatser önskarman
for flyktingarambassadörflyktingkommisarieFNs oavsettagera som en

befinner sig.devar
bosättningslösningar.främja kalladeår såunder mångaUNHCR sökte

flyktingarnasmöjliggöraförjordbruksarealframforhandladeMan att
intesysselsättning. Där dettajordbruk ellersjälvförsörjning annangenom
tillmöjlighetfått iflyktingarna placeras lägervarit möjligt har utan

iflyktingarnafor sysselsättaAktiviteter organiseradessjälvförsörjning. att
lösningar problem.deraspåväntan permanenta avmera

Strävan lösasökts.1980 talet har vägardelenUnder attnyasenare av
fåttursprungslandet harrepatriering tillfrämstflyktingproblem genom

UNHCR sökt samlai ansträningar hardessabetoning. Som ledökad ett
Central-Amerikahelhetslösningar. Såväl ikringolika berörda parter som

bredakonferenser till antagandetinternationella lettlndokina har av
flyktingproblemen.till lösninghandlingsplaner av

flyktinggrup-olikameddiskuteras problemenUNHCRs styrelseInom
flyktingbi-meningflyktingar i juridiskintealladär dock är samtper --

skilja mellanklartblir allt svårarearbetsmetoder. Detståndets att en
i behovmänniskordefinitioner andra ärflykting enligt ochgällande avsom
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UNHCRs för SOUstyrelse består 199148närvarande 44 medlemmar.permanentaav
Sverige medlemär sedan l958. De länder väljs in i förblirstyrelsensom

styrelsemedlemmar.permanenta
efter HögkvarteretsUNHCR har fortroendekris omstrukturerats.en

andel minskadespersonalen och °oöver 75 finnspersonalen påav av nu
fáltet. Personalstyrkan tilluppgår 2 200 drygt 500ca personer, varav
handläggare.

effektivitetUNHCRs är beroende nivån bidragenpå och attav av
bidragen kommer in i tid. Som första bidragsproblemenlösaett steg att
skapades initiativpå svenskt katastroffond från 1991 möjlig-skallen som

snabbare insatsergöra och bättre programmering biståndet. Fondenen av
till milj.kr.uppgår 280ca

UNHCRs generella budget för 1991 345 miljonerär dollar. Därutöverca
initierar UNHCR särskilda för exempelvis repatrieringsin-störreprogram

och katastrofsituationer. särskilda förDe 1990 uppgicksatser programmen
till 300 miljoner dollar. direktade operationellaAv kostnaderna gick

hälften till biståndnärmare i läger och drygt 40 % till lokal bosättning i
asyllandet.

till katastrofbiståndAnslagen varithar begränsade till miljoner10 dollar
börjansedan 1980-talets har på svenskt initiativ höjts fr. 1991men o. m.

till miljoner20 dollar Caår. 35-40 UNHCRs medel förmedlas viaper av
enskilda organisationer, då åtar sig för biståndets genomfö-ansvaretsom
rande.

De givarna15 för 92 °ostörsta UNHCRs inkomster, desvarar av varav
fem för °o.54 bidragsgivarnastörsta De istörsta och ordningär USA,tur
EG, Sverige, Japan och Norge. Det svenska bidraget utgjorde 1990 10,2

UNHCRs totala budget.av

22.1 l Andra FN-organ på flyktingområdet

ÖsternFNs hjälporgan för flyktingar i Mellersta UNRWA skapades 1949
syftet bistå palestinska flyktingarmed främre Mellanöstern. 1990 hadeatt

UNRWA 19 000 anställda,närmare 159 internationella tjänste-varav var
tillmän. Detta UNRWA de personalintensivagör FN-organen.mest av

Omkring 68 % reguljäraden tillbudgeten går lönekostnader.av
UNRWAs reguljära förbudget 1991 till miljoneruppgår 255 dollar. Av

%budgeten går 50 till utbildning, 18 till hälsoinsatser, till socialal1
Återståendeinsatser °o till infrastruktur8 och %13 utgörssamt transport.

administrativa kostnader.av
UNRWA har kommmitåren bli offentligalltmer slagsattgenom en

förvaltning för palestinier, särskilt inom utbildnings- och hälsoområdena.
Världslivsmedelsprogrammet WFP, ibehandlas avsnitt 22.12, harsom
viktig inomroll flyktingområdet. Större organisationensdelen kata-en av

strofmedel har under de kommitåren i flyktingsitua-användassenaste att
Äventioner. 1989 tillskapades särskild fond för flyktingprogram.en om

fonden förbättrat WPFs möjligheter insatser för flyktingar,göra häm-att
verksamheten i hög grad bidragen, tillbundna livsme-ärattmas av som

försenasdelsleveranser, kraftigt. 331



199148SOUflyktingar.miljoner Värdetlivsmedelsbistånd till sjuförmedlarWFP ca
miljoner dollar år. Det200mellan 175 ochpendlarbiståndet perav
Organisationen samarbetarflykting och dag.40 öremotsvarar perca

kommiti ökande gradUNHCR. WFP harmed att tamycket nära ansvar
förUNHCRmatolja, medanspannmål ochbasföda,for ansvararsom

matbehoven.resten av

överväganden, slutsatser22.1 l

få blirundantagfördubblats. Med1980-taletflyktingar underharAntalet
flykt-hälften världenslångvariga. Närmarealltmerflyktingsituationerna av

flyktingskap.iendast levtbarningar utgörs somav
lösningarsökaomfattning och behovetFlyktingproblematikens attav

finnsDetinternationell uppmärksamhet.fått ökadårhar under ensenare
initiativpolitiskamyndigheterna i antal länderinsikt hosväxande attett

de alltmerflykt for hanteratill ochangripa orsakernaför attkrävs att
flyktingsituationerna.långvariga

flyktingproblemområdet. Dagensviktiga erfarenheter påUNHCR har
regeringarvärldensmellanomfattande samverkanemellertidkräver en

få till defor ståndorganisationerenskildaochinternationella attoch
ekonomiska planet.humanitära ochpolitiska,behövs på detinsatser som

tillhöradömaalltmigrationsproblemen kommer attFlykting- och attav
inför underbiståndet ställsmultilateralautmaningar detde stora som

1990-talet.
flyktinginsatser måstesinamedFN-organisationerna kan uppnåVad ses

förfogande.tillstår derastilli förhållande de somresurser
inomflyktingar dessmiljonernadedirekt drygt 7 15bistårUNHCR av

1,17 krmiljarder kr. Detunderstigande motsvararmandat med treresurser
efterlevnadförför och ländersskyddUNHCRs arbeteflykting och dag.per

samtliga flyktinggrupper. FNsomfattar dockflyktingkonventionernaav
flyktingar tillsju miljonerbasföda tillbistår medlivsmedelsprogram enca

flykting och dag.40 öremiljard kr. Detkostnad motsvarar perca enav
sittinompalestinska flyktingarmiljonermed 2,3UNRWA, ansvarsom-

årligen.miljarder kr Det1,3inkomster påmed motsvararråde, räknar ca
medeldeperspektivet, tordedag. Sett detflykting och1,55 kr somurper

användaflyktinginsatser välFörförfogandetillställs FNs pengar.vara
administreraorganisationerna kanintehindrar dockDetta att resur-

inom1989 bådesedanbetydelsefullt reformarbete pågårbättre. Ettserna
organisationernasförbättrasiktemed påstyrelserUNHCRs och WFPs att

operativa insatserna.administration deoch
folkrörelser bety-organisationer ochenskildaFN-organen görUtöver
% UNHCRs35-40Caflyktingar i hela värden.förinsatserdande av

organisationer.enskildaförmedlas avresurser
insat-mellan FN-organensöverensstämmelselångtgåenderåderDet en

biståndspolitiska målen.och svenskaflyktingområdet depåser
konflikter ochflyr undanmänniskorfattigaMålgruppen utgörs somav

332inriktatBiståndetkvinnor och barn. är°o80 °0 och 90 ärförtryck. Mellan



tillfredsställapå basbehov SOUoch förbättra de 199148grundläggandeatt levnads-att
villkoren.

I det demokratimåletsvenska försvarlägger också mänskligaav
rättigheter. rättsligt skydd till,Att och politiska och övrigaomsorg om,
flyktingar insatserutgör på det mänskliga rättighetsområdet, behöver inte

Återvändandenärmare utvecklas. flyktingar har dessutom bidragit till att
stärka demokratiska i de länder på tid frångåttprocesser som senare
diktatur till demokratiska styrelseskick. Flyktingbiståndet har såledesmer
relevans för uppnåendet demokratimålet.av

Även medvetenheten miljöproblemen ökat inom UNHCR, deärom om
faktiska insatser på detta otillräckliga.områdegörssom

Sverige bidragsgivarnaär de största till såväl UNHCRen av som
ÄvenUNRWA. Sverige inte lika givare iär WFP-sammanhang,storom

kan de svenska bidragen utnyttjas bättre i flyktingsituationer än många
andra länders, inte tilldå de är bundna inköp i Sverige.

Kommittén pekat flyktingproblemenshar på omfattning ioch de många
fall begränsade och möjligheter FN har erbjuda. Deattresurser tresom
beskrivna organisationerna kompletterar varandra och kan stödja sig på
internationella konventioner och överenskommelser. Trots detta kvarstår
svårigheterna flyktingar,nå alla iär behov internationelladetatt som av

Dessasamfundets insatser. svårigheter kan inte bemästras mycketutan ett
nära samarbete med enskilda organisationer verksamma flyktingområ-på
det.

vill följandeKommittén rekommendationer förgöra fortsatt arbete inom
jlyktingområdet

reformarbetetDet pågående inom främst UNHCR och WFP fort-bör-
aktivt stödjasoch frånsätta svensk sida.

Bevakningen flyktingfrågorna flerai regioner sker också via ambas-av-
saderbiståndskontor. Vid fördelningen inom utrikesförvalt-av resurser
ningen bör detta beaktas.
Sverige fortsattbör förarbeta finansiellaUNHCRs situation förbätt-att-
ras.

förFrågan skydd UNRWAs fortsattpersonal bör drivas. Sverige börom-
förverka styrelseformer inom UNRWA bidrar till effektivaresom

breddningarbete och finansieringen.en av
Inom WFP påverkas verksamheten negativt ofta är bundenattav man-
till livsmedelsleveranser från givarländema. Sverige förbör verka större
kontantbidrag för lokal upphandling. Bidragen skall också kunna utnytt-
jas för andra kostnader, distribution och lagerhållning.ex.
Flyktingproblematiken har under de tio fåttåren sådansenaste en-
omfattning, ingåden bör i den strategiska dialogen Sverigeatt mellan
och svenskt bilateralt bistånd. Samverkan mellan detmottagarna av

bilaterala ochsvenska multilaterala biståndet behöver vidareutvecklas
på detta område.

frånInsatser multilateralamånga organisationer krävs för lösa flyk-att-
tingproblemen. Bistånd kan motverka uppkomsten flyktingsituatio-av

och underlätta for flyktingar återvända. Sverige bör förverkaattner att
flyktingfrågorna i bredare sammanhang.tas ett 333upp



SOU 199148internflyktingarna börtillbiståndför skydd ocharbetetpågåendeDet-
sida.från svenskaktivt drivasfortsätta och

livsmedelsorganjordbruks- och22.12 FNs

livsmedelsförsörjning fråga i detcentralsedan längeärU-ländernas en
särskild tillfått tyngdutvecklingssamarbetet. Frågan harinternationella

biståndsorga-i flera afrikanska länder. Dekrisenföljd akuta storadenav
utvecklingsfonden IDA stårInternationellafrämstoch dånisationerna

område. Härdettabiståndet påfinansieringenför huvuddelen avav
livsmedelsområ-ochinom jordbruks-specialorganendastdockbehandlas

tillförlagda Rom.samtligadet,
livsmedel-jordbruks- ochorganisationer FNsdessa ärviktigasteDe av

Nations,UnitedOrganization of theAgricultureandsorganisation Food
WFP.Food Programme,WorldVärldslivsmedelsprogrammetFAO och

för livsmedelkatastroflagretInternationellatillkommit1974 harSedan
LivsmedelskonventionenIEFR,Food Reserve,International Emergency

jordbruksutvecklingsfondenInternationellaConvention, FAC,AidFood
Världslivs-ochIFADDevelopment,for AgriculturalFundInternational

Council, WFC.World Foodmedelsrådet

Organisationerna22.12.]

ochupprättades 1945 ärlivsmedelsorganisationoch ettjordbruks-FNs av
huvuduppgifter.Organisationen harfackorgan.största treFN-systemets

distributionproduktion ochförmetoderbättrefrämja ochskallDen nya
för lands-levnadsstandardtill höjdmedverkajordbruksvaror samtav

informa-spridaforskning ochvidare främjaskallbygdsbefolkningen. Den
teknisktSlutligen skall den lämnaområden.statistik på dessation och

till friarebidraFAOnormativa området sökerbistånd. detInom en
livsmedel.medvärldshandel

iingår FAOs högstamedlemsländer. Dessa160Organisationen har ca
konferensen.organ,

FAOhandläggare.500anställda, 1FAO-sekretariatet 4 300har varavca
formiljoner dollartill 650uppgårreguljära budgetenDenbudgetar.har två

fáltverksamhet.tillmiljoner anslås681990-1991,tvåårsperioden varav
via UNDPinom FAOverksamhetfinansierasbudgetenden andraInom

miljoner dollar140multibiverksamhet1989 ochmiljoner dollar164
1989.

Verksamhetsinriktning och det sättFAO, dessflera tillbaka harårSedan
kritik 22.l2.3.omfattandeförehåll förvaritorganisationen lettsvarpå

världslivsmedelskonferen-initiativVärldslivsmedelsrådet tillkom på av
forum förFAO skapatillkomplementSyftet ett1974. attvar somsenen

livsmedelsförsörjningen. Rådet harinomgenerella problemdiskussion av
ursprungligenden rollinte ha kunnat spelaDet36 medlemmar. somanses

avsågs.
334kanalmultilateralbildades 1961Världslivsmedelsprogrammet ensom



för livsmedelsbistånd. Organisationen för SOU 199148också Internationellaansvarar
katastroflagret för livsmedel IEFR för livsmedelsbiståndet inomsamt
1986 års livsmedelskonvention FAC. Dessa administrativtjuridiskaär
konstruktioner biståndsorganistioner.än förbinderI dessa avtal sigsnarare
medlemsländerna livsmedelställa till internationelladet samfundetsatt
förfogande. En del dessa livsmedel utnyttjas till bilateralt bistånd,av men
ofta anlitas förWFP administrera livsmedelsbiståndet. WFPatt utgör
också kanal utnyttjas för betydande insatser bilateralt livsme-en som av
delsbistånd.

WFP förvaltas FN och FAO Omsättningsmässigt ärgemensamt.av
organisationen, efter VärldsbankenIDA, den multilaterala bi-största
ståndsorganisationen miljardermed l,4 bistånddollar år. Dettaper
inkluderar bilateraltdock visst livsmedelsbistånd.

finansierasWFP frivilligamed bidrag. Enligt WFPs rekommendationer
bidragenskall livsmedelmed tillutgå tredjedelartvå och kontantbidrag till

tredjedel. Huvudinriktningen livsmedelär användaatten som en resurs
för utvecklingsarbete, främst food förs.k. work-projekt. WFPgenom
har 80 °o sin verksamhet förlagd till fattigastede länderna. Organi-ca av
sationen har varit föregångare biståndsformernär det gäller undvikersom

riskerde ofta förknippadeär livsmedelsbistånd.med WFPsom anges
också i utvärderingar välfungerande organisation med projekt-godsom en
verksamhet.

svenskaDet bidraget till WFP, inkluderar bidraget till lEFR ochsom
FAC, för budgetåretuppgår 199091 till 264 milj.kr. 1989 Sverigesvarade
för % bidragen5,5 till WFPav

Olika strukturförändringar inom jordbruksområdet, inträffakansom
Östeuropa,i i-ländersåväl u-länder i kan komma påverkasamtsom att

livsmedelsbiståndet. Behovet livsmedelshjälp vid katastrofer tillellerav
flyktingar torde emellertid komma bestå under lång tid.att

Internationella jordbruksutvecklingsfonden grundades 1977 ett nyttsom
mellan OECD- och OPEC-länder för utvecklingssamarbete jord-påorgan

bruksområdet. Målsättningen mobiliseraär söka ytterligare påatt resurser
förmånliga villkor för jordbruksutveckling i u-länder. IFAD har litetett
sekretariat och fältorganisation.saknar

IFAD lånlämnar på mjukamycket villkor praktiskt räntefritt ochtaget
amorteringstidlång till nationellt utförda projekt inriktade fattigastepå de

imänniskorna fattigastede länderna. Organisationen har anseendeett gott
för sin inriktning och sin rationella förvaltning och beslutsordning.

Den svenska andelen den påfyllnaden lFADs kapitalsenasteav av
uppgick %.till 3,9

OPEC-ländernas andel IFAD-finansieringen har under år visatav senare
fallande tendens. Organisationen inför finansiellastår och struktu-en nu

rella problem. IFAD-konferensen har tillsatt särskild högnivåkommittéen
för alternativautreda framtida finansieringsmöjligheter.att
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199148SOUkonflikteroch22.12.2 Problem

fram-livsmedelssektorjordbruks- ochinom FNsOrganisationsstrukturen
rationaliseringformNågondelvis överlappande.splittrad ochstår avsom

verksamhet.roll ochspeciellt FAO, dessaktualiseraspåkallad. Härverkar
FAO för desskritiseratinklusive Norden, har attVissa medlemsländer,

centraliseradbyråkratisk ochsekretariat utvecklatgeneraldirektör och en
reelltmedlemsländerna begränsatorganisationen,styrning ettsom gerav

splittrats påverksamhetFAOsriktas ocksåKritikinflytande. mot att
förhand-normativ ochFAOs rollochalltför många attmot somprogram

tredje-inemot tvåi bakgrunden. I dag gårskjutitsorganisation harlande
biståndsrelaterad verksam-tillorganisationens samladedelar resurserav

EG, Världsbanken,OECD,tid andra aktörerSamtidigt har påhet. senare
fora aktörer påochsin rollinstitutioner stärktprivataGATT och som

jordbruksområdet.
i gradokoordinerat sätt högpåenskilda givarländernaDe ettstyr

multibi-bidrag. Nå-volymeninriktning denorganisationens storagenom
gäller dennainte detförekommer närpolicy-diskussionövergripandegon

verksamhet.typ av
nordiskabl. dedrivkrafter bakomutgjorde starkaförhållandenDessa a.

1980-talet.reformering FAO undertillländernas strävan aven
samarbetsproblemtill deorsakersammanhängandeochfinns klaraDet

institutionernaRombaserademellan deinom ochkonflikter råderoch som
finnsFAO och WFPlivsmedelsområdet. Mellanochinom jordbruks- en

trust-fund inomadministrerasmedelkonflikt. WFPsinbyggd ensom
konsti-inför FAOsmedelför dessageneraldirektör harFAOsFAO. ansvar

WFP-styrelsen CFA.införintetutionella menorgan
förändringarstrukturellaolikaframförtsidéer harantalEtt avom

områdeorganisationerna på detta
läggasskulle kunnaWFCVärldslivsmedelsrådet ner.-

Därmedslåsskulle kunnaoch FAOVärldslivsmedelsrådet samman.-
förstärktkundeorganisationuniversiellfåskulle ges ensommerman en

policy-roll.
ministerkom-överföras tilluppgifter kundeVärldslivsmedelsrådets en-

konferens.FAOsmitté under
tvåtänkas. DekunnaWFP skullesammanslagning IFAD ochEn av-

viktiga hänseenden.i fleravarandrakompletterarorganisationerna
finansiella ochinförför sig svåravidareoch WFP stårIFAD var

problem.strukturella
WFPreformförslaget på göragåraktuellaför attdagen utDet mermest-

idiskuterats beslut-riktning har redanReformer isjälvständigt. denna
självständig-administrativledningWFPsDärmed skulleande organ.

alla delar.iinför styrelseansvarig WFPsbli programmetsochhet
stärkas.skulle ocksåorganisationeninflytande överMedlemsstaternas

Rombaseradeeffektivisering deförbättring ochtillMöjligheterna aven
pålivsmedelsbistånd berorjordbruks- ochför ytterstorganisationerna

Enligti olika styrandeagerandeoch derasmedlemsstaterna sam-organ.
iSkillnaderokoordinerat.i regelagerandedettastämmiga bedömare är
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perspektiv mellan olika delar administrationerna SOU 199148återspeglas ofta iav
delegationernas uppträdande. Man kan knappast förvänta sig organisa-att
tioner sinsemellanmed olikartade mandat och inriktning skall samordna
och samarbeta, medlemsstaterna inte själva driver konsekvent linje.om en

Överväganden,22.l2.3 slutsatser

fungerarFAO i mindredag forum för internationella jordbruks-ettsom
problem och biståndsorganisation. Kritik framförtshar beträf-mer som en
fande organisationens byråkratiska styrning och det på vilket chefsätt dess
och sekretariat håller medlemsländerna utanför viktiga överväganden om
organisationens inriktning. FAOs bristande vilja delta i samarbete ochatt
samordning inom FN-familjen har också kritiserats.

WFP kan komma införstå omställningsproblem beroende påatt stora
den framtidahur jordbrukspolitiken jordbruksöverskottenoch ut-- -

sig.vecklar WFC, politisktär biståndsförmedlandeänett ettsom snarare
har har fått den betydelse ursprungligen avsågs. IFADsorgan, som

konstruktion bygger bidrag frånpå OPEC-länderna. villighetDessasstora
fortsätta lämna bidrag ifrågasätts iatt dag och därmedatt ocksåstora

IFADs framtida kapitalförsörjning.
förAnsvaret reformarbetet hittills gått vilartrögt på medlems-att ytterst

länderna. Dessa inte förmåtthar komma till missför-rätta med rådande
hållanden. Bakom detta ligger inte minst okoordinerat uppträdandeett
från medlemsländernas myndigheters sida.egna

Det ligger i sakens skildrade förhållanden gåttnatur att överutovan
effektiviteten i arbetet såväl normativapå det inomområdet bistån-som
det. Trots detta har två de organisationerna,studerade WFP och IFAD,av

anseende, och problemen lämnar effektivtett de bistånd.gott trots ett
majoritetEn fattigavärldens inomarbetar jordbrukssektorn. Multi-av

biståndlateralt jordbruks-på livsmedelsområdetoch kan bidra till att
förverkliga biståndspolitiskasvenska målsättningar. Förutsättningarna
härför skulle emellertid förbättras rationalisering FN-genom en av
strukturen på detta område.

Svenskt nordisktoch inflytande inom jordbruks- och livsmedelsor-- -
inte lika inomär andra multilaterala biståndsorgan. Destortganen som

åsikter nordiskade länderna har anledning driva, delas dockattsom av
andra givarländer. Den reformverksamhet kommit igång har ocksåsom nu

aktiv nordiskskett med medverkan.
Kommittén vill skildradehär framförabakgrund följande rekom-mot

mendationer
Sverige bör verka för följer deFAO rekommendationer framföratt-
beträffande multibi-verksamheten 22.18.41. Detta skulle FAOs styr-ge
ande bättre möjlighet överblicka och påverka FAOs totalaattorgan
verksamhet.
Många olika reformförslag framförts.har Dessa kräver närmare analys.-
I avsaknad sådan begränsar sig kommittén förordatill detattav en att

reformarbetetnödvändiga bedrivs medföljande målsättningar forumEtt
bör skapas där medlemsländerna villigaär delta i fördjupadatt 337en



199148SOUVidare börjordbruksfrågorna.kring globaladeoch debattanalys orga-
och arbetsmeto-mandatställning och sådanasådannisationerna ha en

der reform-Slutligenverksamheten. börmedlemsländerna kan styraatt
tillinte baralivsmedelsområdet hänsynjordbruks- ochpåarbetet ta

förändringaromfattandetillmissförhållanden också depåtalade utan
åren.förväntas deförutsättningarna kan närmastesomav

samord-förefaller den svenskaländerfallet i andraLiksom mångaär-
olikadrivaotillräcklig. Möjligheternaområdeningen på detta attvara

reformfrågor, förutsät-känsligaför sekretariatensärskiltfrågor, dåoch
uppträdande.enhetligt svensktettter

ITChandelscentret,Internationella322. l

ITC FN-International Center, ärTradehandelscentretInternationella
i vissaOrganisationenhandelsfrämjande. ärförcentralasystemets organ

självständig institutionintespeciell. Den äravseenden utan ett gemen-en
General Agree-handelsavtalettill tull- ochAllmännadotterorgansamt
förkonferens handel ochGATT och FNsTariffs and Trade,ment on

UNC-and Development,Nations Conference TradeUnitedutveckling on
i huvudsakITCfrån sina moderorgan ärTill skillnad rentTAD. en

bidragfrivilligapåVerksamheten byggerbiståndsorganisation.operativ
finan-organisationerfrånTill skillnad andraviafinansiering UNDP.samt

konventionellireguljärinte budgettill ITCbidragsgivarnasierar en
ITCenskilda projekt. kaninriktadei stället påmening. Bidragen snarastär

multibi-verksamheter på han-samlingsorganisation förbetecknas som en
delsområdet. v

tredjedel ITCsungefärbidragit medtraditionelltSverige har aven
bidragsandelensvenskaland. Dennågotfinansiering. änDet är annatmer

internationellbiståndsgivandeii ITC någonänockså störreär annan
organisation.

verksamhet22.13.] ITCs

dettamiljoner dollar år. Av utgörpå 65totalbudgethar ITCIdag percaen
20 %.reguljära budgetenden

svårigheterinriktadfrämst påverksamhet är attITCs nuvarande an-
identifikationfrämmande länders behov,exportproduktionen till avpassa

också medITC sysslarprissättning,kvalitetskontroll,marknader, etc.nya
för i näraprodukterutvecklinghandelsutveckling, export,av nyaex.

importstödsprogram,vidareFAO. ITC harUNIDO ochmedsamarbete ett
ungefärTotaltländerna. ärför minst utveckladedesärskilt relevantärsom

länder.riktade dessa% ITCs30 motresurserav
handelsfräm-ochtill handelför stödbrabetraktasITC ett organsom

u-världenssin mötakreativ i strävanLedningenjande i u-världen. attanses
fem organde bästaITC ettUNDPbehov. Inomväxlande vara avanses

338får UNDP-medel.som



SOU 199148Bland kritiska omdömen märks sig alltför uppgifterITC åtar mångaatt
fästeroch har svårt Man vikt vid omsättningen och mindreatt storsovra.

vikt vid faktiska utfallet. Vidaredet har ITC administrativa blockeringar
och alltför byråkrati.tungen

ITCs konstruktion medför oklarheter styrning. Lik-när det gäller dess
för biståndsorganandra märks också fungerandeavsaknadensom av en

kontinuerligt följastyrelse, kan verksamheten.som
Under det året har antal fram diskuterarlagtssenaste ett rapporter som

ITCs prioriteringar.struktur och Detta har initierat aktivt förarbeteett att
definiera framtida inriktningITCs och verksamhet.

22.132 Sverige ITCoch

Sverige bildandetstödde aktivt FramföralltITC. via multibi-bidrag frånav
SIDA har det isvenska ITC successivt växt. Sedan 1981 harengagemanget
vidare chefvarit forsvensk ITC.en

Efter bildandet förImportkontoret u-landsprodukter IMPOD harav
det svenska i flyttatsITC alltmer till organisation.dennaengagemanget
Svenska bidrag idagutgår på olika I budgetpropositionen anvisasvägar.tre

tillbelopp anslag ITC 199091 milj.kr..22 Av detta beloppett som
utbetalas viss del ca 6 milj.kr., motsvarande miljon direkt tilll dollaren

ÅterstodenITCs reguljära budget. milj.kr.ca 16 handläggs IMPODav
och utbetalas till överenskomna projekt. Därtill kommer SIDAs multibi-
samarbete med ITC.

Sveriges finansieringandel ITCs har motiverat aktiv insatsstora av en
för reformera ITC. reformförslagSvenska har framlagts, vidatt senast

iITCs årsmöte april 1991. delvis inspireratsDessa har inomarbetetav
multibiståndskommittén. syftar tillFörslagen minska andelen öron-att

bidragmärkta och till förbättra uppföljningen ochatt attav program
används i fastlagdaöverensstämmelse med prioriteter. Ettresurser av

förslagen gäller fond förupprättandet frivilliga bidrag förobundnaav en
prioriteradefinansiering och administration. Vidarecentretsav program

konsultativskulle kommitté förmed givare,representanter mottagareen
och ITC tillsättas. Kommittén tillskulle råd ITC priorite-angåendege
ringar olikamellan och inom de biståndsprogrammen.

Årsmötet tillsättabeslöt särskild uppgiftarbetsgrupp medatt atten
förslagen.studera de svenska

överväganden,22.133 slutsatser

för handelsfrämjandeSom FNs har ITC utvecklats snabbt under deorgan
funnits.drygt 25 Utvecklingenår har huvudsakligen skettcentretsom

kraftig tillväxt multibi-fonder från givarländer och UNDP-genom av
bidrag, i fallenbåda for genomförande specifika projekt i u-länderna.av

Samtidigt är det uppenbart den i projektanknutnaså hög gradatt
styrningen från givar- och mottagarländer möjligheterbegränsar ITCs att

följa strategibygga och prioriteringarmed och koncentreraattupp en egna
tillverksamheten sådana områden bedöms särskilt angelägna. Mot 339som



SOU 199148utveckling de årenbakgrund bör den ägtdenna senaste mot ensom rum
genomarbetad strategi ochi ITC betydelsenökad medvetenhet om av en

tillfredsställelse.tydligare prioriteringar hälsas med
till första hand moderorganenrelationerITCs iKommittén attanser

mål- ochmed sikte väsentligt tydligarebör påGATT-UNCTAD överses
strategtformuleringar preciserade Med tanke påprioriteringar.samt mer

ekonomisk politik handelsfrämjande åtgärderoch ärsambandet mellan
väljaframför ITC börmed allt Världsbanken önskvärt.utökat samarbete

irelativt och övrigt köpakande områden där göracentret sett mest nyttaut
hänvisa sina klienter till möjlighet. det längretjänster utifrån denna leller

framhållits inom Nordiska FN-projektetperspektivet ocksåbör som --
biståndsverksamhetbodelning normativ verksamhet ochmellanbättreen

omvandlingskulle innebäratill För ITCs del detta kunnakomma stånd. en
biståndsorganisation.till självständigen
strategiområdet och påskyndasintentionerna bör underlättaspå genom

Vidaresikt tillförs reguljära börden budgeten.ökade medel på ettatt
förbättratillsättas inom ITCs försärskilt styrelsearbetsutskott att styr-

Sverigeförslag nyligen framlagtsDessa harningen verksamheten. avav
organisationen.för aktivt inomföremål arbeteoch är nu

ITCs organi-policy-frågorna hänger mednäraDe här berörda samman
organisation konsta-administrativa struktur. Nuvarande harsatoriska och

blockeringar i hanteringentill intern ochkonkurrensupphovterats avge
flaskhalsar leveransförseningarochvittförgrenade verksamheten medden

byråkratiskAdministrationen och oklar.följd. bedöms tung,somsom
målsättningar,diskussion organisationensITC pågårInom ar-en om

ibefinner sig emellertid begyn-betsformer organisation. Den baraoch ett
till erforderligaför ledainsatser krävs den skallnelseskede och attstora

Sverigesorganisation, administration verksamhet. led-förändringar ochi
förfinansiärer innebärställning lTCs betydandeande bland attett ansvar

tillinsatser stånd.sådana kommer
uppfattningsärställning enligt kommitténsfinansiella detgörDenna

ordinarieytterligare höjning svenskaeventuell deockså naturligt att aven
gjorts giviterforderliga insatser ochITC-bidragen beroendegörs attav

multibi-medel frånomfattningenåsyftat Vad gäller deresultat. somav
multibi-till allmänna synpunkter påITC hänvisas deSIDA går till

avsnittkommittén anför i 22.18.41.samarbete ett senaresom
bidragsandelen relationönskvärt den höga svenskasikt det iPå attvore

förhoppningsvis innebärakunde nedbringas.till andra länders Det skulle
finanser.för och EnITC dessländer störreandra tar ettatt ansvar

bördefördelningen givarländerna börfortlöpande diskussion mellan ägaav
rum.

prioriteringsdiskussioner förbättrasstyrformer ochden takt ITCsI som
del defrångå hittillsvarande öronmärkningkunnabör Sverige storav en av

höja sitt bidrag till allmänna budgetenordinarie bidragen i stället denoch
nivå.från nuvarande

förreformeras bättre kunnaangivits ITC behöverTidigare har attatt
multilateral organisationinom vilka på detprioritera verksamheterde en

meningeneffekt. I denhandelsfrämjande området kan uppnå största 340



föråterstår arbete effektivisera organisationen. SOUGjorda 199148utvärderingaratt
enskilda ITC-projekt funnithar teknisktdessa genomfördaväl och,av

därest u-ländernas efterfrågan på ITCs tjänster effektivi-utgör mått påett
kan konstateras denna god.ärteten, att

ITC verkar inom smal sektor diskussiongör de svenskaen som en av
biståndspolitiska målen i förhållande till organisationen mindre menings-

Ökadfull. förädladeoch produkter möjligenkanexport av nya mer anses
bidra till tillväxt- och självständighetsmålen.

22.14 Multilateral samverkan några initiativaktuella-

biståndsgivande internationellaDe organisationerna fungerar ofta i nära
sinsemellansamverkan, både och bilaterala biståndsgivare.med Detta är

multilateraladet biståndets viktigaste aspekter. I detta avsnitt vien av ger
fyra exempel på sådan samverkan.

22.14.] Världsbankens särskilda ñr Afrika, SPAprogram
Endast brett internationellt samarbete afrikanskakan detettgenom
skuldproblemet angripas med någon utsikt till framgång. Vid FNs general-
församlings särskilda Afrikamöte i maj 1986 åtog sig afrikanskadeom
länderna internationellaoch det givarsamfundet ömsesidigt skapaatt
förutsättningar för varaktig ekonomisk utveckling i Afrika. afri-Deen
kanska utfásteländerna sig sin politik i tillväxtfrämjandeatt anpassa
riktning och givarländema ställde i utsikt stödja ansträngningarnaatt

bistånd.ökatgenom
I juli 1987 inbjöd Världsbanken och IMF inomantal länder OECDett

till där skisserademöte förett treårsprogram, 1988-1990,ettman ramarna
avseende skuldlättnad tillväxtorienteradoch importfmansiering for afri-
kanska Villkorenländer. för land omfattasskulleatt ett programmetav var
fattigdom, skuldbörda villighetoch ekonomin.stor att anpassa

fortsattaI förutommöten deltog, Världsbanken och IMF, Afrikanska
utvecklingsbanken, Europeiska gemenskapen, OECDs utvecklingskom-
mitté, utvecklingsprogramFNs UNDP givarländer.och 17 Programmet
kom bestå dimensioneratt sex s.av

anpassningslångivning frånl IDA,
2 strukturanpassningskrediter Structural Adjustment Facility, SAF och

utvidgade strukturanpassningskrediter Enhanced Structural Adjust-
Facility, ESAF från IMF,ment

3 samfinansiering från bilaterala givare och andra multilaterala organ,
skuldlättnad i form4 reduktion offentliga biståndskrediter ochav av
omförhandling offentligt krediter,garanteradeav
bidrag till skuldtjänstbetalning5 vissa IBRD-skulder,av

6 återköp kommersiella skulder.av
förstaUnder den fasen har främst förstade fyra dimen-programmetav

sionerna varit aktuella. Den tredje dimensionen bl.a. varubiståndavser
och betalningsbalansstöd. fjärdeDen dimensionen, skuldlättnad, fick ett
genombrott Parisklubbendå 1988 accepterade mjuka konsoliderings-att 341ge



199148SOUför. fattade Världsbanken1988Sverige verkatlängevillkor, något som
förgamla IDA-lånåterbetalningarna pådelanvända attbeslut att avenom

givare,Bilaterala bl.räntebetalningarna IBRD-lån.påbestrida °070 a.av
täcker såväl räntorinsatser,bidragit kompletterandemedSverige, har som

femte dimen-kallasvadIBRD-lånen. Dettaamorteringar på är somsom
sionen.

mobiliserat drygt l6första delenhar denSammantaget programmetav
fattiga,i 22strukturanpassningsprogramtillmiljarder stöddollar som

haberäknasSahara. Dessai Afrika söderskuldtyngda länder resurserom
betalningsbalansen.i% förväntat underskottomkring 95täckt av

förstafrån detpositiva erfarenheternahuvudsakligen programmetDe
fas för periodenöverenskommelse andraförtill grundlegathar om enen

utbetalbartsnabbtkombinerad medskuldlättnad1991-1993. Förutom
i mänskligainvesteringartonviktfas ökad påbl.bistånd innebär denna a.

uppbyggnadanpassningsprocessensociala aspekter samt avavresurser,
kapacitet.institutionell

utvecklingen beräknas detekonomiskadenbasis antagandenPå omav
förtill miljarder dollar22,5betalningsbalansunderskottet uppgåmaximala

fmansieringsbehov täckasSPA.fasen Dettaden andra genomavsesav
bruttoutbetal-dollar och3,2 miljarderanpassningslångivning från påIDA

miljarderfrån på 3,3strukturanpassningskrediter IMFutvidgadeningar av
omforhandlingarfortsattaODA-skulderAvskrivningardollar. samtav

miljar-skuldtjänst med 7,7mottagarländernasminskakommaväntas att
multilateralafrån bilaterala och andraSamfmansieringder dollar. organ

fasen SPAUnder den andramiljarder dollar.omfatta 7,3beräknas av
i SPA-deltagandeaktivamottagarländernasfrågornaväntas om

beträffandemottagarländernautformning krav påochprogrammets om
for diskussion.bli föremåldemokratiochmänskliga rättigheter

ACBIi Afrika,Kapacitetsuppbyggande22.142

afrikanskai flertaleturholkatskapaciteten harinstitutionella staterDen
katastrofalt dåligaHuvudorsaken denårtiondena. ärunder de båda senaste
krisen utmärktesi inledningsskedetutvecklingen. Redanekonomiska av

själva analyserakapacitet det gällerbristande närdock dessa attstater av
ekonomiska ochutforma sinasituation,ekonomiskasin genom-program

Afrika ACBI skalliför kapacitetsuppbyggandeInitiativetföra dem. ses
afri-syfte delshuvudsakligaInitiativets ärbakgrund.denna attmot

biståndsgivare prioritera inves-internationellaochmyndigheterkanska att
mobiliserainstitutionsuppbyggnad, delsmänskliga ochteringar i resurser

detta område.särskilt aktionsprogram påför ettresurser
träffade 1989UNDPutvecklingsbanken ochAfrikanskaVärldsbanken,

tillleddeinitiera ACBI. Dettaöverenskommelse ettgemensamtattomen
förslagframVärldsbankenVid ladei juni 1990. dettagivarmöte ettstörre

AfrikanskaochUNDPVärldsbanken,aktionsprogram. Förutom ut-till
jordbruksutvecklingsfondenInternationellavecklingsbanken deltog

enhälligtstöddegivarländer. MötetEG-kommissionen 16ochIFAD,
inte endast bör beröra 342verksamhetenbetonadessyftet ACBI. Detmed att



nationella institutioner SOUregionala 199148även och den måste hautan att en
långsiktig karaktär.

Givarländerna utfasthar sig bidra till fond syfte finansieramedatt atten
verksamhet förverkligaavsedd ACBIs målsättningar. stiftelseEn skallatt

för verksamheten genomförs.attsvara
Syftet är att

forumskapa afrikanerdär ikan delta utvecklandet planer ochett av-
för främja kapacitetsuppbyggande inom ekonomisk plane-attprogram

ring administration,och
skapa rutiner för samordning pågående biståndsinsatser,av-
anskaffa finansiering till aktiviteter kapacitetsbyggande i Af-naturav-
rika,
finansiera förverksamheter hejda pågående brain drain,att-
etablera förbindelser mellan ekonomiska forsknings- utvecklingsin-och-
stitutioner och myndigheter,
mobilisera för ökade satsningar mänskligapå ochresurser resurser-
forskning Afrikai varaktigpå långsiktig basis.och
Initiativets högsta från givarländerutgörs representanterorgan av

vägda röster. Flertalet afrikanska länder blibör kunna representerade.
Under det högsta finns exekutivkommitté där frånledamotorganet en en
vardera Världsbanken, AfrikanskaUNDP och utvecklingsbanken ingår,
liksom fyra i-länder däribland Sverige fyraoch mindreu-länder. Ett
sekretariat, förlagt till Harare i Zimbabwe, har tillsatts med 20-talett
anställda ledning afrikanskunder generaldirektör.av en

ACBI skall pilotprojekt för fyraårsperioden 1991-1994.ettses som
periodUnder denna begränsas verksamheten till antal länder. Dessaett

skall väljas enligt följande kriteria
erkännande ledning förutsättninggod förär ekonomisk utveck-attav en-
ling,
villighet genomföra strukturanpassningsprogram betoningmedatt ett-

reformerpå incitamentstrukturenavseende inom offentliga förvalt-den
ningen,
demonstrerad vilja effektivt utnyttja inhemsk personal inhemskaochatt-
institutioner inom områden ekonomisk planering och administra-som
tion i kombination med vilja öka självtilliten minskaoch beroen-atten
det tekniskt bistånd,utländsktav

positivtoch intellektuelltöppet klimat beslutsfat-underlättarett som-
främjar kritisktande och analys olika utvecklingsalternativ,av

utfästelse biståndsamordna kapacitetsutbyggandeavseende verk-atten-
samheter.
80 miljoner dollar har säkrats för första perioden. Bidragden påges

gåvobasis.

22.14.3 Den globala miljöfaciliteten, GEF

internationelltUnder 1980-talet har samförstånd nödvändighe-nåtts om
intensifiera ansträngningarna miljön.skydda den globala Ettten att attav

nätverk konventionerglobala för miljönskydda har börjat växaatt 343av



199148SOUgenomföraochi arbetemöjligheter delta detta attfram. U-ländernas att
administrativa ochekonomiska,bristandekonventionerna begränsas av

tekniska resurser.
VärldsbankenFrankrikeTyskland ochbl.a.initiativPå tog uppav

miljöproblemglobalafinansieringsformer för lösaalternativafrågan attom
diskussionerbilateralaserie informellagenomfördeBankeni u-länder. en

avsikti byggamiljöprogram UNEPoch FNsUNDP attkonsulteradeoch
till dokumentleddemiljöområdet. Dettapåtrepartssamarbete ettettupp

miljöfacilitet GEF.globalrörandeförslag till avtalinnehållande ett en
försöksverksam-betraktasenligt dokumentet,Faciliteten skall, som en

skallkriterierdeavseendecentral rollspelaskallUNEPhet. somen
nyckelfunktion vad gällerUNDP harverksamhet.i GEFsanvändas en

institutionsbyggandebiståndteknisktinvesteringar ochtillförstudier samt
finansieringerfarenhetVärldsbanken, med dessutbildning. externoch av

arbetet. Fyraadministrera löpandedetskalli u-länder,investeringarav
prioriterasskallområden
ozonlagret,värnande av-

klimatpåverkandepotentielltbegränsning utsläppen gaser,avav-
mångfalden,biologiskavärnande denav-

kvalitet.internationellavärnande de vattenresursernasav-
viktvarför det äradditionella atttillhandahållaskallGEF avresurser,
ingår inormaltfrån verksamhetdelsverksamhetsärskilja facilitetens som

Tillutvecklingsprojekt. bör-reguljäradelsstatsbudget,mottagarlandets en
fysiskaiinvestering beräknasglobala attjan denkommer nyttan enav

projektväljaskallekonomiska dvs.iän som gertermer, mansnarare
miljöförbättringar.faktiskautdelning i formmöjligahögsta av

ochmed UNEPi samarbeteprojektvaletförVärldsbanken ansvarar
skalltekniskt rådvetenskapligt ochskall inrättaUNDP. UNEP ett som
frånfrågor. Rådet skall utgörastekniskaviktiga experterikonsulteras av

finansieringen nödvän-samordnarUNDPu-länder.i-ländersåväl avsom
tillfrågasorganisationer kommerEnskildanivå.lokal attförstudier pådiga

lokalbefolk-effekterprojekts påföreslagnabedömningsinrörande av
iprojektutformning allmänhet.rörandeningen och

från dessbeståskallstyrande representanterFacilitetens avorgan
viktig.u-landsrepresentationstarkEnmedlemsländer. anges som

i formvilken bidragmiljöfond, tillglobaldelsFaciliteten består gesav en
utfástel-Bilateralasamfinansiering.förgåvobistånd, dels arrangemangav

avseendeochmiljoner dollarcirka 784tilltill fonden uppgår sam-ser
miljöfacilitetentillbidragTotalamiljoner dollar.308ñnansiering till cirka

administ-ombettsVärldsbankenMontreal-protokollet,och det soms.
miljarder dollar.omkring 1,4förväntas blirera,

AIDS-problemetWHO och22.144
AIDSochHIVupptäcktensedandecennium gåttdet drygaUnder avsom

smittadeantaleti AIDS ochinsjuknatmänniskor hamiljoner1,3beräknas
År 3443025 och2000 kan mellanmiljoner.8 och lOtill mellanberäknas



SOU 199148miljoner människor smittade. mittenMot 1980-talet blev detvara av
alltmer uppenbart samordnade åtgärder med global räckvidd måsteatt
vidtas.

År 1987 inom Världshälsoorganisationenupprättades WHO sär-ett
skilt AIDS-program fyra huvudinriktningarmed

aktiviteter och internationelltglobala samarbete,-
till nationella AIDS-program,stöd-

internationelll forskning och utveckling förmetoder omhänder-av-
tagande,

information.utbyte av-
aktiviteterna innefattar kartläggningDe globala smittans utbredningav

spridningsvägar forskningsinstitutioner,och samarbete med andrasamt
FN-organ och enskilda organisationer. Stödet till nationella AIDS-

Överinnebär hjälp nationellamed utarbetande AIDS-planer.program av
fått100 länder har sådant stöd.

AIDS-fråganWHO i flerasamarbetar med andra FN-organ, exempelvis
för samordningen programgenomförandet,med UNDP stärka medatt av

ILO för förbättra informationen AIDS på arbetsplatserna, medatt om
förUNESCO påverka skolundervisningen och med UNICEF, UNFPA,att

iVärldsbanken, FAO och FN-kontoret Wien.
Man har visat tredjedel förväntade ökningenden underatt en av

1990-talet skulle undvikas ikunna med adekvata åtgärder globaltett
samordnat AIDS-program. Det står också klart alla sådana åtgärderatt

AIDS förankras i befintligHIV och måste bättre redan hälsovård ochmot
social service. flera insettPå håll har AIDS samhällsfrågaärattman nu en

vikt. första inrättatUganda har land AIDS-kommittéstörstaav som en
premiärministerns ledning.under

förutser fortsatt kraftfulla förWHO behov åtgärder bekämpa HIVattav
och förhindraAIDS under l990-talet. Man söker hela fråganattnu ges

prioritet, första sig. Forskningenlägre den chocken lagtnär måste större
för fram mediciner och vaccin.att taresurser nya

22.15 enskilda organisationerna multilateralaDe och det
biståndet

enskilda organisationerna, särskilt utvecklingsbiståndetsDe de kyrkliga, är
pionärer. Betydelsen deras insatser känd och erkänd.är Däremot tordeav
det mindre känt de spelar snabbt roll i det multilateralaväxandeattvara en
biståndet, både samarbetspartners till multilaterala organisationersom

kritiker därföroch vissa dem. Kommittén har sammanställtsom av av
vissa uppgifter samspelet mellan de enskilda organisationerna och deom
två multilaterala biståndsgivarna, Världsbanken ochstörsta FNs utveck-
lingsprogram Kommittén vidare låtit utföraUNDP. har undersökningen

enskilda organisationers multilaterala biståndetsvenska på det ochav syn
organisationer knutitdess och vissa överväganden tilloch slutsatser denna

undersökning. 345



199148SOUUNDP organisationerna22.l5.l Världsbanken, och de enskilda

för enskilda organisationers kritikBåde måltavla och samarbets-som som
Världsbankentill intar framträdande plats.dem Vad gällerpartner en

omfattningenkritiken position naturligdenna med tanke på ochär arten
förklararbankens verksamhet. Men hur det nära samarbeteav man som

förstärkts årtionde tillbakautvecklats och sedan något
viktigtfunnit NGO-samarbeteVärldsbanken har när det gälleräratt att

utvecklingens sociala miljöproblem förverkligaproblem och ochmöta att
syfte, fattigdomen. enskildabankens grundläggande reducera Deatt orga-

nisationerna sina sida funnit finan-å har Världsbankensatt stora resurser,
kunskapsmässiga, isiella likaväl kan nyttiggöras deras arbete. De harsom

intressetockså de Världsbanken delarkunnat konstatera med deatt attav
tillförsäkras arbetsbetingelser ienskilda organisationerna goda mottagar-

organisationerinte minst gäller landets ochlandet det attegna --
i riktning.vissa möjligheter landets regering dennabanken har påverkaatt

enskildaprojekt- organisatio-Världsbankens och sektorsamarbete med
inledde satsningökar snabbt. 1988 banken brett upplagd på ökadner en

i bankfinansierade projekt. harNGO-medverkan Sedan dess antalet så-
projektdana projekt tredubblats. de 228 godkändes bankensAv som av

enskilda organisationer iexekutivstyrelse budgetåret 198990 medverkade
genomsnitt tidigare50, jämföra med under år. Det harpå 15ettatt ca

enskilda organisationer iockså blivit vanligare medverkarnågot att pro-
-planering, ijektanalys inte bara genomförandet.och

Folklig bli i denmedverkan på nyckelbegrepp pågåendeär väg att ett
utvecklingsstrategiska diskussionen, inte i Världsbanken. Därmedbara

förinte inom etableradebara den medverkan skeravses som ramen
ienskilda organisationer fram hägnetockså den växerutan spon-som av

gräsrotsnivå.sammanslutningar informella verkaroch på Dettana grupper
liv i insikten folklig medverkandet blåsts den gamla ärnytt att ensom om

förutsättning för effektivt bistånd utveckling, specielltoch hållbar om
inriktningen fattigdomsbekämpning.påär

iinte VärldsbankenDet denna bakgrund överraskande ärär mot att nu
satsningfärd förstärka för sin på NGO-med bredda och basenatt

ibankfinansierade projekt,i syfte valt 20samverkan. Man har detta ut
för fattiga människorvilka särskilda ansträngningar görs iatt engagera

erfarenheterna från projektbeslutsprocessen. Tanken dessa skall ökaär att
möjligheter i sin främjabankens kunnande och verksamhetattom - -

folkligt deltagande.
Enskilda organisationer inte aktivare tillbara allt samarbetspartnerär

kritikerVärldsbanken. Många dem dessutom engagerade bankenär avav
Kritiken projektoch dess verksamhet. har gällt både enstaka och bankens

i förstapolicy i projektinriktade kritiken handDen har avsettstort.
finansieringen investeringari infrastrukturellabankens medverkan medav

negativa miljökonsekvenser.
policy-planet kritiken främst utformningen Världsban-På har gällt av

fåttstrukturanpassningslån. ofta förkens Dessutom har banken klä skott
politik i skuldfrågan flertalet i-länder bedriver.den allmänna som

346



Om Världsbanken internationelladen SOU 199148är organisation fått uppbärasom
NGO-kritik, torde det också organisationden varit angeläg-mest vara som

föra konstruktiv dialog enskildamed de organisationerna.nast 1982att en
inrättades särskilt internationellt forum, the Bank-NGO Committee,ett
för diskussioner med dessa organisationer. de 26Av NGO-

i kommittén frånkommer 15 u-landsorganisationer ochrepresentanterna
frånelva i-landsorganisationer sju frånvarav Europa, ingen fråndock

Sverige. Vare sig diskussionernadet beror på i denna kommitté och andra
fora intressekonvergens,eller på allmän verkar det den ömse-en som om
sidiga förståelsen iskulle tilltagande.vara

Liksom Världsbanken betraktar UNDP samarbete enskildamed de
organisationerna speciellt värdefullt det gäller stimulera folk-när attsom
ligt deltagande lokalnivå ipå utvecklingsprocessen framoch nå till denatt

majoritet fattigade vanligtvis förblir opåverkad konven-stora av som av
tionella utvecklingsprogram. Eftersom UNDPs verksamhet inriktadär på
tekniskt fältet,samarbete på naturligtdetär samarbetet med enskildaatt
organisationer bestäms den situationen.lokalaav

För effektivitetenöka i utvecklingsarbetet har UNDP utvidgat sittatt
Årsamarbete med enskilda organisationer. 1986 skapades särskild byråen

för enskilda organisationer inom huvudkontoret i New AvsiktenYork. var
främja verksamhet inom UNDP inriktad folkligtpåatt deltagande på

lokalnivå. Som komplement har varje regional byrå utvecklatett en sam-
ordningsfunktion for kontakter med enskilda organisationer. Liknande
samordningsfunktioner har inomupprättats avdelningen för globala och
interregionala projekt, kapitalutvecklingsfondFNs UNCDF och FNs
Sudan-Sahel kontor UNSO.

Fältkontoren inomär den del UNDP har kontaktnärmast medsom
enskilda organisationer. fältkontorMånga inrättathar samordningsfunk-
tioner huvudkontoret.typsammaav som

för enskildaByrån organisationer granskar alla förslag tillstörre UNDPs
projekt.och Avsikten är åstadkomma deltagande istörreatt ettprogram

projektplanering och genomförande målgrupperna själva. Byrån under-av
söker organisationerenskildaäven kan spela i föreslagnaroll denom en

informationverksamheten. Byrån insamlar enskilda organisationer attom
delges verkställande enheter inom villUNDP organi-samarbeta medsom
sationerna. slutligen förByrån ansvarig särskildaär de projekt med med-
verkan enskilda organisationer beskrivs nedan.av som

Landspeciñka, regionala inter-regionalaeller UNDP-stödda projekt
verkställs vanligtvis inomfackorganen FN-systemet ellerettav av av
UNDPs för projektverksamhet.enhet vissa fallI uppdrar mottagarlandet

sinaåt myndigheter för genomförandet projektet.en attav egna ansvara av
Inom nuvarande UNDP verkställandetrepartsprocess organ- -

ansvarig myndighet i enskildamottagarlandet kan organisationer inte
tjäna verkställande involverasDäremot de alltmer i genomfö-som organ.

projekt,randet främst tillunderentreprenörer FN-organ eller påettav som
uppdrag mottagarlandet.av

Policy-dialog mellan UNDP enskilda organisationer förekommeroch på
olika områden. UNDP erkänner organisationernasvärdet förstahands- 347av



199148SOUverksamhet.behov och gräsrotsgrupperslokalsamhälletserfarenheter av
organisationers deltagande ienskilda dedärför allt stöttUNDP har mer

i diskussionergivaremottagarländer möterrundabordskonferenser, där
Särskilda rundabordssam-biståndsstrategier.utvecklingsplaner ochkring

främst iorganiserats i andra länder,organisationer harför enskildatal
enskildaUNDP ochkonsultationer mellansärskildaAfrika. Många orga-

utvecklingsfrågor frågor sektorkaraktärellerkring allmännanisationer av
Även fältkontorscheferLatinamerika.Afrika, Asien ochorganiserats ihar

enskilda organi-medinformellaorganiserat mötenomfattningihar ökad
sektoriellakring såväl nationellainformationsationer för utbyte somav

strategier.utvecklingsfrågor och

Överväganden, slutsatser22.15.2

organisationer ochbiståndsgivandemultilateralamellanSamarbetet en-
multi-Samverkan mellanökande.betydande ochorganisationerskilda är

vikt, speciellt där sådantillmätsNGO-bistånd ökadbistånd ochlateralt
projekti olika ochstödja folkligt deltagandestimulera ochsamverkan kan

utveckling. DenKommittén dennavälkomnarutvecklingsprocessen.i
förutsätterutvecklingsocialekonomisk ochuppfattningen ettdelar att

organisationerna här harenskildaoch defolkligtbrett att enengagemang
multilateralacentralatillfredsställande två såspela. Det ärviktig roll attatt

områdeaktiva på dettasåVärldsbanken och UNDP ärorganisationer som
framgått ovan.som

uppfattning debilda sigkommittén söktharbakgrunddennaMot omen
multila-tillförhållande detochorganisationernas påenskildasvenska syn

börjanutfördes isyfteorganisationer. dettalbiståndet och dessterala av
organisationer. Somenskilda17intervjuundersökning berörande1990 en

augusti årkommittén iundersökning hölluppföljning denna sammaaven
for deinbjudits företrädarehuvudsakligentill vilketseminarium, avett

och deFramställningen nedanorganisationerna.undersökningen berörda
intervjuunder-väsentligen påbyggerkommittén anläggersynpunkter som

seminariediskussionen.sökningen och
förmedlasfullständigare bildförenkling någotbetydandeMed enen -

bilaga 222 bådeintervjuundersökningen tyderbifogade citat urav -
organisationernaenskildasvenskadiskussionen på deochintervjuerna att

multilateralatillinställning denyanseradreserverad ochhar rätt orga-en
organisationernasenskildaDesamverkan med dem.nisationerna och

inteflertalet haroch hellerbegränsadesamverkanerfarenheter sådan ärav
härerfarenheter. Undantag börskaffa görassig sådanaönskannågon att

multilaterala organisa-medorganisationernas samverkanenskildaför de
bistånd emel-Multilateraltkatastrofbiståndets område.tioner på manser

kritisk tillpositivt på. Däremot ärlertid det helapå taget meraman
Världsbanken,kritikenSpeciellt gällerorganisationer.ifrågavarande men

fria. Kritikenheltvissa fackorgan går ärochUNICEFinte heller UNDP,
minsthar kon-demintervjuundersökningen uttalad hosenligt mest som

organisationerna.multilateralatakt med de
348till klarlägga de svenskasyftade ocksålntervjuundersökningen att en-



skilda organisationernas ambitioner möjligheter SOUoch 199148påverka det mul-att
tilaterala biståndet och dess organisationer. Viljan till sådan påverkan
tycks finnas. Men ändå har de svenska organisationerna låg profil i dettaen
avseende, särskilt jämför dem vissamed andra europeiskaom man orga-
nisationer. Undersökningen olika förklaringar,tänkbara tvåanger varav
som inte utesluter varandra särskiltär intressanta.

Svenska enskilda organisationer är på det hela till freds med dentaget-
politik regeringen driver i de organisationer det gäller. De sigsom anser
därmed inte själva ha anledning söka påverka.att
Svenska enskilda organisationer alltförär försmå kunna sig in iatt ge en-
dialog med internationellastarka organisationer.stora Här kastar man
fram fleratanken på enskilda organisationeratt skulle kunna sigsluta

och på fåså bättresätt för påverkan.samman resurser
Kommittén vill för sin del betona de enskildasvenska organisatio-att

besitter kunnande förhållandenarörande iett stort många u-ländernerna
och har förmågabetydande nå och aktivera människorde vilkasatten
behov det gäller vilkasoch förutsätt-ytterst är avgörandeengagemang en
ning för utveckling. förklaringDet är till bistånd enskildaatten genom
organisationer förkänt effektivt.är Organisationernaatt står dess-vara

i förbindelsenära med de människorutom och rörelser i Sverige tillsom
del bär biståndsopinionen. Det därförstor är viktigt både detupp att

multilaterala biståndet kan dra enskilda organisationers kunnandenytta av
och erfarenhet och dessa organisationer får möjlighetergodaatt på-att
verka multilateraladet biståndet.

Mot denna bakgrund skulle kommittén gärna åtminstone de störreattse
svenska enskilda organisationerna engagerade sig samverkan medi ochen
påverkan de multilaterala organisationerna. De svenska enskildaav orga-
nisationernas något reserverade inställning härvidlag kan delvis bero på
brister informationi administrativaoch Under seminariediskus-resurser.
sionen framkom förklaringen till informationsbristenatt kanske snarare
låg på efterfrågesidan utbudssidan.än på finnsDet i och för sig uppsjöen

information. Men det gäller hur den skall sökas framföroch alltatt vetaav
ha tillgodogöra sig den.att Kommittén frånatt utgår berördaresurser att

myndigheter förgör vad de kan organisationerna behjälpligaatt påvara
denna punkt. I vad mån de enskilda organisationerna bör använda sina
begränsade administrativa för samverkan med multilateralaresurser orga-
nisationer, givetvis ikan sista hand bara självade avgöra på grundval av en
bedömning hur de sinabäst når syften.av

Också enskildade organisationernas påverkan multilateraladet bi-av
ståndet och dess organisationer är delvis informationsfråga. Det ären
emellertid också kunskaps- och resursfråga. Under seminariediskussio-en

betonades från flera håll bristerna härvidlag. Som sätt råda botnen ett att
på dessa pekade på ökad samverkan, både mellan enskildasvenskaman
organisationer och internationellamed deras systerorganisationer. En så-
dan samverkan ansågs kunna underlättas organiserandet någongenom av
form eller mindre informellt nätverk. Den skulle också kunna skeav mer
kring vissa specifika frågor.

När det gäller möjligheterna för enskildade organisationerna såväl att 349



199148SOUdessbiståndet ochmultilateraladetpåverkasamverka med orga-attsom
faktor.begränsandeinformationsbristenalltsåtycksnisationer så vara en

kapacitet sökabristandeorganisationernasantagligen attDärtill kommer
intervjuunder-enligtpå detta ärteckeninformation. Ettutnyttja attoch

i Köpen-informationskontorsig FNssiganvändeingensökningen av vare
Non-NGO-kontoretFN-finansieradesärskildaeller dethamn

i Geneve.ServiceLiaisonGovernmental
uppfatt-kommitténdelaradministrativa kapacitetengäller denVad rent

mellansamarbeteökatförstärkasskulle kunnadennaningen genomatt
förinomskersamarbetesig sådantorganisationer,enskilda ramenettvare

framfördes itankenätverk. Enformiparaplyorganisationer eller somav
NGO-ambassadörstjänstensärskildadenintervjuundersökningen attvar

enskildadeutnyttjas bättreborde kunnautrikesdepartementetpå av
förinrättaskunnatjänst skulle attsärskildochorganisationerna att en

multilateralamed detkontakterorganisationernasenskildaunderlätta de
överväga.tanke värdKommittén denna attbiståndet. anser

bi-biståndsfrågor,förfolkrörelseråddetframhölls ocksåDet somatt
diskussionförforumnaturligt1986, utgörståndsministern inrättade ett av

möjlighe-undersökerörordavillKommitténfrågor.berörda att manovan
gällerdetharfolkrörelserådet närpotentialdenbättre utnyttja somattterna

det multi-påde enskilda organisationernamedsamrådainformera ochatt
fleravidårendeunderarbete harområdet. rådets senastelaterala l

organisationernasenskilda egetfram deförtstankentillfällen den att
tanketillrelation rådet,iförstärkas bl.behövaskulle somsamarbete ena.

fullfölja.värdkommittén attanser
semina-vidberördesuppslagtvåkommittén peka påvillSlutligen som
organi-enskildsvenskförmöjlighetengällderiediskussionen. Det enena

irepresenteradbliperiodunderorganisationersation eller att engrupp av
centralspelarVärldsbanks-NGO-kommitté,nämndatidigare enden som

och denorganisationerenskildadialog mellanochsamverkanförroll
bistånd.multilateraltför svensktkanalenden störstaorganisation ärsom

kanadensisktföljaskulle kunnaSverige etttankenandraDet attvar
möjligt fördetgörifinansiellt medverkaexempel ett somatt program

påtid tjänstgöravissunderorganisationerenskildaför attföreträdare en
finnasmöjligheter börMotsvarandei Världsbanken.avdelningarolika -

möjligadettaKommittén betraktari UNDP.skapaseller kunna som-
detkännedomvinna ökadorganisationernaenskildaför de att omvägar

organisationerdesserfarenhet hurdirektbiståndet ochmultilaterala av
fungerar.

anpassningsprogramStrukturanpassning och22. 6l

utvecklingen iekonomiska ettkrisartadebåde dentidigare berörtVi har
i första handåtgärdervissaoch1980-taletu-länder underantal somstort

vändaför sökainitieratvalutafondenInternationella attochVärldsbanken
drabbadeförutsatt dei regelharåtgärder attutveckling. Dessadenna

förhål-rådandepolitik tillekonomiskasinbörjatsjälvaländerna anpassa 350
anpassningspolitiken harekonomiskai denviktigt instrumentEttlanden.



utgjorts ekonomiska stödda de båda institutionerna. SOU 199148Dessaav program av
har under längre tid spelat icentral roll inte bara denprogram en en

multilaterala också bilateraladen biståndsgivningen;utan de har samtidigt
för kritik. Kommittén har därförutsatts dem värda studium.ansett ett

Resultatet detta sammanfattas i korthet nedan. diskuterasFörst denav
ekonomiska anpassningens nödvändighet och anpassningsprogrammens
innehåll, därefter kritiken försökoch bedöma derasattav programmen
effekter. Avslutningsvis redovisas kommitténs överväganden och synpunk-
ter.

22.16,1 Anpassningsbehov och anpassningsprogram

finnsDet ingettyvärr tyder på de världsekonomiska spelreglernaattsom
och det internationella ekonomiska klimatet kommer bliatt gynnsammare
för u-länderna under 1990-talet än under l980-talet. Inte heller är någon
nämnvärd ökning biståndsflödena Möjligenvänta. kommer skuldav-attav
skrivning ske i ökad omfattning. Men varken biståndatt eller skuldavskriv-
ning, hur önskvärda de än kan tillär, rätta den fundamentala ekonomiska
obalans antal u-länder lider och tillett stort följddel ärsom storav som en

misslyckad ekonomisk politik. Sådana problem måste i första handav en
ekonomisk-politiskaangripas inhemskamed åtgärder.

Problemen kommer till i växande bytesbalansunderskott ochsynes
krympande valutareserver. De ekonomisk-politiska åtgärderna kan upp-
skjutas till tid. förutsätterDet emellertid underskotten finansi-kanatten

med kapital eller bistånd utifrån. Vidtas inte erforderliga åtgärder,eras
kommer förr eller kapitaltillskotten upphöra biståndetoch bliattsenare att
otillräckligt. Ju längre åtgärderna skjuts desta hårdare måste de bli.upp,
Desto svårare blir de också genomföra. Och tiden framtvingasunderatt
ändå anpassning oplanerad, ofta kaotisk. När importen inte längreen -

finansieras,kan tvingas den importlicenser.strypa Denman sortensgenom
anpassning drabbar i regel hårdare än anpassningutsatta ärgrupper en som
resultatet medveten ekonomisk politik. Hur sådan politik utav en ser en

Man brukar skilja mellan åtgärder två slag; stabiliseringspolitiska,av
tonviktenmed efterfrågedämpning,på och strukturella, i regel inriktade på

långsiktig utbudsökning. För de länder i förstahär hand intresserarsom
knämligen de hårt skuldsatta afrikanska låginkomstländerna, krävsoss,

normalt båda åtgärder. Devalvering kreditpolitisktyperna ochsamtav
finanspolitisk åtstramning, i form skattehöjning eller reduktionex. av av
statsutgifterna, de viktigaste instrumentenär i den stabiliseringspolitiska
arsenalen. En devalvering, etablerar realistisk växelkurs, ledersom en mer
också till fördelningbättre de produktiva och därmed tillen av resurserna
snabbare tillväxt. Handels- och arbetsmarknadspolitiska reformer kan
stimulera produktion tillväxtoch ytterligare.

Detta åtgärderär normalt ingår i de ekonomiska till vilkasom program
Världsbanken och Internationella valutafonden lämnar finansiellt stöd.
Sådana antingen de kallas strukturanpassnings-, återhämtnings-program
eller reformprogram iär regel resultatet omfattande underhandlingarav
mellan det kreditsökande landet och den långivande institutionen. De 351



199148SOUochmed detillkomma rättabrukar är externamålallmänna attangessom
ekonomisk tillväxt. lstimuleraochinterna obalansema att programmen

ekonomiska politiken. Där-för denriktpunkterochmålpreciseras också
vilkamyndigheter avgöralandetsåt t.ex.attlämnaremot programmen

minskningangivenför åstadkommaminskasskallutgiftsposter att ensom
budgetunderskottet.av

Även stadsbefolkningenofta kanlandsbygdsbefolkningen gynnas,om
statligaförsämradeförhållandenövergångsperiod få sinaunder genomen

återverkningarsocialaimportpriser. Sådanahöjdaochutgiftsminskningar
ochdemmotståndetdelförklarar mot avstor avenprogrammenav

genomföra dem.svårigheterna att

effekterKritik22.16.2 programmen,av
anpassningsprogrammen,BankFond-stöddakritiserat deMånga har spe-

kommission förekonomiskautformning. FNsursprungligaciellt i deras
harfor Africa, ECACommissionEconomicNationsAfrika United ex.

hänsynstagande,socialtfögaofullständiga,beskrivit somprogrammen
kortsiktiga. Afrikaalltförstandardiserade ochmekanistiska ochalltför

till desslevnadsförhållandenaförbättra attsökamedintekan vänta att
kriti-ocksåharuppnåtts. Programmenekonomisk balansinreochyttre

frånskulle utgåtill vida deorealistiska såför att enattserats vara
frånsigbefinner långtmarknadsekonomi i länderävenfungerande ensom

till delECA beståralternativ storsådan. Det presenterats avavsom
förbätt-fattigdom ochminskadnås, dvsmål börbeskrivningar de somav

knappast någoninnehållerbefolkningen,för helalevnadsstandardrad men
Afrika kanfrånutgårManskall användas. attvilka medelanalys somav

biståndsgivare,bilateralamultilaterala ochfrånresursinflödeökatett
inte mycketprisförhållanden sägerförbättradeskuldreduktion och men

krävs.ekonomisk-politiska åtgärdervilka inhemska somom
WIDER harEconomics Researchfor DevelopmentInstituteWorld

anpassningspro-ireformernastabiliseringspolitiskakritiserat defrämst
traditionellaviktigtdet ärpåpekar attMan attt.ex. anpassagrammen.

olika markna-liberaliseringåtstramning ochdevalvering,åtgärder, avsom
struktur.ekonomiskatill ländernasder,

orienteringensidigförkritiseratfrämst attUNICEF har enprogrammen
kraftiga åtstram-alltförinneburitreformerstabiliseringspolitiskamot

ocksåharför tillväxten. Mannegativa konsekvenseråtföljandeningar med
första perio-denunderkompenseravikten utsattabetonat att grupperav

blivittillväxt hari form ökadden vinsternareform, innan avav en
anspassning någotför UNICEF ärUtgångspunkten attmärkbara. aven

emellertid UNICEF deförutsätterlikhet med ECA attnödvändig. Islag är
med ökatfinansierasföreslår externtreformer ettalternativa som man

finansiellt stöd.
genomförs i situa-anpassningsprogramflertaletbörDet enattnoteras

kraftigt någonförsämrats såi fråga redan hari attekonomin landettion där
allmäntoundviklig. tordeDetanpassningform är accep-varanumeraav
anpassningens 352undersociala konsekvensernadiskussion deterat att omen



inledning och konsekvenserna på den långsiktiga tillväxten SOU 199148olikaom av
programutformningar alltid bör föras. befogadEn kritik de tidigamot

är dessa problem inte tillräckligtatt uppmärksammades.programmen
De BankFond-stödda ekonomiska har inte bara kritise-programmen

harde också blivit föremålrats, för antal utvärderingar. En svårighetett
har här varit skilja effekter från effekternaatt sedanprogrammens av
tidigare verkande internaoch faktorer ettexterna världseko-ogynnsamt
nomiskt klimat respektive missriktad ekonomisk politik. Etten annat
problem är många inteännu hunnitatt verka så länge derasprogram att
långsiktiga resultat med någon säkerhet kan bedömas. Härtill kommer
svårigheten skilja mellan olikatvå tillorsaker registreradeatt resultat

utformning deras genomförande.programmens resp.
Med bl. dessa reservationer vissahar positiva effekter anpassnings-a. av

ändå kunnat urskiljas. AfrikaI söder Sahara tillämparprogrammen om
redan två tredjedelar länderna anpassningsprogram. Här verkar detav
också utvecklingen skulle ha Eftervänt. ha legat på isom om att genom-
snitt 0,6 åren 1981-1986 och på %-1,l 1987 hade BNP-tillväxten 1988
kommit i 2,5 % och 1989 nått 3,5 %. För de biståndsberoende ländernaupp

utvecklingen ännu något bättre med tillväxt %på 3,4 respektivevar en
%4,2 de båda åren.senare

Återupptagen tillväxt kan emellertid inte hindra levnadsstandardenatt
fortsätter sjunka så länge de höga födelsetalenatt består. För detta kan inte
anpassningsprogrammen lastas. Utvecklingen inteär bättre i länder som
inte genomför anpassningsprogram. Skillnaden är de får svårareatt senare

vända denna utveckling.att
Vad däremot kunnat beskylla anpassningsprogrammen för är haman att

underskattat anpassningsprocessens långsiktighet och dess sociala aspek-
liksom de begränsningar iter, genomförbarhet dessaprogrammens som

aspekter och därmed sammanhängande politiska förhållanden inneburit.
politiskaDe problemen beror ofta till del på anpassningsprogram-stor att

siktpå kort tenderar missgynna stadsbefolkningen,attmen utgörsom
regeringens politiska bas och latent oppositionshärd. Detta ligger ien-
anpassningens natur.

Vad gäller långsiktigheten och de sociala aspekterna har anpassningspro-
utvecklats till det bättre. inpassasDe iallt långsiktiggrammen nu mer en

utvecklingsstrategi och innehåller eller kompletteras med åtgärder ägnade
minska negativa sociala effekter.att Vidare läggs betydande möda ned på
förstärka landetsatt medverkan i programutformningen. insik-Denegen

nämligenär väl etableradten ekonomiskt möjlig-att ettnumera programs
heter bli genomfört i hög grad beror iatt på vad mån det betraktas som
landets eget program.

överväganden,22.l6.3 slutsatser

krisartadeDen ekonomiska utvecklingen i många u-länder under 1980-
talet förklaras väsentligen störningar i världsekonomin och alltförav en
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199148SOUi länder.politiken dessaekonomiskaanpassning denuppskjutenlänge av
till svåraleddeländeri mångaanpassning ägdeDengspontana rumsom

störningar.ekonomiskasociala och
tillsituation ochitillkom denna storanpassningsprogramDe somsom

valutafonden stöddesInternationellaVärldsbanken ochutformadesdel av
Degivarländer.flerainstitutioner ochfinansiellt dessavisserligen av

medfördedessaskuldavskrivningarresursöverföringar och programsom
anpassningspro-lindragradför i högrealltför begränsadeemellertid attvar

gick socialtåtstramningen övernödvändiga utvissa fall denIcessen.
dehadevarit större,finansiella stödetutgifter. Hade detangelägna nega-

reduceras.kunnattiva konsekvenserna
Valutafonden stöddaochVärldsbankenkritik de pro-Den avsom

ocksåbörbakgrund. Det attnoterasdennaför bör motutsatts sesgrammen
föränd-väsentligaantingenförutsattkritikernaalternativde antyttsom

ellerförhållandenaekonomiskainternationellagrundlägganderingar i de
politik måsteekonomiskatill de länderresursflödenväsentligt ökade vars

alternativen ochmellanhuvudsakliga skillnadenHäri ligger denanpassas.
till sinalternativensigskiljerDäremotBankFond-stöddade programmen.

Behovetfrånväsentligt dessaintekaraktärfundamentala avprogram.
ifrågasätts inte.strukturanpassning

obefogad. Pro-varitkritikenintebetyderDet att programmenav
socialakortsiktigatillringa hänsynalltförbörjantilltog engrammen

och tende-genomförandetipolitiska problemoftaunderskattadeeffekter,
roll.offentliga sektornsdendogmatisk pårade haatt synen

tidigabrister i dedessamedvetenKommittén väl programmen.är om
kritik ochdragit lärdomochdemuppmärksammatDen avattnoterar man
i lång-integreratsochgradvis breddatsharerfarenheter. Programmen en

blivitdimensionensocialasamtidigt denutvecklingsstrategi,siktig som
kommit-enligtpositiv. börDenutveckling ärDennaframträdande.mer

möjligadetangeläget störstaSärskilt ärvidare. attuppfattning drivasténs
befolknings-deejTekter påanpassningspolitikens utsattatill mesthänsyn tas

hänsynstaganden byggs iinsådanaoch programmen.attgrupperna
dessaeffekter kan ännulångsiktigaanpassningsprogrammensVad gäller

länderemellertidharKommittén noterat attsäkerhet.fastställas medinte
fått sinhargenomfört sådanaperiodlängreunder seprogramensom

investe-medanförbättrad,tillväxtekonomiskaochbytesbalansexport,
tvådärSahara,Afrika söderförsvagats. Ibörjantillringarna omen

under störreharanpassningsprogram,tillämpartredjedelar länderna enav
1988 ochuppgångmedtillväxtstagnerande1980-talet ersattsdelen enav

ökninglitenregistrerades1989°0. För3,5 t.o. av1989 2,5 enm.resp.
mångautvecklingen ialltsåverkarcapita. Detinkomsten omsomper

ekonomiska anpassningendenochskulle haländer väntafrikanska som om
frukt.bäraha börjatländer skulledessai

354



22. 7 multilateralal Det biståndets effektivitet; SOU 199148
utvärderingssystemen

multilateralaDet biståndet från effektivitetssynpunkt frågorär deen av
kommittédirektiven har iDen behandlats kapitel. Nedantarsom ettupp.

sammanfattas kapitel,detta varpå kommitténs överväganden och slutsat-
redovisas.ser

Sammanfattning22.l7.l

effektivitetAtt mäta frågaär måluppfyllelse.mäta Detytterst atten om
biståndetsvenska är grundat på humanitära motiv. Dess syfte är att

manifestera solidaritetvår fattiga folken.med de Därmed prioriteringenär
fattigastede länderna folkgrupperna fundamentaloch för den svenskaav

biståndspolitiken. fattigdomsinriktadeMen det biståndet samtidigtär det
svåraste. Ställs effektivitetskravet högt, igör alltså klokt inriktaattman
biståndet mindre fattigapå länder människor.och Då kan räkna medman
bättre utvärderingsresultat. samtidigt avvikerMen från grundele-ettman

i den biståndspolitiska målsättningen.ment
Antalet utvärderingar bilateralade och multilaterala biståndsorga-som

låter genomföra beräknas överstiga l 000 syfteår. Ett med dessanen per
utvärderingar förbättra biståndetär dra lärdom vadatt attgenom av som
fungerat bra fungeratoch vad mindre bra. Ett syfte visaärannat att attsom
biståndsmedlen används för föreskrivna ändamål och med uppnående av
förväntade resultat.

I dessa utvärderingar beaktas fyra huvudaspekter
Relevans. insatsenHar varit förden rätta lösa de problematt som-
fanns
Effektivitet. I vad mån har de mål uppställts för projektetlpro-som-

uppnåttsgrammet
Kostnadseffektivitet. Har resultatet tilluppnåtts lägsta möjliga kostnad-
Står det i rimlig relation till kostnaden
Kvarstående effekter. biståndsinsatsernaHar lett till varaktig utveckling-
och förbättring för målgruppen
Kontinuerlig utvärdering är del planerings- ochav egna program en av

policy-funktionen i varje effektiv biståndsorganisation, iså multi-även de
laterala. utvärderingarAntalet genomförs fyra multilate-de störstasom av

biståndsorganenrala tillberäknas 500 år, Världsbanken stårca per varav
för tredjedel.nästan en

Världsbanken föregångarna utvärderingsområdet.på Förvar en av
Världsbankens utvärderingsverksamhet särskild utvärderingsav-svarar en
delning organisatoriskt fristående frånär banken i övrigt. Syftet medsom
bankens utvärderingsverksamhet dels redovisaär resultatet verk-att av

församheten medlemsländerna, dels använda lärdomar erfarenhe-ochatt
från utvärderingarna för förbättra framtida projekt ochter att program.

Utvärderingsavdelningen granskar forslutrapporter samtliga avslutade
projekt och utväljer °040 dessa för utvärdering. Samtliga strukturan-av
passningslån Vidareutvärderas. utförs studier bredare utvecklings- 355av



199148SOUikritiserats förharsektornivå. Banken attellervanligen land-frågor, på
politiska,tilltillräcklig hänsyninteeffektivitetsbedömningarsina ta so-

tillförmågabankenspositivt drag ärfaktorer. Ettkulturellaciala och
ledandeVärldsbankensjälvkritik. Sammantagetsjälvprövning och anses

effektivitet.biståndetskunskapgällerdetbiståndsvärlden närinom om
Organisatio-Även utvärderingsenhet.centralsedan längeUNDP har en

föralltför småärutvärderingsresurserna attförkritiseratshar attnen
Även utvärderingssy-fungerandeUNDPseffektiv.funktionen skall vara

nämligendeltagandepåbygger tre parter,kritiserats. Dettahar avstem
modellmottagarlandet. DennaochfackorganetgenomförandedetUNDP,

detUNDP hävdarmedanutvärderingsfunktionen, attförsvagahar ansetts
förutsätt-ökardärmedlärandefunktionen ochåterförande- ochstärker

projekt.framgångsrikaförningarna
effektivt FN-organ.anseendehögtUNICEF harbarnfond ettFNs som

ochsinaförkvantitativa målregelmässigtformulerarUNICEF program
ner kritiseraskanmåluppfyllelsen. Vadpå mätamödalägger somattstor

formulera ochunderlåtenhetenochkvantitativa mål atttonvikten påär
kvalitativaimålmäta termer.

befolknings-FNsharutvärderasvårabefolkningsprogram ärTrots attatt
ambitionermedutvärderingsfunktion attkvalificeradfond UNFPA en

resultatenfrågaigenomförandetieffektiviteten såväl avommäta som
programmen.

finnsutvärderingssystemFN-institutionernasolikadeVid sidan egnaav
granskauppgifttillvilka har attupprättadetvå FN organ,gemensammaav
inspek-nämligen FNsolika delar,dessochFN-systemeteffektiviteten hos

inspektionsenhet harrevisionsråd. FNsFNsJIU ochtionsenhet genom-
fáltverk-derassjälva ochorganisationernastudier bådefört antal avett av

gällerbetydelsefull roll detnärspelatharInspektionsenhetensamhet. en
enskilda FN-organ.iutvärderingsenheterupprättandet av

Revisionsuppdragenkaraktär.oberoendeRevisionsrådet har genom-en
utförRådetriksrevionsverk.medlemsländernasförs i regel något avav

resursmässigapersonella ochorganisatoriska,granskningar organsresp.av
angivnauppnåochverksamhetföreskrivengenomföraförutsättningar att

mål.
material bedömatillgängligtledningmedgjortsförsök harVissa att av

bilateraltjämförelser medeffektivitet och göraorganisationernas allmänna
fungerar,biståndetkonstaterarplanallmänt attbistånd. På manett mer
bistånd.ochsektorerländer,variationer mellan typgivetvis med av

utvärderingsma-alltför bestämda slutsatserför draSamtidigt avattvarnas
vetenskap,outveckladrelativtUtvärdering är ännu somterial. ung,en

bistånd dessutomUtvärdering ärbrister.metodologiska enlider avav
dock någotreservationer kanMed dessaverksamhet.kompliceradsärskilt

organisationerna.sägas om
framgångsriktbiståndet ärvisarutvärderingarVärldsbankens attegna

ekonomisk avkast-vissdvs.ställtbankenmåldetmätt enupp,mot som
Världsbankenspåtyderfinns mycketDet attmottagarlandet.förning som

socialaekonomiska ocheffekter på detpositivainneburitocksåbistånd
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området, strikt vetenskaplig synpunkt SOUutvärderingarna 199148intemen ur anses
tillräckligutgöra förgrund säkra slutsatser.

UNDP har för kritik för bristande effektivitet.utsatts UNDPs egna
utvärderingar inte mycket ledning för bedömning biståndetsger en av
effektivitet. oftaDels de inriktadeär på uppföljning och lärande imer
mottagarlandet, dels gör i utvärderingentrepartsprocessen det värder-att
ande elementet försvagas. Till detta kommer tekniskt bistånd erkäntäratt
svårt utvärdera.att

Utvärderingar UNlCEFs bistånd visar i utsträckning positivastorav
resultat. När det gäller med hjälp immunisering minskaatt frekvensenav

vissa smittsamma sjukdomar, minska barnadödligheten ochav att ökaatt
livslängden har utmärkta reslutat Kritikuppnåtts. har riktatsdock mot att
utvärderingarna helt eller delvis utförs den personalen, vilketav egna
minskar deras trovärdighet värderingsinstrument för givarna.som

Vad gäller livsmedelsbiståndet visar studier multilateralaatt organ som
Världslivsmedelsprogrammet WFP, förstår °020 detta bi-som ca av
stånd, kompenserar negativa effekter bilateralt livsmedelsbistånd. Ut-av
värderingar har demonstrerat WFP-projekt har haft ingen elleratt mycket
begränsad negativ effekt på den lokala produktionen. Vidare har Interna-
tionella jordbruksutvecklingsfonden IFAD befunnits framgångsrikvara

förbättranär det gäller för livsmedelsproduktionenatt systemen och höja
inkomster, produktivitet och näringsstandard för fattigade på landsbyg-
den.

Inom OECDs biståndskommitté DAC har på svenskt och initi-norskt
ativ diskuterats hur arbetet med multilateral utvärdering kan ytterligare
fördjupas. Några förslagde framförts i detta sammanhang ärav som

En ökning och höjning kvaliteten de multilateralaav resurserna av av-
utvärderingsverksamhet.organens egen

Gemensamma studier givarländerna de multilaterala biståndsor-av av-
struktur, mandat, prioriteringar, verksamhet effektivitet.ochganens

Studier de bestående effekter på mottagarlandets ekonomi ochav sam--
hälle biståndet har sig det levereras bilaterala ellersom vare genom
multilaterala kanaler.

fungerarHur väl multilateralade fältet,på och för sigvart ettorganen-
och alla tillsammans
Gemensamma eller samordnade utvärderingar multilateralaav organ-
och program.

överväganden,22.17.2 slutsatser

Som framgått saknas ingalundadet aktiviteter initiativoch syftandeovan
till effektivisering det multilaterala biståndet. Vissa brister i nuvarandeav
utvärderingssystem har konstaterats och tänkbara förbättringar diskute-

finnsDet dock anledning framhållarats. det multilaterala biståndetatt att
liksom bilateraladet för förutsättningslösutsätts granskningen mer- -

och systematisk utvärdering flertaletän nationella verksamheter.
På grundval föreliggande material kan inga definitiva och allmän-av nu

giltiga slutsatser dras beträffande sig det multilaterala eller det bilate- 357vare



199148SOUemellertid tillsigKommittén anslutereffekter.långsiktigabiståndetsrala
bi-allaflertaletövervägandem.fl. detCassenuppfattningen avatt

positivaårtiondenasutvecklingssyften. Desina senasteståndsinsatser når
livsmedels-ochläskunnighetmedellivslängd,bl.i frågautveckling a.om

ståndkommit tillintesannolikhetmed allhadei u-ländernaproduktion
biståndsinsatser.dessautan

uppfatt-kommitténsenligtbörbiståndetmultilateraladetVad gäller
deltagandeaktivtpåinrikta ansträngningarnasvensk sidafrån ettning mer

syftemultilateralt,och igivarländerbåde mångabedrivs, iarbetedeti som
denna.kring Nyss-samarbetetochutvärderingsverksamhetenförstärkaatt

utvecklingskommitté utgörOECDsförslag inorsksvenska ennämnda
detarbete ärI dettasamarbete.för sådantutgångspunktlämplig ett

derasochmottagarländerna attmedskersamverkan egenangeläget att
förstärks.utvärderingskapacitet

multilateralai dendeltagandetaktivaförordadekommitténDet meraav
förstärkning devissförutsättatordeutvärderingsverksamheten per-aven

föreslagnadetbörändamål. Härför dettadisponerassonalresurser som
viktig roll.spelabiståndsfrågor kunnaförutredningssekretariatet en

genomlysning desinminstinteFN-projektet har, avNordiska genom
nordiskfor utökadgrundgodlagtstrukturproblemen,multilaterala en

utvärdering.multilateralinomverksamhet

Multibi-biståndet22.18

tilldirektorganisationer gårmultilateralatillbidragennormalaDe
medförknippadeintebidrag ärbudget. Dessareguljäraorganisationens
ochgivaridentitetsinmister deorganisationende nårvillkor. Närspeciella

användning.för deraskollektivtmedlemsländerna ansvarar
kallasorganisationernatillflödenfinansiellaocksåfinns somDärutöver

multibiför ärKännetecknande attmultibi.biståndmultibilateralt me-
organisatio-multilateraladenavtal mellanidelsanvändningen regleras ett

multibi-användningenförVillkorengivaren.bilateraleden avochnen
kraftigt.varieramedel kan

svenskafinansieratbistånd,öronmärktmultibidefinierarVi avsom
defi-organisation. Dennainternationellutförtbiståndsmedel, av enmen

iinnefattas dettainternationelltvadmednition överensstämmer som
varie-mycketområde ärstatistiken dettapåRapporteringen ochbegrepp.

multibi,särskild formsamfinansieringExempelvis ingår avrande. som en
organisationendär multilaterala gemensamtdengivare ochbilateralen

ochsamfmansiering finnsvarianterMångaverksamhet.finansierar aven
bilateraltredovisasinternationelltdensällaninteförekommer somattdet

rapporteringenmedförmultilateralt. Dettaför att avi ställetbistånd
tillförlitlig.blirmultibi inte

biståndsorga-givarlandetsflertal FörutomMultibi involverar parter.ett
verk-sekretariat ärorganisationensmottagande omnisation och den -

diskussio-imedocksåmottagarlandetlandbestämtsamheten ettavser -
totalaSverigesiviktigt inslagocksåMultibi-biståndet är samar-ettnerna.

358ochfackdepartementsvenskaorganisationen. Förberördamed denbete



myndigheter har för organisationersansvaret normativa SOUsom verksamhet 199148
multibi-samarbetetutgör också viktigt inslag.ett

22.18.] Multibi-biståndets omfattning

Multibi-biståndet viktigtär inslag i flertaletett multilaterala organisatio-
verksamhet. Via multibi-arrangemang finansieradesners 1989 fackor-FNs
verksamheter för 550 miljoner dollar. FNs barnfondgans UNICEF och

Världslivsmedelsprogrammet WFP har årligen multibi-arrangemang av
storleksordningen 200 miljoner dollar vardera. Mindre belopp tillutgår
andra organisationer. De viktigaste fackorganens beroende olika finan-av
sieringskällor framgår tabellen nedan.av

Tabell 224. Finansieringen fackorganensbiståndsverksamhet1989, milj.av dollar,
procent

Totala frånDärav %
utbetal-
ningar UNDP andra reguljär multibi

mult. budget
organ.

FAO 359 47 1 8 44WHO 357 6 7 38 49
ILO 140 48 7 12 33
UNIDO 122 67 5 33-ICAD 457 8 2l- -[AEA 41 7 71 22-[TC 314 8 52- -
Källa operational activities for development, FN, A45273, 1990.

Sverige svarade 1989 för %5,3 de DAG-ländernas multilateralaav
bistånd för 8,3 % dessa länders multibi-bistånd via fackorganen.men av

Utöver den redovisade verksamheten, benämns operationellovan som
aktivitetet, förekommer multibi också inom det övriga FN-systemet. FNs
flyktingkommissariat, UNHCR, har verksamhet inom särskildaen pro-

inriktade på större repatrieringsinsatsergram och katastrofsituationer.
Denna verksamhet uppgick 1990 till 300 miljoner dollar finansieradesoch
i huvudsak olikamed multibi-arrangemang. 10- miljoner15 dollar årper

tillutgår FNs hjälporgan för Östernbistånd till flyktingar i Mellersta
UNRWA ioch multibi-form.

Inom for Världsbankens tekniska bistånd fannsramen 1989 särarrange-
på 400 miljoner dollar multibi-typ. Vidaremang har Världsbankenav

omfattande och parallellfinansiering med biståndsgivare.andrasam-
För många viktiga organisationer multibi-finansieringenmotsvarar när-

50 °o verksamheten. På det tekniskamare biståndsområdetav uppgår
multibi till mellan 1,5 och 2 miljardersammantaget dollar årligen, vilket är
drygt 30 % det tekniska biståndet. Ungefär proportionerav gällersamma

förockså Världsbanken.
Historiskt växte det svenska multibi-biståndetsett fram därför fack-att

hade vad SIDA till början saknade,organen nämligen funge-en stor 359en



199148SOUbiståndverkställamöjlighet utanMultibi attbiståndskapacitet.rande gav
påfrest-alltförFöradministrativa storaapparatensvenskadenutsättaatt

ningar.
verksam-för dennaorganisationermultilateralautnyttjaskälAndra att

ellerområdeinomsärskild kompetens ettbesuttitvarit dessaharhet att
skäl.politiskautnyttjalämpligarebefunnits att av

omfattningochinriktningmultibi-biståndetssvenska22.182 Det
SIDAområden därpåfackorganolikainsatserfinansierarSIDA genom

administrativt,ämnesmässigt eller samtkapacitet,tillräckliginte harsjälvt
bilateraladetvill ökainteolika skäl engage-SIDAdärländerinom av

Förmetodutveckling attochförsöks-inomsamarbetarVidare manmanget.
samñnansie-antalSlutligen har stortbiståndsformer. ettutveckla mannya

utvecklingsbanken.AsiatiskaochVärldsbankenringsinsatser genom
tabell.nedanståendeframgårmultibi-samarbeteSIDAs av

kr.198889, milj.organisationerpåfördelatmultibi-samarbeteSIDAs225.Tabell

AntalUtbetal-
insatserningar

16201Världsbanken
8l16lUNICEF
280AfghanistankoordinatorFNs 962WHO
0l60UNHCR
256AsDB
437WFP
922FAO
519ITC
261UNDP
75lILO
110IFAD

3069Övriga
l 15763Totalt

statistik från SIDA.SammanställningKälla av

Därtill kom-biståndet.landinriktadehuvudsak detiOvanstående avser
totalaSIDAs°0 detta.15eller10insatserandra avmotsvararsommer

198889.milj.kr.850tilluppgick alltsåmultibi-samarbete ca
samarbeteomfattandeSAREC haru-landsforskning ettförStyrelsen

ändamålför dessaUtbetalningarnaorganisationer. upp-multilateralamed
SARECsmedelsförbrukning.avSARECstredjedeltillgår närmare en

programstöd.långsiktigtprojektförstödomfattar såvälverksamhet som
internationellförKonsultativafinnsBland de större gruppenmottagarna

WHO.VärldshälsoorganisationenochCGIARjordbruksforskning
milj.kr.till 101multibi-utbetalningarSARECsuppgick198889

BITSsamarbetetekniskt-ekonomisktinternationelltforBeredningen
bidragskerVärldsbanken. Dettamedsamarbeteomfattande genomhar ett

projekt-i bankenssvenskafinansierar experterkonsultfonderolikatill som
Afrikanskamedtvåårigt avtalBITSVidare harverksamhet. ettrelaterade

360Även BITSharFN-systemetmedliknandeutvecklingsbanken typ.av



SOU 199148u-kreditgivningentekniska biståndsområdet. l ärsamarbetsavtal detpå
i gällerfinansiärer viktigt, synnerhet det störresamarbete med andra när

genomförts Världsban-Samñansieringar i flera fall med bl.projekt. har a.
mitten 1990 uppgickutvecklingsbankerna. l deken och de regionala

miljarder vilketsamfinansieringskrediterna till 2 kronor,utestående över
beviljadetidpunkt sammanlagt25 °0 vidmotsvarade de samma u-av

krediterna.
Även multibi-har vissaför u-landsprodukter lMPODImportkontoret

milj.kr.Därtill 198889miljon kronor. kom 14,5projekt på uppemot en
projekt utförda ITC.administrerar för öronmärktaIMPOD avsom

multibi-biståndetuppskattning svenskasammanfattande detEn un-av
omkringtill 1,3till detta bör ha uppgåttbudgetåret 198889 lederder att

multilaterala biståndet,°0 totala svenskamiljader kronor eller 32 detav
uppgick till miljarder kronor.totalt 4,1detta årsom

multibi-biståndet22.183 Internationella konsekvenser av
förkonsekvenser detomfattande multibi-verksamhet kan ha betydandeEn

fördelarna kan den stärkermultilaterala Bland nämnas attsystemet. orga-
underutnyttjadeorganisationnisationernas övriga verksamhet. Har en

Erfarenheter kunska-multibi billigt bistånd. ochblir också ettresurser
tillgängliga. Genombli universielltfrån multibi-biståndet ocksåbörper

multibi får tillgång till global kunskapsbas.ocksåman en
ofta tungrodda ochprocedurernanackdelarna kan ärBland nämnas att

organi-ialltid medlemsländernainformation multibi inte kommeratt om
sekretariat förorganisationernastill Risker finns ocksåsationerna del. att

omfattningprojekt i sådanutvidga sin sökerverksamhetkunnaatt nya en
kvalitet. de medelpå Därestligger på volym äntyngpunktenatt snarare

tvingasadministrativa kostnader,inte samtligadärvid erhåller täckerman
för ändamål.utnyttja reguljära dessaden budgetenockså attman

minimaltinsyn ochbegränsadOrganisationernas styrande harorgan
multibi-organisationervissa ärinflytande verksamhet. Inomdennaöver

Därmed kanreguljära verksamheten.projekten omfattande denänmer
finnsskälifrågasättas.organisationernas multilaterala karaktär Av samma

multilateralaarbetsfördelningen i dettveksamhet vad gäller systemet.
tänja sina mandat ochmöjlighet handOrganisationerna får påatt egen

organisation.utföraskanske bordebedriva verksamhet av en annansom

Överväganden,2118.4 slutsatser

multilaterala samarbetet.Multibi-biståndet relativt okänd del detär aven
kartlagt ochotillfredsställandeinternationellt nationellt detSåväl ärsom

redovisat.
multilate-30 denkartläggningförsök till tyder på änVårt att avmer

till interna-förmedlat eller anknutetbiståndrala verksamheten, dvs. avav 361



tionella organisationer, finansieras SOUolika former 199148särarrangemanggenom av
multibi-karaktär.av

Såväl internationellt för svensk del det önskvärt multibiär attsom
minskar till förmån för reguljära bidrag till multilateralade organisatio-

Floran villkor inom multibi-biståndet medför nämligen bety-nerna. av
speciellt fördande olägenheter, möjligheterna prioriteraoch inomatt styra

de multilaterala organisationernas Viarbete. medvetnaär det dockattom
generaliserakan svårt olikamellan multibi-arrangemang. Vissaattvara av

innehåller fördem det internationella samarbetet starkt begränsande vill-
kor och regler. finansierarAndra åter insatser möjliggör för organisa-som
tionerna utvecklas.att

Nedanstående rekommendationer avsedda begränsa omfattningenär att
multibi-bistånd och olägenheterna med sådant bistånd.vissa typerav av
Inom de multilaterala organisationerna Sverige förbör verka följande
De multilaterala organisationerna fullständigbör lämna redovisningen-

sitt multibi- samarbete till sinasåväl FN styrandeav som organ.
I samband med respektive styrelses behandling budget och verksam-av-
het skall också ställning till de och den personaltas resurser som
finansieras via administrativa avgifter från frånUNDP och multibi.
Vissa organisationer bl. föreläggerUNICEF sin styrelse verksamhe-a.-

finansierade inom reguljäraden budgeten, därutöver projektter samt
prioriterar finansieringsaknar till. sistnämndaDe ärsom man men

tillgängliga för multibi-finansiering. Denna metod styrelsen möjlig-ger
het överblicka verksamheten och bestämma innehållet iatt även dess
multibi-finansierade del. Det bör iundersökas vad mån sådantett
arbetssätt tillämpaskan iockså organisationer.andra
Även förutsättningarna varierar från organisation till organisation,om-
bör varje diskuterastyrande hur del den samlade verksam-stororgan av
heten skall tillåtas finansieras via multibi. sekretariatet bör intesom
tillåtas överskrida denna andel styrelsens godkännande.utan
Också för enskilda länders agerande bör vissa principer etableras.-
Multibi-samarbetet får inte dominera över de generella bidragen. För
fackorganen innebär detta omfattande multibi till dessa böratt ett

UNDP.matchas substantiellamed bidrag till Utnyttjande multibiav
för kräva bunden upphandling i det landet bör stävjas.att egna
Regler utformasbör möjligtgör det kontrollera multibi-att attsom-
avtalen innehåller fullständig ersättning för samtliga kostnader inklu-
sive administrationskostnader. Den övriga verksamheten inteskall sub-
ventionera multibi-projekt.
Inom DAC, UNDP eller lämpligt forum bör diskussion initi-annat en-

vilka villkor bör tillåtas inom multibi-avtal. riktlin-Bättreeras om som
jer härvidlag skulle förunderlätta bidragsgivare, organisationer och
mottagare.
För det svenska multibi-biståndet följandebör eftersträvas
En klarare redovisning multibi-samarbetet bör komma till stånd.av-
SIDAs rutiner härvidlag förbättras.bör Därmed möjlighe-underlättas

samordna multibi-biståndet övergripandemed principer förterna att
det multilaterala samarbetet. 362



199148SOUmotiverad med hänsynmultibi-biståndmed äråterhållsamhetvissEn-
multilaterala biståndetsvenskamultibi-andelen dettill högaden av

multibi-biståndet. Däresttotalaandel detSveriges högaliksom enav
ambitionerfrånligger deorganisation långtmultilateral ovansom

viamultibi-biståndetreduktiontillledaskisserats, bör detta aven
alternativa samarbetspartners över-eventuellt börorganisation;denna

vägas.
deförknippade medmindremultibi förefallerVissa typer varaav-

projekt områdeninnovativa påSmåberörtsproblem somsom ovan
inte föranleda problemorganisations mandat tordeligger inomklart en

iinkorporeras denmöjligtframgångsrika såbör de är snart sommen om
samarbete medgenerelltVidare torde,reguljära budgeten. storasett,

multibi-ochkomplicerat med småmindre änbiståndsorgan vara -
landramsñnanseriatinteSlutligen börorganisationer.beroende sam--

organisationsmultilateralutnyttjarbygger påarbete, att enmansom
organisatio-verksamhetutvidgar pågåendei land ellernärvaro ett aven

ifrågasättasbehövanen,
bidrags-organisationssekretariat och andrarisk berördafinnsDet atten-
förbidrag tillvillighet lämnautnyttjar svenskgivare att extra oss
Sådanasociala etc..kvinnor, sektorermiljö,ändamålangelägna

ämnesområdetvillkoretförknippas medbördärförmultibi-bidrag att
reguljära verksamheten.inom denprioriteras också

konferen-seminarier,organisationersmultilateralabidrag tillSmå udda-
Administrationskostna-rimliga.sigoftapublikationer, kan teetc.ser,

alltförblikan docktill ståndkommerinnan beslut stora.derna ett
nivå irelativt låg dentilldärför delegerasbeslut börDenna typ av

beslutshierarkin.svenska

någramultilaterala biståndssystemet22.19 Det -
strukturproblem

biståndssystemet harmultilateralatidigare detVi konstaterathar att en
fragmenterad.starktFN-baserade del äroch dessföra rationell struktur att

delvisuppgifter äronödigt derasorganisationer förefallerAntalet stort,
förhållan-ofta Dessarelationer oklara.inbördesderasöverlappande och

aldrig skapatssystemdettabakgrund ettbörden att sommot avses
flertaletövervägandehar detefterhand.vuxit fram Dessutomsådant utan

intebiståndetmultilateralaimedverkar detorganisationerde somav
ändamål.tillkommit primärt för detta

strukturprob-vid de allmännainte uppehållai avsnittVi skall detta oss
första gällerfrågor. Denbegränsadetvåpålemen koncentrerautan oss mer

speciellt medFN-systemet,egentligainom detproblemvissa aktuella
ochmellan dettaförhållandetgällerUNDP. Den andra systemavseende på

redovisarAvslutningsvissärskilt Världsbanken.utvecklingsbankerna,
förslag.ochövervägandenkommittén några
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SOU 199148Det egentliga FN-systemet22.19.l

Resursmässigt i biståndet helt dominerande delendag den FNsär av
uppgifternaemellertid inte normativaverksamhet. Detta betyder deatt -

viktiga.inte lika inte likaresurskrävande ärärsom -
fackorgans möjligheter har varitFNs expandera under antal åratt ett
till i vilken utsträckning lyckats attrahera multibi-medel.knutna Förman

för multibi-finansieradeadministrationsavgifter verksamhe-lågt densatta
medfört för i anspråkhar dock denna måst avseddaten att ta resurserman

försummas.för normativa uppgifterna. kommitde Därmed har dessa att
förklaringarna till vissa fackorganen marginaliseratsDetta är atten av av

fora för internationella överenskommelser.som
för samordningen FN-familjen liggergrundläggande svårighetenDen av

samordningsinstrumenti brist struktur. antal harFN-systemets på Ett
fungerar emellertidvisserligen inte Undantagskapats. De äravsett.som

samordningsfunktionernavissa mottagarlandsnivå.påav
flertal organisationer inom det egentligaUnder antal år harett ett

olika kriser likviditetsproblem.FN-systemet genomgått på grund akutaav
resursbrist särskilt påtaglig jämförDenna de mandat ellerär om man

arbetsuppgifter organisationerna. Exemplevis disponerarålagtssom
för bistånd till miljoner flyktingar inteUNHCR sjudrygt änstort mer en
flykting framgåttkrona och dragdag. Ett denannat gemensamtper som av

tidigare beskrivningen finansieringen fallerden andel på deär stora av som
nordiska länderna.

för finansiera biståndsorgani-Behovet metoder FN-systemetsattav nya
sationer därför Nordiska finan-Det FN-projektetär stort. presenterar en
sieringsmodell utnyttjar erfarenheterna från utvecklingsbanker-bl.som a.

biståndsfonder. kombinerar bidragssystemModellen olikatrenas
Obligatoriska bidrag för finansiera organisationer-skulle användas att-

administrativa universellabudget. Därmed understryks detnas ansva-
för verksamheten.ret

finansieringen framförhandladeHuvuddelen skulle från bi-kommaav-
utvecklingsfondtyp. förhand-dragsåtaganden och bidragenl med attav

rimlig bördefördelninglas skulle underlättas.en
tredje ñnansieringskällan tidigare frivilligaDen skulle utgörassom av-

bidrag.
för förUNDP konstruerades utgöra sammanhållande FNsatt en ram

tekniska bistånd. femårigaFördelningen skulle ske via land-av resurserna
till genomförasde mottagande länderna. Biståndet skulle iramar en

trepartssamverkan mellan det landet, genomförande organisa-mottagande
tion i första fackorganhand FNs och UNDP.

Tanken för tekniskt biståndhuvuddelen skulle gåattvar av resurserna
via UNDP. instrumentMed skulle sedan UNDP kunnapengar som
genomföra denna samordning. Emellertid fackorganenskom reguljära
budgetmedel multibi-avtal för finansie-och allt betydelsestörreatt en
ringen tekniska biståndet.det Därmed kunde fackorganen ställa sigav
utanför samordningen.

Olika former resursproblem har inneburit diskussionen utveck-attav av
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SOU 199148frånlingspolitiska frågor tillbaka, eftersom möjligheterna gåträngts att
diskussion till praktisk handling varit begränsade.

arbetsformerolika förslag till reformer UNDPs har påFlera senareav
förts möjlighet väljatid fram. Mottagarländerna ökad denatt mestavses

kostnadseffektiva professionella för genomförandetoch kanalen av pro-
fackorgan förjekt. skulle inte hänvisad bara till dennaMan ettvara

uppgift, sig till enskilda organisationer,också kunna vända andrautan
u-länder eller privata företag.

avdelning för tekniskt utvecklingssamarbete,förslag FNsEtt ärannat att
finansieras överflyttas till ochhuvudsakligen UNDP, skulle UNDPsom av

för institutionsuppbyggande.förstärka organisationens kapacitet
utvecklingsin mänsklig Human DevelopmentGenom årsrapport om

värdefullt till utvecklings-bidrag den ochReport har UNDP lämnat ett
för framskjuten posi-biståndspolitiska debatten och lagt grunden en mer

tion i denna.
i organisation flera olika EnMedlemsstaterna påverkar denna på sätt.en

tillindirekt form styrning givarländerna via anslag dedeutövas geravav
organisationer. medfört möjlig-har u-länderna, harDetta att trots att man

för sina förslag, från utnyttjavid omröstning få majoritet avstårhet attatt
ieftersom givarländernas medverkan besluten påverkar strkturendetta, av

bidragsökningar.deras
föroch åstadkommaDet centrala FN har saknat kompetens attresurser

få organisationernassamordning. inte lyckats de olikaDärmed har man
försekretariat Generaldirektören ekono-arbeta mål.att mot gemensamma

utveckling förstärkt roll härvidlag.miskt och borde Församarbete en
sekretariatsresurserdetta krävs ökade

förFN-projektet framförts förslag hållaNordiska harInom attett
förutomoperationella vilken innefattarFNs verksamhet,samman -

förslagEnligt skulleUNICEF, UNFPA, WFP och IFAD. dettaUNDP -
International Council dessa organi-Development ersättaett gemensamt

ytterligare stymingsme-sationers styrande För stärkanuvarande attorgan.
femkanismerna exekutivstyrelser inrättas för deskulle också kunna nyss-

resursfrågororganisationerna. Till beslutsfattande inämnda dessa skulle
stödjaExekutivstyrelserna kontinuerligt ochkunna delegeras. skulle väg-

respektive organisationer.leda
katastrofbistånd flyktingbistånd ifrågasatt.och sällanFNs arbete med är

mobiliserakatastrof inträffar rollNärhelst det FNsär externaatten
värdregeringbiståndet och FNssamordna och ha samband medresurser,

i insatser inommedlemsstater. antal FN-organ regelbundet deltagareEtt är
UNDRO, UNHCR och UNICEF.katastrofområdet, UNDP, WFP,ex.

framgångsriktvid tillfällen samordnatantal på sättTrots att ett ettman
katastrofhjälpsamord-katastrofmsatser finns idet svagheter FNssystemet.

auktoritetför saknar ochningsorgan UNDRO har brett mandat ochett
katastrofbiståndsprogram.för Inom FNs verksam-samordnaattresurser

otillräckliga. organisa-flyktingområdet Dessutom harhet på är resurserna
situationer. humani-tionerna brist inför hela detpå akuta Inomreserver

integrationfinns ökad mellanbiståndet gäller det behovtära att enav
katastroñnsatser reguljära utvecklingsbiståndet.och det 365



SOU 19914822.192 FN-familjen utvecklingsbankerna-
Relationema UNDPfackorganen utvecklingsbankernamellan och iär
första fråga rollfördelning. fåtthand och Medan UNDPen om resurser se
sina ireducerade reala under 1970- och l980-talen, hartermerresurser
utvecklingsbankerna fonder inte liknandeoch deras drabbats någonav
åderlåtning. Samtidigt utvecklingsbankernahar Världsbanken imed spet-

väsentligt vidgat sin tekniska biståndetsverksamhet på det område,sen
fackorganendär UNDP och tidigare dominerade. Världsbanken är numera

finansiär tekniskt biståndavsevärt större UNDP och har byggtänen av
fackorgansbetydande kompetens på många områden.upp en egen

utveckling tillVad denna problem dengör är tenderarett att attsom
marginalisera försvagaUNDP och därmed desto allvarligareFN. Detta är

för multilateralt bistånd justde starkaste denärett argumentensom av
Förstärkning innebära.FN-systemet det kanav som

politiskt till sin enligt principenFN-systemet och landär natur styrs ett
för principen suveränitet,Detta kan uttryckröst. statersen ses som om en

princip rimlig i politiskakan Ett antal medlemsländer harsom vara organ.
emellertid princip mindre inflytandedenna dem överansett att ettger

bidrag. i sinbesluten vad deras Detta harän påverkatmotsvarar tursom
bidragen.storleken av

Världsbanken ekonomiskt utvecklingsñnansieringär medett rent organ
uppgift.och tekniskt bistånd enligt principenenda Den styrssom om

vikterna i grundkapital.vägda röster, där andelarna bankens Attmotsvarar
givarländerna inflytande förstärkerhar avgörande verksamhetenöverett
uppenbarligen bidragsvilja.deras

iVärldsbanken huvudsak exekutivstyrelse. relativtdess Dennasstyrs av
begränsade storlek fördel. inomoch täta sammanträden Banken harär en
sig också funktioner i FN-familjen spridda olikaantal påärett som organ.

förBanken inte resursmobilisering, förvaltningalltså bara ochsvarar
Fördelning, liksom disponerar fackkompetensUNDP, också ochutan
biståndsadministrativ kapacitet.

FN-familjen visat sig fungera relativtVärldsbankens samarbete med har
början tillsattesväl. I 1980-talet arbetsgrupp mellanav en gemensam

uppgift fastställa policyUNDP och Världsbanken, med på områdenatt av
intresse. finansiering genomförandeNär det gäller ochgemensamt av

tekniskt bistånd förekommer omfattandeallt och mångskiftandeen mer
viktigsamverkan. Världsbanken sålunda verkställare UNDP-är en av

ärfinansierade projekt, liksom viktigUNDP verkställareen av
VärldsbanksIDA-finansierade projekt. fungerarFörutom UNDP också
fackorganen, speciellt FAO, ILO UNICEF,och verkställare ettsom av
växande antal VärldsbanksIDA-finansierade tekniska biståndsprojekt.

Som innebär förskjutningen väsentligaredan delar dennoterats av av
tekniska biståndsgivningen från försvagningVärldsbankenUNDP mot en

riktningFN. I verkar Världsbankens roll allmäntväxande på detav samma
biståndskoordinerande utvecklingspolitiska Nordiskaoch området. FN-
projektet hänvisar till multilaterala organisationer varit vinnaredeatt som
i l980-talets omläggning biståndstlödena varit de kunnat givar-av som ge
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SOU 199148bidragen tillökninginflytande. på någonländerna Man intestörre tror av
förtydligat sinastyrelseformer,innan reviderat sinadeFN-organen, an-

förbättrat redovisningssystem. Och pekarsvarsförhållanden och sina man
tillräckliga finansi-sidan inte tillförspå paradoxen FN-systemet åatt ena

fårutnyttja desidan inte kanella och å andra resurser manresurser
för bidragsgivarna.effektivt tillfredsställatillräckligt att

antagligen betjäntmultilaterala biståndet skullestår detKvar att vara av
förut-skulleVärldsbanken. Detmellan FN-systemet ochbättre balansen

utvecklingspolitiskaallmännaförstärkning både UNDP på detsätta aven
besittafackorgan där de bordede områdenområdet och många på enav

obestridd expertkompetens.
ingacirkeln ingaFN-projektetNordiska talar den onda pengarom -

resultat inga FN-projektet har också,pengar. Mengoda settsom-
sker,cirkel brytas. Först såhur denna onda kan närpekat påovan,

rollfördelning mellanochföreligger Förutsättningarna för bättre balansen
Woods-institutionerna.FN-organen och Bretton

överväganden, slutsatser22.193

tidigare kapitelutförligare redovisats iframgått ochSåsom ovan --
brister.biståndssystemet strukturellauppvisar multilaterala betydandedet

delvisbristernaFramför FN-baserade del, där återspeg-allt gäller detta dess
förklaring tillHäri ligger viktigti sådant.problem FN-systemetlar ensom

tillBidragen UNDP,försvagningen UNDP.länge pågåendeden sedan av
organisationfungera och samordnandeFNs centralatänkt att somsom var

uppgifter delvis övertagitsminskat harbiståndsområdet, har och desspå
fackorganen sinSamtidigt byggtorganisationer. har mångaandra utavav
uppgift fungerasin egentligabekostnadbiståndsverksamhet på att somav

sina respektivepå områden.och kompetenscentraexpertorgan
Å utvecklingsbankerna förstärkt sin ställningsidan harandra ut-som

tekniskafinansielltvecklingsinstitutioner, inte också på detbara utan
kommit spelaVärldsbankenIDA har ocksåbiståndets område. att en

utvecklingsstrategiska biståndspolitiskaochframträdande roll på det om-
bistånd.multilateralt bilateraltbåde ochoch samordnarerådet som av

Även ofta i med Världsban-Internationella valutafonden har, samarbete
institution.u-landsinriktadblivit starktken, en

problematisk. Som påfrån rollfördelningssynpunktutvecklingDenna är
multilaterala biståndets FN-flera kommittén detställen betonas, ser

företräden. Enligt kom-viktigasteförstärkande potential dessettsom av
i riktningutvecklingenmitténs uppfattning borde därför motsatt en

kanaliserasborde FN-multilaterala biståndetdel detstörre genomav
avsedda centrala rollspelabordeoch möjlighet sinUNDP attgesorganen

utvecklingsinstitution.jämbördigVärldsbankenIDAoch bli medatt meren
reformering inte UNDPbaraskall kunna ske krävsFör så utanatt aven

reformer harbiståndsområdet. SådanaFN-strukturen pådelarav av -
tid tillbaka.diskuterats lång Förutsätt-resultat sedannämnvärtutan -
Nordiska FN-projektetemellertidningarna tycks gynnsammare.nu vara

redovisar märksförslag 367gjort viktig insats. dehär Blandhar mansomen



Följande SOU 199148
finansieringsmodellEn för biståndsverksamhet,FNs utnyttjarny som-

erfarenheterna från utvecklingsbankernas fonder.
Ett Internationalråd, Development Council, för övergri-gemensamt-

policy-diskussionpande och ledning UNDP, UNICEF, UNFPA,av
WFP och IFAD.
Exekutivstyrelser för dessa organisationer med uppgift fortlöpandeatt-
leda verksamheten.

överföringEn avdelning förFNs tekniskt utvecklingssamarbeteav-
tillDTCD UNDP för förse UNDP genomförandekapacitetmed påatt

centralt område.ett
stöder Nordiska förslagKommittén FN-projektets syftande till ejekti-en

och förstärkningvisering biståndsverksamhet och frånFNs utgår attav
dessa förslag kommer följasatt upp.

22.20 multilaterala biståndetsDet beredningsresurser

Med beredningsresurser kommittén i detta sammanhang organi-demenar
satoriska enheter har verksamhet direkt relevant förär detsom en som
multilaterala biståndet. Sådana återfinnsenheter både i vissa departement
och myndighetsnivå.på

Inom de multilaterala organisationer biståndarbetar med hand-som
läggs uppgifter.mängd Många direkt tilldessa relaterade uppgiftenären av

bereda genomföra biståndsprojekt.och Regeringarna har dockatt ett stort
frågorantal ställning till. förhandlingar förDet kan gälla nåatt ta attex.

fram till internationella överenskommelser normativa bi-ämnen,om
ståndsstrategier eller formprogramdokument. En speciell beredningav

fastställandet anslag till olikautgör organisationer i samband med attav
förbereds.budgeten Det krävs också ställningstaganden till övergripande

frågeställningar strukturell art.av

22.20.] Multilaterala beredningsresurser i departementen

Inom departementen exklusive har tjänstemänUD 80 handläggandeöver
häri inbegrips chefer för multilaterala organisationer bi-medansvar
ståndsverksamhet. sju finnsI department särskilda internationella enheter
och därutöver fackorganskommittéer.tre

Inom utrikesdepartementet finns multilaterala videnheter politiska
avdelningen och handelsavdelningen med 14 handläggare vardera. U-
avdelningens multilaterala likaledesenhet har handläggare.14 Utöver
dessa enheter har 15 handläggare multilaterala organisationer inomänmer
sitt arbetsområde. Vid svenska ambassader och delegationer har mellan 35
och 40 handläggare arbetsuppgifter multilateralapå det området.

Sammantaget således något mindre 200 tjänstemänär handläggandeän
inom regeringskansli och utrikesförvaltning verksamma på det multilate-
rala området. Därtill tillkommer också statligadepartementen knutna
verk med omfattande kontakter multilateralamed det påDe 368systemet.



SOU 199148tjänstemännendetta sätt berörda gånger fler inom kanslihu-är många än
set.

inomFöredragande regeringen för biståndsfrågor biståndsministern.är
Biståndsministern chef förockså u-avdelningen,är har primärt bered-som
ningsansvar for biståndsfrågor. inomArbetet u-avdelningen leds av en

Avdelningenstatssekreterare. uppdelad på enheter. bilateralaär Dentre
frågorenheten handlägger vissa multilateralmed anknytning, bl. a. avse-

konsultativaende organiserade Världsbanken när dessa gällergrupper av
länder bilateralt bistånd.svenskt harMan också delansvartar emotsom
för skuldfrågor. Budget- planeringsenhetenoch för ibl. arbetetansvarar a.
OECDs utvecklingskommitté forDAC och betalningsbalansstöd, tillsom

samñnansieringsinsatserstörsta delen utgörs med Världsbanken.av
multilateralaDen enheten består enhetschef departementsråd,av en

ställföreträdandetvå enhetschefer kansliråd och elva handläggare samt
fem byråassistenterassistenter. Till förhandlareenheten knutenär påen
ministernivå.

internationellaEtt 40-tal organisationer ingår i det multilaterala bi-
ståndssystemet. 13 organisationernaDe största for %95 detsvarar av

multilateralamultilaterala biståndet. Den enheten har huvudansvaret för
dessa. multilateralal l Inom den enheten handläggs också antalett stortav

normativa frågor, liksom frågor biståndspolitiskallmän vilkanatur,av
behandlas inom organisationer generalforsamling,FNs ECOSOC,som
UNDRO fl.m.

multilateralaDen enheten har således brett samråds- och berednings-ett
inte forDetta betyder underlag beslut fram uteslutandeatt tasansvar.

inom enheten. för så sker vilar liksomAnsvaret dock där, bearbet-att
ningen förunderlaget och eventuella förslag till beslut. Denansvaretav
multilaterala enheten har också huvudansvaret för strukturfrâgor påatt
biståndsområdet bereds. Den har emellertid inte kapacitet utföraattegen
egentligt utredningsarbete.

utrikesdepartementetsInom politiska avdelning finns förenhet mul-en
tilaterala frågor Pol 7, har arbetsuppgifter ligger närasom som u-
avdelningens multilaterala enhet. Enheten övergripandehar förett ansvar
politiska frågor, valfrågor och normativa överläggningar, flerarörsom
delar FN-systemet. FNs budget och internationella rekryteringsärendenav
handläggs inomockså enheten.

Inom fmansdepartementets internationella avdelning finns enheter,två
for ekonomiska frågor föroch finansiella frågor.ochmonetära Ien en

arbetsuppgifterna för sistnämndaden ingår, förutom Världsbanken och
Internationella valutafonden, bl skuldfrågor, inklusive for Sve-ansvareta
riges i Parisklubben,medverkan europeiska utvecklingsbankenden nya

Öst-EBRD finansielltoch allmänt tillstöd och Centraleuropa, Nordiska
Investeringsbanken och nordiskt finansiellt samarbeteannat samt statens
valutaupplåning utomlands.

fackorganFyra omfattandehar biståndsverksamhet, FAO, WHO, ILO
och UNIDO. Två andra organisationer väsentligspelar också roll inomen
normativa UNCTADämnen, och UNESCO. Jordbruksdepartementet,
Socialdepartementet, arbetsmarknadsdepartementet, industridepartemen- 369



SOU 199148handelsavdel-utrikesdepartementetsochutbildningsdepartementettet,
biståndsområdet.viktig pårollkommit ävenning därmedhar att en

underlydande verkhäri inbegripsfackdepartementenInom många av
organisationernas arbets-multilateraladefinns betydande kunskaper om

organisatio-inomsakfrågor behandlasoch deformer, verksamhet som
nerna.

biståndsorganeniberedningsresurserMultilaterala22.202

direktasin multibi-verksamhetbiståndsmyndigheter viaharSamtliga egna
sina sakområdenorganisationerna. Inommultilateralaerfarenheter deav
bedömningenviddirekt relevansbiståndsverksamhethar de också avav

verksamhet.organisationernasmultilateralade
multi-bredd deibiståndserfarenheter harSIDAs settstort somsamma

från flertaleterfarenhetharSektorbyråernaorganisationernas.laterala av
gällerinternationella biståndet. Dettadiskuteras i detde sakområden som

SIDAs landskun-hälsoområdet.industri-, infrastruktur- ochutbildning-,
huvudmottagarkretsen.sigskap sträcker utövernumera

betydandeSIDA ocksåmultibi-samarbete harsitt omfattandeGenom
organisationsspeciñk kunskap.

Även multibi-samarbetesittpå grundövriga biståndsorganen harde av
multilateralaberedning ären-utnyttjas vidocksåerfarenheter kan avsom

den.
sekreta-föreslårutredningen, Bra beslut,nyligen överlämnadeDen ett

sekretariat börutvecklingssamarbete. Dettafor utredningarriat om
utredningarorganisationermultilateralautvärderingsigkunna åta samtav

strukturella problem.av

beredningsresursernaförstärkningar2220.3 Möjliga av
miljardermotsvarande 5biståndorganisationernamultilateralaDe ger

hau-avdelningen. Enbartinommultilateral handläggare attkronor per
arbetsuppgift. SverigeSkulleverksamhetöverblick denna äröver storen -

multilate-°010 detpåverkaövriga Norden kunnatillsammans med av-
påverkatvärderingar, harnordiskai riktningbiståndetrala mot man

dennabl.SIDAs anslag. Det ärbistånd helalika mycket motnästan a.som
berednings-biståndetsmultilateralaförstärkning detbakgrund avsom en

diskuteras.börresurser
förbättrabefintligasig ärtillgodogörabättreEtt attsätt att resurser

organisatoriska enheter. Behovberördasamverkan mellansamråd och av
vissa sammanhang har konsta-iuppträdandekoordinerat svensktett mer

förtjänar över-biståndspolitisk samrådsgruppInrättandet attterats. av en
vägas.

utrikesdepar-överflyttades frånvärldsbanksfrågornaförHuvudansvaret
avdel-internationellafinansdepartementettillu-avdelningentementet

huvudansvardettavilket de båda departementenningen 1988. På somav
sådanansvarsuppdelning Behovetske.läggs måste närmareän enaven

bredd. 370verksamhet harvärldsbanksgruppensmedsammanhänger storatt



En betydande del verksamheten är kopplad till frågor SOUnära faller 199148av som
under finansdepartementets Som exempel kan nämnas Världsban-ansvar.
kens roll på skuldområdet, det nära samarbetet mellan Världsbanken och

Öst-IMF, Världsbankens nyckelroll för strukturanpassningen i och Cent-
raleuropa och dess betydelse aktör kapitalmarknaderna.påstora som

liknandePå är världsbanksfrågornasätt i flertal avseenden koppladeett
till biståndet och u-avdelningens ansvarsområde. Här bör särskilt nämnas

Världsbanken är den ledande internationellaatt organisationen på det
utvecklingspolitiska området, IDAs verksamhet väger iatt våratungt
relationer till banken, fattigaantalet länder med anpassningsprogramatt
ökat markant. inneburitDetta har svenskt bilateralt bistånd iatt större
utsträckning Äventillanknyter sådana tillsammans med banken.program
på andra områden ökar SIDAs samarbete med Världsbanken. Vidare har
Världsbanken anknytningnära till regionalbankerna i Afrika, Asien och
Latinamerika.

En återföring Världsbanksansvaret till u-avdelningen troligenskulleav
underlätta sammanhängande Världsbanks- och multilateral biståndspo-en
litik. Givetvis behövs under alla omständigheter fungerandeväl samråds-
mekanismer mellan utrikesdepartementet finansdepartementet.och

SIDA har framgått tidigare avsevärd kunskap skullesom som- -
kunna utnyttjas vid beredningen multilaterala biståndsfrågor. Samarbe-av

mellan u-avdelningen SIDAtet och skulle underlättas, det i SIDAsom
instruktion klarare framgick SIDA har central vidroll beredningenatt en

multilaterala frågor. Ett remissystem borde överenskommas detav görsom
möjligt initiera beredning sådanaatt ärenden vid SIDA. Vissa multibi-av
insatser inombeslutas utrikesdepartementet kan i större utsträckningsom

Ävenöverlämnas för handläggning SIDA. på Världsbanksområdet ärav ett
närmare samarbete mellan u-avdelningen och SIDA nödvändigt för att

sammanhängande politik.garantera en
För det arbete här berörts inteatt ska inkräkta på SIDAs övrigasom

verksamhet kan verket behöva tillföras viss ytterligare kapacitet.
FördjupadEn beredning multilaterala frågor skulle ställa ökade kravav

på u-avdelningens multilaterala enhet. Det krävs enheten kan preciseraatt
definieraoch arbetedet utförasska SIDA också initiera arbetesamtsom av

med övergripande problem bl. med medverkan det tilltänkta utred-a. av
ningssekretariatet.

Inte minst belastningen i samband internationellamed förhandlingar
gör förstärkning enhetens kapacitetatt på chefsnivå påkallad.en av synes
En möjlighet dela den multilateralaatt enheten i två enheter.vore upp
Därmed skulle u-avdelningen behöva tillföras departementsrâd-en ny
stjänst. Alternativt skulle den multilaterala enheten kunna organiseras på

sektioner och därmed tillförastre kanslirådstjänst.en
Sammanfattningsvis skulle därmed u-avdelningens multilaterala kapa-

citet förstärkas följandepå sätt
SIDA övertar handläggningen vissa multibi-projekt.av-
SIDA och övriga biståndsorgan utnyttjas i ökad omfattning för att- - -

fram förunderlag svenskt multilateraltta agerande.
Den multilaterala tillförsenheten rådstjänst.en 371-



199148SOUutvecklingssamarbeteutredningarsekretariatet förföreslagnaDet om-
strukturellautredningarorganisationerutvärderingarutför samt avav

problem.

överväganden, slutsatser2220.4

biståndsären-multilateralaberedningdisponibla förärDe avsomresurser
Redan nulägetansträngda. ibiståndspolitik hårtmultilateral ärden och

förstärkningmotiverad. sådanBehovetförstärkningverkar viss av enen
ambitionsnivån det gäller denärytterligare höjavilli den månökar man

för sin delKommittén detbedömerområde.dettainsatserna påsvenska
tillbidrainsatserökning dessabegränsad attmöjligt redanatt avgenom en

bistånddettaMöjligen skulleeffektiviseras.multilaterala biståndetdet
biståndsmålen.svenskai riktning deytterligarepåverkasockså kunna mot

ske bådeberedningsresurserna kanmultilateralaförstärkning deEn av
ochbefintligautnyttjandeeffektivare enresurser genomett avgenom

diskuteratssyftei haråtgärder dettaVissautökning dem. ovan.av
u-avdelningensfrånförsuppgiftervissa översådan åtgärd ärEn att

församrådsgrupptanke ärtill SIDA. Enmultilaterala enhet att enannan
samordnattillbidra bättrebiståndet skulle kunnamultilaterala ettdet

för-Kommittén dessaorgan.multilateralai vissaagerandesvenskt anser
slag värda övervägas.att

för ärendenhuvudansvaretdepartementalafrågan detVad gäller om
godakommittén medveteninom Världsbanken är attbehandlas omsom

i finansdepartementetligger kvarför dettaanföras såvälskäl kan att ansvar
u-avdelning. Frånutrikesdepartementetstillförs tillbakaför detattsom

spelarVärldsbanken och IDAcentrala rolldenbiståndssynpunkt är som
världs-utslagsgivande. Mångautvecklingsbiståndetmultilateralainom det

rörande Inter-anknytning till ärendenemellertidhar närabanksärenden
finans-åvilarför vilkaärendenvalutafonden och andranationella ansvaret

ochsamrådbetydelsen näraunderstrykerDettadepartementet. samar-av
frågor avseende Brettoni deñnansdepanementenutrikes- ochmellanbete

departementen.berör bådaWoods-institutionerna som
förstärkning deerforderliguppfattningkommitténsenligtEn perso-av

multi-rörande detför ärendendisponeraru-avdelningennalresurser som
olika utform-organisationer kanberördabiståndet och däravlaterala ges

fråga.in dennapåinteningar. Vi går här närmare
föreslagnadetangelägenhetenframhållavill slutligenKommittén attav

skulletill stånd. Detbiståndsområdet kommerutredningssekretariatet på
mycket begränsadetill nuvarandetillskottvärdefulltinnebärakunna ett

multila-minst detanalyskapacitet, inte påutvärderings- ochutrednings-,
självständigtförförbättra underlagetdärmedskulle ettterala området. Det

biståndsorganisatio-multilateralaiagerande denordisktsvenskt --
nerna.
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22.21 EG-samarbetet på biståndsområdet SOU 199148

EGs biståndssamarbete till formaliseratär del tilloch del informellten en
Vfrivilligt.och Drivande for utveckla båda delarna samarbetet äratt av

EG-kommissionen, sigetablerat särskilt på det multilaterala områ-som -
det biståndsgivaretrettonde vid sidan medlemsländerna.som en av-

Det totala EG-biståndet har successivt ökat och uppgick till1989 2,7
miljarder dollar.

EG-medlemmarna kanaliserar ungefär sinandel nationalin-samma av
komst via EG omkring 0,07 %. För Sverige förskulle detta budgetåret
199091 ha belopp storleksordningen 900 milj.kr. avmotsvarat ett ettav

biståndtotalt miljarderpå 13 kr.. det EG kanaliseradeAv bistån-genom
hälftendet obligatoriskaär bidrag till EGs biståndsbudget och hälften

framförhandlade bidrag till Europeiska utvecklingsfonden EDF.
Biståndssamarbetet inte kontroversiell del EGs verk-synes vara en av

samhet; det det kommer succesivt fördjupas.antas att att
En genomgång danska erfarenheter EG på detta vidområdeav av ger

handen EG-biståndets utformning ligger danska biståndspolitiskanäraatt
värderingar. Dansk påverkan EG-biståndet underlättas attav av man
samarbetar med antal länder likartadmed biståndspolitiken.på Ettett syn
klagomål är dock det kan svårt insyn i kommissionensatt attvara
handläggning biståndsfrågor.av

Sverige har i multilateraltdag flerasamarbete med EG-länder påett gott
Ävenbiståndsområdet, främst Danmark och Nederländerna. EG-

kommissionen viktigutgör samarbetspartner, inte minst sintacken vare
förarbeta kompromisslösningar.attvana

Kommittén konstaterar G-samarbetet biståndsområdetE på inteatt synes
frånavvika detnämnvärt samarbete redanSverige bedriver deninomsom

nordiska kretsen och de därinom EG-länderna ochorganisationer Sverige
medlemmar.är

FRÅGESTÄLLNINGAR;22.22 QENTRQLA
OVERVAGANDEN, SLUTSATSER

1 bidrarvad mån multilateraladet biståndet till uppfylla de svenskaatt
biståndspolitiska målen Detta fråga kommittédirektiven.är central ien
Frågorna multilaterala biståndetdet från effektivitets- inflytande-ochom

framhållssynpunkt också. Dessa frågor har behandlats med avseendetre
på och viktigastede organisationerna i avsnitten 22.7-l3var en av ovan.
Nedan diskuteraskall efterdem 22.22.l-3. Därefter relaterar vien en
några slutsatser den föregående framställningen till den svenska bered-av
ningskapaciteten multilateralapå det biståndets 22.22.4. Slutli-område

diskuteras multilaterladet biståndets fördelningstorlek och 22.22.5gen
och 6.

Inledningsvis finns det anledning påminna svårigheterna mätaatt attom
måluppfyllelse, effektivitet inflytande.och svårigheterDessa återspeglas i

fögade precisa fåttuttalanden nöja imed avsnitten olikadesom oss om
organisationerna De har också belysts i avsnitten biståndspo-de 373ovan. om



SOU 199148utvärderingsfrågorna. Vår slutsatseffektivitets- ochlitiska målen och om
punkterdirektivens frågor på dessainte möjligt besvaradet är treär attatt

blidärförFramställningen nedan måstekvantitativa, absolutai termer. av
kvalitativövervägande natur.

Måluppfyllelse22.22.]

måluppfyl-multilaterala biståndetsfrågan detpåenklasteDet svaret om
uppfylla svenskabidrar till demultilaterala biståndetlelse Ja, detär att

bilate-ungefär mån detibiståndspolitiska målen och detgör somsamma
multilateraladeti kommitténs genomgångIngentingbiståndet.rala av

i avseende och så längenämligen dettabiståndet på dettyder att man-
avgörandejämförelse skulle någonnöjer sig mycket allmänmed varaen -

bistånd. dettabilateralt Men ärskillnad multilateralt ochmellan ett myc-
frågeställ-självafå preciserat, måsteVill detgenerelltket mersvar. man

ningen preciseras.
till-fem biståndsmålenfråga något deskulle kunnaMan om avex.

räckhålldemokrati, miljö liggersjälvständighet,utjämning,växt, utom
inteoch målen,multilaterala biståndet. Svaretför ärdet att vart ett omav

multilate-för flerafaller inom elleri realiteten,formellt dockså ramen en
förmedlarnabiståndsorganisationers verksamhet. De båda störstarala av

och UNDP, täckerbistånd, VärldsbankenIDAmultilateraltsvenskt
femdirekt indirekt, alla deelleri sina respektive verksamheter,t.o.m.

biståndspolitiska målen,fråga söka denåmålen. Var det enbart attom
multilateralt biståndtill lämnavi alltså kunna begränsaskulle attoss

multilateral bistånds-frågan Finns det någonvända påMan kan också
anknytning till denågotinte har någonorganisation verksamhet avvars

demi direkt strid med någotstårfem biståndsmålen eller avo. m.-
kommitténorganisationergäller denej, åtminstone vadSvaret är som

varje enskild aspektemellertid intebetyderstuderat. Detnärmare att av
överensstämmandebetraktasorganisationers verksamhet kandessa som

målsättningar.biståndspolitiskamed svenska
ambi-betydligtsyfteuppfatta direktivensSlutligen kan mersomman

fördelningen svenskadenuvarandeskulle då dentiöst. Frågan avvara om
från måluppfyllelsesyn-mening optimalimultilaterala bidragen någonär

tillfälletvidfråga bl. på deformulerad berorsålundapunkt. Svaret på a.en
regeringen årli-för redovisardessaprioriteringarna. Underlagetgällande

fast-bidragsfördelningengrundandei budgetpropositionen; den därpågen
möjligt härur dra någraemellertid interiksdagen.ställs Det är attav

olika ochprioriteringen målrelativarörande denslutsatserbestämda av
Prioritering-organisationer.fördelningen olikamellanpåverkarhur denna
redovisningutförligaretid tillfrån En någotskiftar dessutom annan.arna
regeringensligger bakomfrån målsynpunktövervägandende somav

alternativ, skulle kunnainkluderande tänkbaraanslagsförslag, eventuellt
fråga.diskussion dennaunderlätta aven

fem biståndspolitiskafrånförts dehar utgåttDet ovanresonemang som
Sombegränsade. påpe-kan dras ärkonkreta slutsatserdelmålen. De som

överordnade målet 374i ljuset detemellertid måltidigare dessakats bör avses



höjaatt fattigasde folkens levnadsnivå. När det gäller SOU 199148det multilaterala
biståndet bör målen dessutom i relation till den allmänna utvecklings-ses
strategi de multilaterala biståndsgivarna följer.stora Vi tidigareharsom
konstaterat denna strategi stämmeratt överens med både det överordnade
målet och de värderingar ligger bakom de fem delmålen. all-Densom

slutsatsen blirmänna det multilaterala biståndet frånstår välan sig
måluppfyllelsesynpunkt.

ÖnskarDenna slutsats inte definitivär så inteden kan diskuteras.att
fördjupa måldiskussionen, krävs emellertid bättre underlagman än detett
i finnsdag tillgängligt. Det inteär uteslutetsom sådanatt man genom en

fördjupning skulle kunna komma längre vad kommittén funnitän möjligt
när det gäller operationalisera biståndspolitiskavåraatt imål relation
till de förmedlarnastörsta svenskt multilateralt bistånd. Kanske skulleav

då också kunna ytterligare artikulera vår policy i förhållande tillman dessa
organisationer och därmed underlätta vår bedömning deras bidrag tillav
biståndspolitisk måluppfyllelse.

Jämfört med multilateraladet biståndet har bilateralavårt bistånd itvå
sammanhanget väsentliga fördelar Vi har lättare kontrollera och på-att

effektivitet;verka dess det kan exakt specifika efter-mål,styras motmer
inte behöver inflytandetdela över det med givarländer.andrasom Hur

sig då det multilaterala biståndet frånter elfektivitets- och inllytandesyn-
punkt

22.222 Effektivitet

Vi ihar tidigare avsnitt behandlat effektivitetsfrågan organisation för
organisation. Här diskuteras den allmänt.mer

Det inteär svårt finna fall multilateraladär biståndsinsatseratt precis-
bilaterala varit ineffektivaså förtjänatde beteckningen misslyc-attsom -

kade. Det inte hellerär svårt finna exempel internationellapå organi-att
sationer med och arbetande byråkrati och organisationerstor tungt dären
uppenbara missförhållanden förekommit. Vi har också konstaterat detatt
multilaterala biståndssystemet i allmänhet och FN-familjen i synnerhet
lider betydande struktur- och ledningsproblem.av .Frågan är sådana omständigheter kan dra slutsatsen detom man av att
multilaterala biståndet ineffektivitet. Vissaär länder har hävdat detta och
tagit det anledning hålla tillbaka sina bidrag till vissa organisatio-attsom

eller till multilateralt bistånd överhuvud Kommitténs studiumner taget.
effektivitetsfrågan inte underlag för sådan slutsats.av ger en

Den mycket omfattande litteraturen utvecklingsbiståndet och dessom
effektivitet knappastär entydig i sina slutsatser. Den kanske grundligaste
och balanserade skriften på området, Robert Cassensmest Does Aid
Work, konkluderar huvuddelen biståndet effektivt till vidaatt är såav

det sina syften.uppnåratt
Vid jämförelse mellan bilateralt och multilateralt bistånd poängteraren

Cassen företräden.det Någon väsentlig och genomgående skillnadsenares
mellan multilateralt bilateraltoch bistånd i effektivitetsavseende redovisas 375



199148SOUisig bekant, någotkommittén harsåvitteller,emellertid härvarken
jämförbart verk.

uppfattningsigbildakanutvärderingfrämstDet är enmansomgenom
för påverka denna.underlageffektivitet ochbiståndets attettom

utvärderingssystemen.multilateraladärför destuderatKommittén har
multilate-kapitel. detidigare i Inomsammanfattats dettaResultatet har

förstärktsutvärderingsfunktionernabiståndsorganisationerna harrala un-
Åtminstone förmedlarengäller den störstavadårtiondet.der det senaste

för-utvärderingen i dagVärldsbankenIDA, ärbistånd,multilateraltav
finnskommittén detemellertidtroendegivande. Allmänt attsett anser

utvärderingska-multilateralaförstärkning denytterligareförutrymme av
utvärderings-samverkan påsamordning ochförpaciteten och närmareen

organisationer och mellanberördabåde mellangällerDettaområdet.
vidkom-förinte minst svensktgällerintresserade Detnärmast stater.

mande.
viabiståndsmedel gårsvenskadetanke påMed stora somsummor

intressesvenskt närastarktorganisationer bör det attmultilaterala ettvara
organisationer, såväl denavseende dessautvärderingsverksamhetenfölja

till obero-aktivt medverkainitierade. Viutifrån bör attinterna densom
bereddatill stånd ochregelbundet kommerutvärderingar attende vara

inteanledning medfinnasocksåkanför vissa dessa. Det attsjälva avsvara
kunskap ochingåendefolk medintervall draalltför långa omsamman

ochfrån huvudkontoretfrån fältet,organisationvisserfarenhet av en -
systematisk bedöm-ochför kritisk genomgångu-avdelningenfrån en-

igranskning påbör byggafråga. sådanorganisationen i En ettning av
underlag.sammanställtförväg

politiklandetsmottagandedeterinravillKommittén också att egenom
efektivitet.utvecklingsbiståndets hand-för Detbetydelseavgörandehar en

också dessekonomiska politiklandetsinte baradå utanlar omom
fördelnings-,politiken avseende påinkl. medutvecklingspolitikallmänna

tidigareVi konstateraträttighetsfrågor. harmänskligademokrati- attoch
framför bilateral, därföredrapolicy-dialogmultilateral s.k. är att enen

vidatill kan detin. Såintressen spelarovidkommanderisken är större att
effektivitetssyn-frånvisst företrädehamultilaterala biståndet ettanses

situationeffektivare isidanbiståndet å andrabilaterala ärpunkt. Det en
onödig Mot detomgång.innebäramellanhand skullemultilateraldär enen

mottagarlands knappaanspråk påmycket störreställa debör ettman
ibiståndsvolym gårgiveninnebärkapacitetadministrativa det att ensom

multilat-förmedlasdenjämfört medbilaterala kanalerantal att av enett
organisation.eral

biståndetmultilateraladet inte ärallmänna slutsats ärKommitténs att
bilateraltefektivitetssynpunkt. gällerfrån Dettabilateralaunderlägset det
jämföraeffektivitetssynpunktfrånförsökbistånd i allmänhet. Något att

intekommitténbistånd harsvenskt bilateraltmedbiståndmultilateralt
gjort.
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SOU 19914822.22.3 Inflytande

multilaterala bi-inflytandefrågan möjligheternaOckså påverka deatt-
organisationernaståndsgivarna i relation till olikahar behandlats de-

preci-möjligheter relativt goda.Det verkar dessa Attovan. som om vore
reflexioner.intryck Vi får nöja allmännasvårt. med någradetta ärsera oss

uppfattasnordiska inflytandet i välFrågan det FN och hur det avom
iakttagare inom för Nordiska FN-projektet.placerade har studerats ramen

uppfattning nordiska inflytandet visserligen inteEn tycks det ärattvara
förhål-oväsentligt förklaring till dettaborde kunna större. Enmen vara

inte fullt inordiska intellektuella bidragenlande skulle de ärattvara
finansiella bidragen. förhålla sig,nivå de Hur därmed måmed änstora

Ävenförordas tämligen enstämmigt förstärkt nordisk aktivitet i FN.en
systematiska kontakter med u-landskretsen rekommende-ökade och mer

ras.
i minstnordiska FN starkt. Inte gäller detta denDet ärengagemanget

nordiska FN-projektetu-landsinriktade verksamheten. betydel-Det är ett
uppfattningen detsefullt för Kommittén emellertiduttryck detta. delar att

inflytan-finnas för längre gående utnyttjande Nordenskan ettutrymme av
och det multilaterala överhuvuddemájligheter FN-organen ii systemet-

våra Syd-kontakter här kan betydelse uppenbart. DenAtt ärtaget. vara av
viktig faktor möjligheternanordiska brobyggarrollen det gällerär när atten

inflytande.öva
möjligen invända inflytandetkan det svenska även detMan att -

i multilaterala organi-nordiska aldrig kan bli marginelltänannat stora-
domineras fåtalsationer röstmässigt eller i praktiken ett tungaavsom

riktigt, margi-givarländer USA i måmed Detta ävenspetsen. vara men
i organisationerförändringar kan betydelse med sånella stor envara av

omfattande biståndsgivning Världsbanken och UNDP. Justex.som
multiplikatoreflekt viktigt förpotentielladenna är ett argument en

organisationerna.förstärkt nordisk aktivitet i multilaterala Detde är
utsträckning nordiska insatservisserligen inte möjligt fastställa i vilkenatt

bidragit till utveckling Världsbanken genomgått detden närt.ex.som
fattigdoms-, miljö- kvinnoinriktning.och Det väsent-gäller verksamhetens

vittgåendeliga emellertid påverkan skett och denna harär att atten mer
effekter bilaterala bistånd.kan uppnå med vårtän dem

aktivitet kapacitet gällerförstärkt kräver ökad detEn sådan när att
multilateral biståndspolitik.formulera driva svenskbereda, och

Kapacitetsfrågan22.22.4

mindremultilaterala biståndet anspråkfördel det det ställerEn med är att
biståndsadministrativa kapacitet bilaterala bistån-givarlandets detpå än

för sig biståndsadministra-Givetvis minskar inte i anspråken pådet. och
multilateral organisation.tion tillgodoses Men dendeatt omgenom av en

intebilaterala biståndsadministrationens hårt ansträngda ochärresurser
biståndetökning multilaterala ochkan valet stå mellan detökas, kan en av

bilaterala biståndets kvalitet vilket i viss månsänkning eller ärdetaven -
377minskning den personalkrävande delen det.sak av avsamma en-



Också multilaterala SOUdet biståndet 199148ställer emellertid administra-krav på
tiv kapacitet i givarlandet och kapacitetäven denna kan hårt belastad.vara
Detta gäller uppenbarligen det multilateralasvenska biståndet. Kommit-
téns bedömning kapacitetsproblemet avgörande betydelseär vidäratt av en
diskussion defrågormånga direktiven ställer. Särskilt gäller dettaav av som
frågor rörande måluppfyllelse, effektivitet inflytande. Kommitténoch har
därför särskildägnat detta problem uppmärksamhet. Resultatet härav har
redovisats i tidigare avsnitt.ett

En särskild aspekt kapacitetsproblemet i direktiven.omnämns Detav
omfattningengäller och värdet utredningsmaterialdet producerasav som

inom multilaterala biståndssystemet.det I det sammanhanget ställs också
frågan förutsättningarna för självständig svensk bedömning deom en av
multilaterala organisationernas policy och verksamhet.

Kommittén fåtthar klart intryck förden det multila-svenskaett attav
terala biståndet relevanta dokumentationen verkligen omfatt-är mycket

Även iakttagandeande. under selektivitet tidskrävandedetärstor ettav
företag tillgodogöra sig denna dokumentation transformeraoch denatt att
till beslutsunderlag. Kommittén vill också understryka angelägenheten av

självständigt svenskt i förhållandeagerande till multilaterala organi-deett
sationerna. Ett intesådant agerande kan bygga bara på dessa organisa-av
tioner tillhandahållet material. Det måste finnas kapacitetockså kritisktatt
analysera detta material och producera förunderlag sådan analys.att en

Kommitténs intryck deallmänna departement ochär iatt resurser som
biståndsorgan disponeras för frågor rörande multilateralt bistånd och mul-
tilaterala biståndsorganisationer förhållande till detsmå svenska mul-är i
tilaterala biståndets omfattning. Detta gäller iredan dagens läge och med

förde krav närvarande ställs på svenska insatser på det multilateralasom
biståndets givetvisområde. Det gäller i än högre grad vår ambitions-om
nivå på detta höjasområde skulle såsom kommittén föreslår. De slutsatser

förslagoch Nordiska FN-projektet kommit fram till pekar isom samma
riktning. Det också tendensen internationellgör ökad interdependensmot
och multilateralaväxande behov föråtgärder bemästra globalaattav
problem.

kapacitetsförstärkning det multilaterala området framstårEn på alltså
önskvärd. förutsättningDen torde för det svenska multila-attsom vara en

terala biståndets policy-potential, inte minst gäller förstärkanär det att
FN-systemet, skall kunna utnyttjas till fullo. former förTänkbara sådanen
förstärkning diskuterades i tidigarenyssnämnda avsnitt kapitel.dettaav

betydelseDär noterades särskilt den föreslagna utredningssekre-detsom
tariatet biståndsområdet förpå bör multilateraladet biståndet. Vissa
organisatoriska frågor och behov personalförstärkning berördes även.av

kontinuitetKompetens och viktiga inslag iär också kapacitetsbilden.

22.22.5 Det multilaterala biståndets storlek

Såsom flera framhållits i integånger detta betänkande det enbart ellerär -
främst utvecklingsbistånd världsfattigdomen kan be-ens genom som-

kämpas. Minst lika viktiga faktorer fattigade ländernas politikär och 378egen



SOU 199148förutsättningar för Utrikeshandel internationellade den ekono-deras som
miska i minnetutvecklingen skapar. Detta hållas talarmåste när man om
biståndets volym.

.framgått bistån-har kommittén, med beaktandeDet också ävenatt av
i-länderna idets endast roll, dagsupplementära deattanser resurser som

otillräckliga. därförtill utvecklingsbistånd beklag-klart Det äravsätter är
ligt internationella biståndet tillbaka stagnerandedet sedan många år äratt

sjunkande i relation givarländernas nationalinkomst.och tillt.o.nu m.
Kommittén olikahar de svenska strävandena på verkasättnoterat att

för fråndenna och utgår strävanden kommertrend bryts dessa attatt att
fortsätta. förändringar internatio-genomgripande på denDe årenssenaste

främst krigets åtföljande minsk-nella det kalla upphörande medscenen -
ning utgifterna tilltagande insiktende militära och den behovetom avav

för förbättratmultilaterala insatser lösa globala problem bör haatt -
förutsättningarna internationella utvecklingsbistån-för ökning deten av

iSamtidigt bistånds- samarbetsbehov Central-det. har och uppståttnya
Östeuropa. viktigt inte tillgodosesoch dessa behov på bekostnadDet är att

biståndet till låginkomstländerna.av
utvecklingsbiståndet intar längeVad gäller det svenska det sedan en av

vid internationell jämförelse. i första handtätplatserna Detta kanen
tillskrivas regeringenl-procentmålet och dess upprätthållande. Som både

flera tillfällen fastslagit emellertidoch riksdagen vid detta mål endastär att
Kommittén för sinbetrakta etappmål. vill del understryka detta.ettsom

förhindrad framlägga förslagDen liksom kommittéer,andraär, att som
Dir.innebär ofinansierad ökning offentliga utgifterna 19845.deen av

emellertid diskuterat för förstaDen har modell hur påett stegen en ny
skulle kunnaetapp tas.

oförändrat.skulle kvarstå Det beräknas på grundvall-procentmålet av
visst diskuteradebruttonationalinkomstens BNIs storlek år. Denett

modellen innebär till sålunda beräknade beloppet läggerdet ettatt man
%, bruttonationalinkomstensbelopp viss lOmotsvarande del, säg aven

ökning överskridandeföregående Tankenår. är l-närmast att ett av
vinna för iprocentmålet motivera och den månbör lättare acceptattvara

faktiskt tillägg vidinkomstökning Med sådant ochägt ettsom rum. enen
°o biståndsanslagenBNI-ökning -2 skulle inte ocksåår baral utanav per

DAC-statistiken i liggerdet biståndet, vilket enligt regel på 0,85utbetalade
°0 l-procentnivån. Diskrepansen0,95 BNI, komma uppnåattav-

redovisnings-utbetalningar olika beräknings- ochmellan anslag och har
eftersommässiga förklaringar, vilka emellertid mindre intresse,här är av

l-procentmålet anslagsmål.är ett
Kommittén inte gjort jämförelse modell ochhar någon mellan denna

föreslagna höjaden i sammanhang helt enkelt l-procentmålet. Deandra att
inte invändning förrautesluter den modellen skullevarandra. En mot

kunna medför lluktuationer i biståndsvolymen iden den månatt somvara
tillväxten fluktuerar. emellertidDetta kan knappast betraktas någotsom

multilaterala biståndsorganisationer möjligheterproblem. Många har goda
tillgodogöra varierandesig extrabidrag storlek.svenskaatt av

multilaterala biståndets andel svenska utveck-När det gäller det det 379av



SOU 199148lingsbiståndet vi vid internationelltidigare konstaterathar denatt en
jämförelse relativt inte lika totalaligger dock högt det svenskahögt, som

vid jämförelse. multilateralabiståndet motsvarande Sex länder har högre
Sverige. Till Finlandbiståndsandelar dem hör Danmark ochän Norge,

% °0.omkring 40 Sveriges dryga 30 också denVärt ärmot att notera att
sjunkitmultilaterala biståndsandelen 1970- 1980-talensvenska under och

från omkring % till nivå.50 nuvarande
finnskommittén sig frågan inteMot denna bakgrund har ställt detom

anledning multilaterala biståndetsöka det andel det totala svenskaatt av
biståndet. anföras för Till vissaEtt antal skäl kan detta. dessa hör deav

dragits beträffande multilaterala biståndet frånslutsatser detsom ovan
måluppfyllelse-, effektivitets- inflytandesynpunkt. viktigaste skä-och Det

ligger emellertid i kommittén återkommit till,let vad på många ställen
nämligen multilaterala biståndet ide ökade krav ställs på detsom en

deinterdependentkrympande och alltmer värld. Kommittén attanser
växande anspråken det multilaterala biståndet bör återspeglas den taktpå i

det svenska multilaterala biståndet fortsättningsvis ökar.vari
Kommittén multilaterala biståndetshar det andel detnoterat att av

ligger omkring % i nordiskatotala biståndet 40 våra grannländer. Frågan
lämplig för multilateraladetta skulle riktpunkt det svenskaom vara en

utanför kommitténsbiståndets utveckling överväganden liggerkräver som
Avvägningen mellan multilateralt och bilateralt bistånduppdrag. måste
bli utvecklingen biståndsbehoven och olikadessutom beroende av av av

biståndsformers organisationers lämplighet förmåga gälleroch och detnär
behov.möta dessaatt

biståndets22.22.6 Det multilaterala fördelning

föreslå multilate-Kommittén inte hur svenskahar heller uppdraget detatt
internationella organisationer.biståndet fördelas mellan olikarala bör

Vissa kriterier för fördelning vissa förenade problemsådan och därmeden
emellertidkan härledas detta betänkande.ur

effektivitet inflyt-viktigaste kriterierna måluppfyllelse, ochDe tre -
diskuterats inte pekar åtande har Alla bör beaktas. När de sammaovan.-

sammanvägning ingasådan kanhåll måste de varandra. Förvägas mot en
förenkladefastställas. därför ligga tillregler Det kan nära hands göraatt

organisationer vill jämföra likvärdigaantaganden, de ärattex. som man
från effektivitetssynpunkt sigoch därmed kan koncentrera påatt man
måluppfyllelse inilytandemöjligheter. organisationeroch Gäller det som
uppfyller lika effektivt, i inrikta sigmål kan stället på attsamma man
jämföra från inflytandesynpunkt. kombinationer förenkladeFleradem av

givetviskan tänkas.antaganden
fördelas organisatio-praktiken multilaterala mellan olika1 de anslagen

inte på grundval så schablonartade antaganden och övervägandenner av
faktorerpå känn. Därvid beaktas också andra de häränutan mer

historiska faktorn, vilkenkriterierna. d.v.s.nämnda Tungt väger den
förändringarfördelning varit markantarådande de åren. Mersenastesom

i bidragen till viss organisation från till kanstorleken år 380ettett annatav en



försvåra SOUorganisationens 199148verksamhetsplanering. Kontinuitet i sig värde-är
full.

Verkligheten alltså Teoretisktär komplex. skulle kunna dock tänkaman
sig situation, hade väljadär mellan antal organisationeratt etten man som
Förmedlare given del det multilaterala biståndet och där dessaav en av
organisationer i alla relevanta likvärdigaavseenden så det endaattvar man
behövde tillhänsyn biståndspolitiskade mål deras verksamhetta var som
motsvarade. i situation villAntag sådan prioritera visst målatt ettman en
högre tidigare, demokratisk samhällsutveckling.än Man har då attex. en
gå igenom de olika organisationerna från denna utgångspunkt.

inriktningIDAs starka fattigapå länder och enskildapå samverkan med
organisationer, liksom villkorde mottagarlandets utvecklingspolitikpå

ställs i de lDA-stödda ekonomiska förtalar detta ärattsom programmen,
organisation verksamhet istår överensstämmelse med demokrati-en vars

målet. Detsamma kan till vidasägas UNDP så dess verksamhet tillattom
viadel sker vilka i sammanhanget positiva impulserstor experter genom

kan överföras. Både lDA och finansierarUNDP dessutom insatser på
undervisningens område, vilka fundamental betydelse förär demo-av en
kratisk samhällsutveckling. tredjeUNICEF, vår multilaterala bi-största
ståndsförmedlare, kvalificerad frånbör också demokratisynpunktanses

sin betydande samverkan med enskilda organisationer. Afri-Avgenom
kanska utvecklingsfonden och UNHCR, kommer idärnäst storleks-som
ordning, antagligen förra mindreden från demokratisyn-är betydelseav
punkt, tillmedan UNHCRs verksamhet skydd för flyktingars mänskliga
rättigheter kan ha demokratiaspekt.anses en

Är idet stället ekonomisk social utjämningoch vill på,satsaman mer
bör förstnämndade organisationerna IDA, UNDP och UNICEFtre
kunna frågakomma i sin fattigdomsinriktning.tack markanta Detvare

gäller UNHCR. sig resurstillväxt,Rör det kan detta sägassamma om vara
IDAs huvudmål. Också delar tekniskaUNDPs bistånd iverkarav samma
riktning. tillväxtOch främjar i sin ekonomisk politisk självständig-ochtur
het. Vad slutligen miljömålet beträffar givitshar detta prioritet ihög IDA.

faktiskI beslutssituation givetvisbehöver skisserade mycketen ovan
summariska flergenomgång kompletteras och organisationer beaktas. Av
intresse det gäller utjämningsmåletnär denär på utsattaex. grupper

Österninriktade verksamhet hjälporgan för flyktingarFNs i Mellerstasom
UNRWA och Världslivsmedelsprogrammet WFP bedriver, mil-medan
jömålet definitionsmässigt främjas miljöprogramFNs UNEP.av

för fullständigareUnderlag har redovisats i tidigaregenomgången
kapitel sammanfattatsoch i kapitel. nöjerdetta viHär med konsta-attoss

viss vägledning i frågor multilaterala biståndets Fördelningdettera att om
mellan olika organisationer kan hämtas förtsden sortsur resonemang som

Det bör emellertid erinras från föga realistiskadetta utgått detattovan. om
ifrågavarandeantagandet de organisationerna likvärdiga frånäratt utom

just Härtillmålsynpunkt. kommer ytterligare komplikationer.ett par
Som vi bidrar IDAs direkt indirekt,verksamhet, eller till uppfyllan-sett

det alla fem biståndspolitiskade målen. Dessutom den svenskaärav
bidragsandelen lägre det gäller praktisktnär IDA än det gäller allanär 381taget



199148SOUbistånd; kommer härmultilateralt IDAförmedlare svensktandra större av
finns alltså två skältabell 223. Härfjortonde plats satsaförst på att

i svensktemellertid dagSamtidigt redangårrelativt på IDA. mermer
internationellnågonbistånd lDAmultilateralt än annangenomgenom

ställning dominerandeVärldsbankenIDAsorganisation. Dessutom är mer
olika faktorer börgivetinte hur dessaönskvärt. Det ärmångaän anser

varandra.vägas mot
måluppfyllelsesynpunkt.till frånförhållandevis välliggerUNDPOckså

ligga i linje medvälbidrag till UNDP skulleHärtill ökadekommer att
visatFN-projektetNordiskabl.stödja FN. Somkommitténs önskan att a.

organisa-reformeringemellertid görfungerar UNDP på sättett avensom
bidrag till den. Dessutom ärväsentligtförutsättning för ökadetilltionen en

oproportioner-iredan dagnordiska bidragsandelensvenska ochden --
tillmätaintekommittén dockomständighet villSistnämndaligt hög.

effektivi-i första handgäller UNDP detdet ärbetydelse. Näravgörande
erforderligasikt sedan deåterhållande; påi verkartetskriteriet dagsom -

förprioriterad kanalställninggenomförts bör UNDPsreformerna som-
förstärkas.bistånd kunnamultilateraltsvenskt

betraktasfrån kanemellertid inte vadbortseHelt kan som ensomman
i organi-alltför dominerandeBlir givarlandbördefordelning.rimlig ett en
intevilketintresseländersfinns risk andrasation, det avtar,att gagnar
exempelvisförmån förtilltalarorganisationen. Sådana överväganden

%under l0bidragsandelarsvenskaIDA medUNHCR ochUNFPA,
°o. detbidragsandel på 14 NärsvenskUNICEF medän enex.snarare

sannolik-humanitära skäl ochstarkaUNHCR tillkommer dessutomgäller
ytterligareotillräcklighet kommerdess accentue-heten attatt resursersav

andelensvenskainte dennämnvärtpåverkasSlutsatserna härav attavras.
1990.UNHCR-bidragen ökatav

multilate-flera andraavsnitt finns ocksåtidigare detframgåttSåsom av
bidrag.svenska Detkvalificerade för ökadeorganisationer välärrala som

specifika förslag.uppgift ställa någrakommitténs häremellertid inteär att
multilateralabehovenerinra snabbt växandedeVi nöjer med att avomoss

ller områden.insatser på allt
för multilateraltvarit föremålsedan längeVissa områden hardessaav

kanflyktingproblemen. Dessabefolknings- ochbistånd. gällerDet ex.
till fattigdoms-upphovallvarligare och kan kommabefaras bli allt att ge

problemområdenomfattning. Andraväxandefolkvandringardrivna av
i former.biståndsinsatserföranlett multilateralatillkommit ochhar nya

behandlasfrågor bästexempel. Nyamiljöfacilitetenglobala ärDen ett som
fråganHitefterhand. hörsiganmäleri multilateral samverkan t.ex. om
rättigheterför mänskligarespektenställas påvilka kan och börkrav som

utgifter i biståndsmotta-socialamilitärarelationen ochmellanoch på ett
säkerhetspolitiskafreds- ochbiståndetsmultilateralaOch detgande land.

ibiståndsbehovtillkommerSamtidigtförstärkas.dimension på vägär att
dettamed de problemutanför u-landskretsenländer reser.-

förförståelsen behovetiutvecklingen sker värld därhär antyddaDen en
eftersamarbetsklimatet dettilltar och därinternationell samverkanav

382dettarimligt antagande ärförbättrats. Ettkrigets upphörande attkalla



leder till ökning det multilaterala biståndet inte bara från SOU 199148några fåen av
länder också allmänt.utan Därmed skulle också den fortsatta ök-mer
ningen det svenska multilaterala biståndet underlättas.av

Utvecklingen kan också väntas påskynda den reformering FN-av
initierats.redan effektiviseratsystemet Ett förstärktoch FN möjli-som -

vidgademed uppgifter kommer i sin både ökagen behoventur att av-
multilateralt bistånd förbättraoch förutsättningarna kanalisera dettaatt
bistånd FN-organen.genom

Ovanstående allmänna leder inte till några bestämda slut-resonemang
beträffande det multilateralasatser biståndets fördelning. Det har emeller-

tid visat vilka övervägandentyper måste ske och vilka faktorerav som som
bör beaktas.

Förhoppningsvis har det också kommitténsstyrkt konklusion det iatt
kretsen multilaterala finnsorganisationer tillräckligt många och godaav
biståndsfärmedlare för det multilaterala biståndet skall kunna ökasatt
väsentligt. sådanAtt ökning motiveradär enligt kommitténsär uppfatt-en

uppenbart.ning Det internationella samfundet står infor utmaningar som
inte kan mötas växande multilaterala insatser.utan

383
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Kommittédirektiv SOU 199148

Översyn svenskt multilateralt utvecklingssamarbeteav
Dir. 198939

Beslut vid regeringssammanträde 1989-07-13.
Statsrådet Hjelm-Wallén anför.

Mitt förslag
föreslårJag kommittéatt tillkallas för göra översynatt deten svenskaen av

multilaterala biståndet och göra bedömning på vilka sätt det bidrar tillen attav
uppfylla Sveriges biståndspolitiska mål.

Bakgrund
De svenska och nordiska anslagen till multilateralt utvecklingssamarbete och- -till FN-systemet är Dettastora. speglar påpositiv multilateralt samarbete ien syn
allmänhet och FN i synnerhet. Sverige har aktiv strävan stärka FN. FNsatten
globala närvaro och anseende är intimt förknippade biståndsverksamhet.med dess

Multilaterala insatser har särskilt fördelarstora i situationer när politisk opartisk-
het är på sådanavikt. Exempel är stöd flyktingartill ellerav i katastrof- och
konfliktsituationer. Multilateralt genomförande bistånd är särskilt värdefullt närav
det gäller insatser för lösa globala problem.att Detta påkan gälla insatser miljö- eller
befolkningsområdena, utvecklingen hälsovårdskampanjerenergikällor, ochav nya
u-landsforskning. Det multilaterala utvecklingssamarbetet ocksåhar samordnings-
och stordriftsfördelar.

För det biståndetsvenska finns bl. följande fördelar med multilateralta. samar-bete
Om fålyckas för målsättningargehör svenska och prioriteringarman inom enuppnårorganisation, multiplikatoreffekt, eftersom påverkardetta allaman en orga-nisationens resurser.
Genom samarbete med multilateral institution få tillgångkan tillen man enbredare kunskapsbas, kan utnyttjas i det biståndet.bilateralasom
Dialogen med ochmottagare med andra givare förs ofta inom multilaterala

organ.
Detoffentliga biståndet från i-länderna inom OECD 1979uppgick till 28,6 miljarder

dollar och hade 1984 stigit 35,6till miljarder dollar. Därefter OECD-ländernashar
bistånd stagnerat och utgjorde 198736,3 miljarder dollar alla uppgifter fastai priser
och växelkurser. Den OECD-ländernasandel bistånd gårtotala till multilat-av som
eral verksamhet har 10-årsunder den senaste perioden visat sjunkandesvagten
tendens och är omkring 28 °o.nu

Norge. Danmark, Sverige, Finland och Nederländerna alla 0.2 % ellerger mer avÖvrigaBNI till multilateral verksamhet. OECD-länder har avsevärt lägre fleraoch i
fall sjunkande BNI-andelar.

Det biståndetsvenska kraftigtsteg under 1970-talet sedan riksdagen fastställt
%-målet.1 Andelen biståndmultilateralt omkring 40 några år°o under vareftervar

den stigandemed administrativ kapacitet bistånd påoch områdetdet bilaterala- -sjönk till över 30strax ° under slutet 1970-talet. Den har därefter pålegat dennaav
nivå under 1980-talet.hela

Målen för Sveriges utvecklingssamarbete har vuxit fram under bred politisk
enighet. I 1962 100 målet biståndsgivningenförattprop. är höjaangavs att de
fattiga folkens levnadsnivå. Efter biståndspolitiskaden utredningen SOU 197713

riksdagenantog i bred enighet liknande formulering. Målen ocksåpreciseradesen
närmare som

a resurstillväxt,
b ekonomisk och social utjämning,
c ekonomisk och politisk självständighet samt
d demokratisk samhällsutveckling.
Efter översyn biståndsmålen SOU 198728 beslöt riksdagenen införaav ett

särskilt miljömål framsynt hushållninge med ochnaturresurser miljönomsorg omi mottagarländer.
Arbetet med förverkliga biståndspolitiskaatt de målen också på det multilaterala

området pågår kontinuerligt inom för FN-systemets normativa verksamhet.ramen
Strävan är att resolutioner. deklarationer så långtoch andra beslut möjligt skall

biståndspolitiskaspegla svenska värderingar.
En omedelbar betydelse för det biståndetsmultilateralamer inriktning har beslut 385
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481991SOUbeslut-och andrastyrelsermellanstatligabiståndsorganisationernasfattas isom fåfrågapå sådan är arbetet storattexempelrådgivande Ett enande eller enorgan. Bilaga 11gå de fattigastetillUNDP attutvecklingsprograms u-FNsandel resurserav socialadeförsamarbetet attnordiskaexempel är detEtt geländerna. annat
strukturanpassningsprogram.Världsbankensvikt inomstörresektorerna

årpåområdet kommit attharmultilateralaEffektivitetsfrågorna inom det senare
effektivitetsfrågor för-och attbevakamedArbetet attuppmärksamhet.ökadges Attorganisationer.flertaletpågår ii dag aktivtutvärderingsverksamhetenbättra

änområdet kompliceratemellertidärmultilateralaeffektiviteten inom det meramäta
kan göras.effektivitetsbedömningspecifikbistånd därbeträffande bilateralt meren mångapå organisationensligger ytterstinriktningför verksamhetensAnsvaret

samarbetetockså mellanstatligadetbilden hör attregeringarna. Tillmedlemmar
globala problem.lösalångsiktiga strävanden attled ioch utgörvärde i sig etthar ett

Uppdraget
fårochorganisationersådana internationellaKommittén somskall studera program

verkställandefungerarbiståndsbudgeten ellerfrån organden svenskabidrag som
ñnansieringskäl-internationellaandraUNDP ochfinansierade viaför verksamheter

inriktning ochmandat.inklusiveverksamhetorganisationernasDärvid börlor. -målgrupper analyseras.- hänsyn till demedresursutnyttjandetbedömningKommittén skall göra aven mån det multilate-vadkommittén analysera imålen. Härvid skallbiståndspolitiska
målen. organisatio-Störrebiståndspolitiskauppfylla debiståndet tillbidrar attrala

begrän-biståndsmålen. harAndrafleratäckermandat en mervidahar avsomner biståndet uppfyllermultilateralaheladetbedömning hursamladinriktning. Ensad av
organisationerägnas deuppmärksamhet börbiståndsmålen Särskildbör göras.

får bidrag.svenskastorasom området,på multilateralabiståndsmål detsvenskafrämjametoderOlika att
roll börsamarbetetsnordiskaDetbör analyseras.stödet.finansiellaförutom via det

påverkan skall diskuteras.möjligheterna tillbegränsarfaktorerDebelysas. som iinte minstutredningarmängdproducerar stormultilaterala systemetDet en
detta kun-utnyttjaeffektivitetsfrågor. bättreMöjligheterna attochsamordnings-

förunderlagorganisationerna samtagerande inomför svensktskapsmaterial som
frågor, resursavväg-biståndspolitiskai Sverigebeslutstatsmakternas ex.om bistånd.multilateraltbiståndet bilateralt ochoch mellanmultilateraladetinomningar

självständigförockså förutsättningarnaKommittén skall ta endiskuteras.bör upp
Effektivitetsfrågor-verksamhet.ochpolicyorganisationernasbedömningsvensk av analyseras.området ovan börsepå multilateralainnebörd detsärskildanas multilateralabibehålla genuintsinskallorganisationernamultilateralaFör deatt
för finansieringen.sittbidragsgivareflera tarönskvärtdet attkaraktär är ansvar

förknippadeoftaär idagorganisationernamultilateralatill delämnasBidrag som förhållanden lederdessabegränsningarochMöjligheterspeciella villkor.med som
multibi-detnackdelar medför- ochkansammanhang s.belysas. I dettatill bör

biståndet behandlas.
FN iprojektethållas nordiskadetmedkontaktnärautredningsarbetet börl en

för utredningarnamöjlighetsamarbete börömsesidigtEttutvecklingsarbetet. ge
varandra.kompletteraatt

kommittéer ochsamtligatilldirektivensägs iKommittén vadbör beakta som
19845dir. samtinriktningutrednlngsförslagensangåendesärskilda utredare

198843.EG-aspekter dir.angående beaktande av
1991.februariföre den 1redovisasUppdraget bör

Hemställan
bemyndigarregeringenjaganfört hemställer attharvad jaghänvisning tillMed nu
utvecklings-internationelltärendenföredrastatsråd uppgifttillhar att omdet som

samarbete
119 med1976kommittéförordningenkommitté omfattadtillkallaatt aven -- utveck-multeraltsvensktöversyngörauppdragledamöter med attfemhögst aven

lingssamarbete,
ordförande,ledamöterna attutseatt varaaven kommittén.åtbiträdeochsekreterare annatbeslutaatt om tredjebelastaskallkostnadernabeslutar attjag regeringenhemställerVidare att

Utredningar9.biståndsprogram, anslagspostenC3. Andrahuvudtitelns anslag 386m.m.



SOU 1991 48Beslut
BilagaRegeringen till föredragandens bifaller 11ansluter sig överväganden och hennes

framställan.
Utrikesdepartementet

387



43SOU 1991underutvecklingsländerna iNettotransfereringar till
2Naga1980-talet

då interna-decennium,skuldkrisens1980-talet säger detattSchablonbilden varav från utvecklingslän-gå fel riktning;började itransfereringarfinansiellationella
tillekonomiersinaför byggaså kapitaletväl behöver attderna uppsom -- så oftaSom ärmodifikation.medemellertid sanningDetta ärindustriländerna. en

mångfasetterad verklighet.siffroraggregeradefallet döljer dessa en
transfereringarnasfinansielladepromemoria är visaatt attSyftet med denna
mellan olikaskillnader motta-betydande1980-talet prägladesunderutveckling av

skilja delsframför allt viktigtDet är atttransfereringar.och olikagarländer sorters
inkomstnivån,på delsavseendeutvecklingsländer medkategoriermellan olika av

krävs dockflöden. Förstskuldrelateradeoch ickeskuldrelaterade genom-mellan en
terminologin.gång användadenav

Terminologi

definitionsmässigt lika medland ärtransfereringar till visstfinansiella ettNettot av
produktionutöveroch investeringarkonsumtionför avdet extrautrymme egen- låneutbetal-Beståndsdelarna ärförfogar över.landetoch tjänster somvaror - bistånd tillplusräntebetalningarochamorteringarminus landetstill landetningar

Bilaga A.vinsthemtagningarlandet minusdirektinvesteringar ioch utländska
ovanstående mått inkluderafrån inteattsigflöden skiljerfinansiellaNettot genomav

vinsthemtagningar.ochräntebetalningar
såväl låneutbetalningarföljaktligenomfattartransfereringarskuldrelaterade som

flöden exklu-skuldrelateradebegreppeträntebetalningar, medanochamorteringar
räntebetalningar.derar

siffrorVärldsbankensOECD-statistik.används uteslutandepromemoriadennal
någotvanligenoch indikerarsammanhangockså förekomma i dessaoftabrukar

OECDs siffrorbl.Skillnaden förklaras attnettotransfereringar.negativahögre ava.
Östeuropa hittills behandlatsländer iländer och vissaantal atttäcker större somett

Överhuvudtaget bör betonasVärldsbanken.OECD och mottagaregivare avsomav transfereringar ärflöden ochfinansiellastatistiken överinternationelladenatt
åstad-år förgjorts under attansträngningarbetydandebristfällig, även senareom

jämförbarhet.ökadförbättringar ochkomma

Nettotransfereringstabeller

kraftigtminskadeutvecklingsländernatillnettotransfereringarnaTabell 1 visar att
1985. Tolkningen1984 ochundernegativafrån 1980-talet. Debörjan t.o.var m.av hänför till olikasigförsvåras deemellertid attsiffroraggregeradedessa avav utvecklingsnivåer ochpå skiftandebeñnner sig mycketländerkategorier somav fall.nettotransfereringarnashög graddrabbats i olikahardessutom avsom

1981-1989,utvecklingsländerna totalttillNettotransfereringarTabell 1
priserlöpandedollar,miljarder

198919881986 198719851983 19841981 1982

6762 665648 484246 44Offentl. flöden
-3 0 16 4 -1518 14Exportkrediter

39 4128 3432 314858flöden 74Privata
10993 1048486 84116 95137Nettoflöden tot.
167 1126 132457 4195skuldrel.Varav
9386 947162 5859 5443skuldrel.icke

-98 -108-79-96 -83-94-95 -84-86Räntebet vinst+
6 10 149 1121 11Nettotransferer. 51 --

Survey,OECD, 1989Countries,of DevelopingExternal DebtFinancing andKälla 388Table Ill.1



Av posterna skuldrelaterade respektive icke skuldrelaterade framgår SOUflöden 1991 48
tydligt deatt offentliga flöden, privata direktinvesteringarsenare och privata- Bilaga 21gåvor knappast minskade omfattningi under 1980-talet. Samtidigt bör dockman-hålla i minnet den uppdelningatt här dågörs inte är glasklar, offentliga flödensom -även exklusive exportkrediter innehåller vissa skuldrelaterade element.-Därmed är inte den ökningsagt att skett icke skuldrelaterade flöden varitsom av
tillräcklig utvecklingsländernas synvinkel; avsikten här är endastur konstateraatt att
dessa flöden faktiskt ökat 1980-talet.under Den förändringenstora är i stället den
drastiska nedgången i de skuldrelaterade flödena efter 1982-1983. Denna föränd-
ring i förär och sig oomtvistlig. Samtidigt påhar tid statistisk jämförelsesenare enkommit försvåras såvälatt att privata offentliga långivare i växandeav gradsom
börjat godta skuldavskrivning. Detta är ytterligare sättren mötaett att utvecking-
sländernas finansiella problem.

När söker bedöma dessa siffror ocksåbör beakasman det inteatt generellt kan
sägas detatt är bättre för landsett ekonomi större nettotransfereringar landet i
fråga erhåller. Detta gäller naturligtvis särskilt för skuldkomponenten. Grundförut-
sättningen för positiv utveckling är självallet inkommandeen att skuldrelaterade
flöden ekonomisk tillväxt än kompenserargenererar för skuldackumu-en som mer
lationen och därmed förenade kostnader. För ekonomi páinitialt beñnnersigen somtidigtett utvecklingsstadium, uppfyller detta villkor och kan byggamen som uppinternationellt konkurrenskraftiga exportnäringar, är fulltdet naturligt att nettotrans-
fereringarna så småningom blir negativa.

Tabell 2 Nettotransfereringar låginkomstländertill 1981-1989,
miljarder dollar, löpande priser, BNP capita 1987 mindre än 700per
dollar

9811 982 9831 1 9841 1985 1986 9871 988 19891

Offentl. flöden 23 23 23 25 27 31 36 43 43
Exportkrediter 6 5 2 3 3 2 2 1 1
Privata flöden 10 10 9 7 11 12 13 14 10
Nettoflöden 39 38 34tot. 35 40 45 51 58 54
Varav skuldrel. 11 11 8 6 10 10 10 9

icke skuldrel. 28 27 26 29 30 35 40 49
Räntebet vinst -12 -18+ -18 -18 -20 -18 -20 -25 -29
Nettotransferer. 26 20 16 17 20 28 31 33 24
1 BNP capita 1987 mindre än 700 dollar.per
Källa Financing and External Debt of Developing Countries. OECD, 1989 Survey,
Table III.2

Som konstaterades inledningsvis är i tabell 1 redovisade totalsiffror för utveck-
lingsländerna mindre intresse, eftersom de döljer mycket betydandeav skillnader
mellan olika mottagarländer. låginkomstländerna.Utvecklingen för redovisas i Ta-
bell Iåginkomstländerna,För biståndsmottagare,är stora har de skuldrela-som

flödenaterade under hela 1980-taIet på låglegat och i oförändrad nivåstort setten
i löpande siffror. Samtidigt har de icke skuldrelaterade flödena något.ökat Det är
naturligt önskvärtoch flödenaatt till dessa länder i huvudsak sker i formerandra än
lån. En viktig slutsats siffrorna är nettotransfererlngarna låginkomst-annan att tillav
länderna någotinte årunder under 1980-taIetvarit negativa. Därmed återigenär det
inte uppnåddasagt denatt transfereringsnivan är tillfredsställande.
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199148SOUKaribiska övärldenochtill LatinamerikaNettotransfereringar3Tabell
Bilaga 21löpande prisermiljarder dollar,1981-1989,

1988 19891986 19871984 198519831981 1982

1213 1210 11 118 77Offentl. flöden
111 13 2 1 15Exportkrediter

129 10719 1052 39 18flödenPrivata
22 2519 2230 2249 2864Nettoflöden tot.
23 2635 17 1449skuldrel.Varav

20201616 1516 14 11icke skuldrel.
-40-28 -38-42 -34-33 -40-31 -41Räntebet vinst+

16 15-6-20 -159 -1133 -5Nettotranslerer. --
Survey.OECD, 1989Countries,of DevelopingDebtand ExternalKälla Financing

III.14Table

nettotransfere-negativaobetydliga1983-1984skett ickesedanDäremot har det
oprecistdebattenallmännaNär l denmedelinkomstländerna.ringar gentemot man

frän utvecklingsländerna är detöverföringarnafinansiellatill dehänvisar stora
distinktionemellertid göraHär böralltså medelinkomstländerna enmanavses.som á3 ochTabellstagnationsekonomiernalatinamerikanskaá sidan demellan ena

Tabell 4.tillväxtekonomlernaasiatiskaandra sidan de

exklusiveutvecklingsländerasiatiskatillNettotransfereringarTabell 4
priserlöpandedollar,1981-1989, miljarderlåginkomstländer

1988 19891986 19871984 198519831981 1982

002 22 23 22Offentl. flöden
03 02 0 0 -133Exportkrediter - 5 102 25 45 11flöden 7Privata

0 6 1138 610 1512Nettoflöden tot.
-2-83 3 -17 11skuldrel. 7Varav

882 4545 4skuldrel.icke
-11-10 -10 -11-12 -12-10-9vinst -7Räntebet +

-110 -5-7-4 -655 1Nettotransferer. -
OECD. 1989 Survey,Countries,of DevelopingDebtand ExternalFinancingKälla

llI.12Table

flödena iskuldrelaterade stort settdeLatinamerikas del harFör synessom
tvingatserhållits huvudsak1985 har isedanbeloppDe obetydligaupphört. som

De negativaskuldomförhandlingsavtal. netto-förfrån inomfram bankerna ramen
1980-talets mitt.sedanpå 15-20miljarder dollarlegattransfereringarna har i stort ca

än deavsevärt lägreliggerbelopp, dehögaoch för sig relativtDetta är i men
30-40från Latinamerikaårliga nettoöverföringaruppgifternadramatiska omom

sist-Förklaringen tilldebatten.allmännaförekommer i dendollarmiljarder som
skuldrelaterademed nettotrans-därvid endastnormalt tarsiffror ärnämnda att man

För-ränteutbetalningar.ochláneutbetalningar amorteringarminusfereringar, d.v.s.
redovisning alltmerpartiellablir dennaofullständig bilddettaattutom ger en

skuldminskning.renodladökade användningentakt medmissvisande i aven
nettotransfere-negativahar demedelinkomstländernaasiatiskagäller deVad

relativt obetydliga.varitringarna
och asia-latinamerikanskatill defråga nettotransfereringarUtvecklingen i om

handelsbalansöverskott, dockreflekteras imedelinkomstländerna storatiska
överskottenekonomier ärlatinamerikanskaflertaletlolika bakgrund.med helt

kapital, vilketmedställapå oviljainternationella bankernas attdebaserade merupp
medelinkomstländerflertalet asiatiskaIkraftigt minskad import.framtvingathar en

följd de export-naturlig storadäremotnettotransfereringarnanegativaär de aven
framgångarna.
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Aggregerade finansiella nettoflöden och SOU 1991 48
nettotransfereringar till utvecklingsländer Bilaga A

till 2 lLÅNEUTBETALNINGAR
minus-LÅNEAMORTERINGAR

BISTÅNDNETTO SKULD- + OCH AGGREGERADE NET-FLÖDENREL. TQFLÖDENDIREKTINV. minus--minus RANTEBETALN.
RANTEBETALNINGAR OCH VINST-

HEMTAGNINGAR
ÃGGREGERADENET-

E5770 SKULDREL. TOTRANSFER.
TRANSFERERINGAR

FrånKälla World Debt Tables 1990-91, Vol 1
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1991143SOUmiljösamarbete.internationellaSverigesUtdrag ur 7Bllagaslutbetänkandemöjligheter.mål och avNya nya
internationellaSverigesutredningen om

199088,SOUmiljösamarbete
150-151sid.

.

i det interna-betydelsefått störrealltutvecklingsbankerna1980-talet harUnder utlåningen iökadekraftigtföljd dentilldettautvecklingssamarbetet.tionella av
också FN-systemetvisatharindustriländernarådgivning. De storamedkombination

iutvecklingsorgansin rollförstärktvidareharBankerna sommindre intresse.allt socialaDenfinansieringsorgan.rollenallmännaförhållande dentill sommera förstärk-administrativstödet tillliksomökad prioritethärmed gettsharutvecklingen
huvudsaki styrsVärldsbankenEftersom avkunskapsuppbyggnad.ochning göramöjligheter atthaft störresannoliktmiljöopinionerländersdessaharländerna starktäru-ländernaockså ochöst-därmånga FN-organ,här än igällandesig välärmiljöorganisationermånga ideellakommer attTill dettarepresenterade.

Washington.representerade i
följd att1987tydligtmycket avmiljöprotil förstärktes som enVärldsbankens

IDevelopment antogs.Growth och rappor-policyskriften Environment.riktlinjerna i
miljöförstöringochfattigdomtillväxt, upp.ekonomiskmellansambandenten togs l rapportenuppmärksamhet.särskildägnadesbefolkningsökningensnabbaDen utvecklingsperspek-och vittmiljön i integreratettbeaktabehovet attunderströks av därmedskallMiljöhänsynför projekt.projektmiljökonsekvenserbedömaoch intetiv Världsban-mellanstrukturlån policydialogeniochsåväl projekt-vid somintegreras förstärkningarpersonellaföljdesPolicydokumentetländerna.berörda avoch deken med cirkamiljöavdelning,centraldelsfinnsomorganisationefter bankens ennuoch torde överTotaltkontoren.på regionalademiljöenhetersärskildadelsanställda.30 miljöar-VärldsbankensVärldsbanken.miljöfrågor inommedarbeta100 personer

dimensionerhasägaskan trebete
regionerellerländerför enskildamiljöbedömningarUtarbetande av- policyutvecklingForskning och- investeringarna.miljökonsekvensanalyseråtföljandemed avLåneverksamhet- och derasmiljöproblemenallvarligaste or-identifieras demiljöbedömningarnal kanMiljöbedömningarnaländer.för allagörsbedömningarsaker. Denna typ av liksombedömsinvesteringsbehovochframåtgärdsförslag tasfördjupas attgenom miljöp-utarbetandet dessaVidresursöverföringar. avformertill olikamöjligheter av landetländernaberördadetgivetvis med menVärldsbankensamarbetarlaner ochfackorganFNsexempelvisorganisationer,mellanstatligaockså andramed förgjortsfrämsthittillsMiljöplanerna,organisationer.frivilliga sommedUNEP, samt genomgång landettekonomiskstörredel avkanländer,mindrevissa av enenvara ocksåDe kanomförhandlas.äldrelån ellerskall tasmedsamband attieller ske nya Medelhavet.förutarbetatsmiljöplan harfristående. särskildEnheltgöras policyutveck-ochforskningenprioritet inomhögmångfaldenbiologiskaDen ges nyligenorganisationer,frivilligamedsamarbeteibI.a.,harVärldsbankenlingen. aktuellamångfalden. Andrabiologiskadenbevarandetbok kringpublicerat aven u-ländernasimiljöproblemenochfärskvattenökenspridning,våtmarker,frågor är

integrationkringforskningsig i avengageratävenharVärldsbankenstorstäder.
teoribildningen.ekonomiskamiljöfrågor i den

skall görasmiljökonsekvensanalyserärlåneverksamheten attförcentralt kravEtt
torde ha storDettamiljökonsekvenser.tänkbaramedinvesteringsobjektöver alla undanröjafördels attmiljömedvetenhet,låntagarnasför ökadelsbetydelse att hälftencirkaberäknadeslåneverksamhet avbankensAvmiljöeffekter.negativa medjämförasbudgetåret skallvilketgångnadetunderlånen miljökomponenterha samtligaexempelvishadejordbrukssektornår lnomtidigare.tredjedel ettcirka en miljölånockså åttaåret beviljadesUnder renamiljöinriktning.tydligskogsprojekt en vissaför bevaraattanväntshuvudsakLånen iharAfrika.tillflerpartenvarav

skogar.tropiskaochbostättningarnaturliga
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ESAF-arrangemangStand-By-, SAF-EFF-, 31och den SOU 1991 48per
SDR1990december miljoner Bilaga 72

Period Avtalat belopp Outnyttjat
belopp

Stand-By 2 791 1.331
1989-1991Argentina 736 230

Kongo 1990-1992 28 24
Elfenbenskusten 1989-1991 29147
Ecuador 1989-1991 110 71

Salvador 1990-1991 36 36
Gabon 1989-1991 43 33
Guyana 1990-1991 50 10
Honduras 1990-1991 31 9
Ungern 1990-1991 159 32

1990-1991Jamaica 82 41
Jordanien 1989-1991 60 33
Marocko 1990-1991 100 52
Papua Nya Guinea 1990-1991 26 26
Polen 1990-1991 188545
Trinidad och Tobago 1990-1991 85 38
Uruguay 1990-1992 95 86
Jugoslavien 1990-1991 460 394

EFF 919 3.8117
Mexico 1989-1992 3 263 1.166
Filippinerna 1989-1992 661 425
Tunisien 1988-1991 138 138
Venezuela 1989-1992 3 857 2.083

SAF 643 161
Benin 1989-1992 22 16
Ekvatorialguinea 1988-1991 13 9
Laos 1989-1992 21 15
Lesotho 1988-1991 11 -
Mali 1988-1991 36 10
Pakistan 1988-1991 382 109
Sao Tomé 1989-1992 3 2och Principe
Sri 1988-1991 156Lanka -
ESAF 796 7851
Bangladesh 1990-1993 259 216
Bolivia 1988-1991 136 45
Gambia 1988-1991 21 3
Ghana 1988-1991 368 96
Guyana 1990-1993 82 44
Kenya 1989-1992 241 60

1989-1992Madagaskar 77 38
Malawi 1988-1991 56 9
Mauretanien 1989-1992 3451
Mocambique 1990-1993 7685

1988-1991Niger 51 27
Senegal 1988-1991 43145

1989-1992Togo 46 15
Uganda 1989-1992 179 77
Summa 6 08813 149

SAF Structural ESAFEFF Extended Fund Facility; Adjustment Facility;- --Enhanced Structural Adjustment Facility.
21 SDR USD 1,42
Källa IMF Survey, 1991February
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48SOU 1991Några FN-organisationer inom systemet
Bilaga 91

biståndsorganisationerna behandlats. Tre13 flertalet de störrel kapitel 7 har av- på biståndsområdetomfattande verksamhetrelativtytterligare organisationer med
kortfattat nedan.beskrivs

DTCDbiståndsprogram,tekniskaFN-sekreteriatets

bistånds-okändaär decentrala FN-sekretariatet mest storaDenna del det en avav
biståndsprogram ot Tech-DepartmentFN-sereteriatets tekniskaorganisationerna.

på 101989 budget underDTCD hadeCo-operation of Development,nical en egen
på UNFPA-ñnansieringdollar,multibi-ñnansiering 14 miljonermilj. dollar erhöllmen

på Sammanlagt101 dollar.på UNDP-ñnansiering miljoner27 dollarmiljoner samt
1989.156 miljoner dollarsammanlagd kostnadsvarade DTCD för projekt till aven

institutionsuppbyggande och utbild-DTCD, 1978,är verksamt inombildadessom
områden energi,inomMan hjälper till bygga planeringsprogramning. att somupp

m.fl.statistik, social utveckling,befolkningsprogram,mineral och vattenresurser,
offentlig förvaltning.framför alltverksamheter inom

kommitté förFNsDTCDs budgeten diskuteras inomverksamhet via den egna
6,4 %omfattar dock endastCPC. Denna diskussionoch samordning avprogram Övriga lämnat bidragen.93 via de organisationerDTCDs verksamhet. °o styrs som

alltså två emeller-tredjedelar UNDP. Det ärDTCDs finansieras tillverksamhet av
avdelningen bordeDet föreslagitssjälvständig organisation. hartid inte atten

och beredningsprocess.varvid fick enhetlig besluts-integreras inom UNDP man en
också stärkte UNDP.bieffekt därmedEn önskvärd attvore man

ILOinternationella arbetsorganisationen,

lLOOrganization, bilda-international LabourInternationella arbetsorganisationen
Geneve ochHögkvarteret ligger i1919 därmed det äldsta fackorganet.des och är

ILO 3 50030 fältkontor världen. Totalt harorganisationen har iute personer
biståndsanslag.finansieras 14 °o viaanställda. Av dessa externa

ländernatrepartsstrukturILO har 150 medlemsländer. I unik representeras aven
såväl arbetsgivarorganisationer.ochregeringar arbetstagar-som

levnadsförhållanden hjälpa till skapasyfte förbättra och attILOs allmänna är att
normativtkraftigt sig iOrganisationen har engageratproduktiv sysselsättning.

På områden minimistandards ocharbetsrätten har utarbetatarbete. olika inom man
varefter legaltde blirratificeras sedan medlemsländerna,konventioner. Dessa av

medlemsländernasILO följer ochbindande för medlemsregeringarna. rapporterar
uppfyllelse ratificerade konventioner.av

årentvåårsbudget. för 1990-fackorgan lLO medLiksom andra arbetar en som
för teknisktuppgår än 10 °o1991 330 miljoner dollar. Av detta är mindre avsatttill
lLOs konfe-utformasför användningen dessa medelsamarbete. Riktlinjerna avav

rens.
extrabudge-biståndsverksamhet emellertid medlLOs finansierasHuvuddelenav

fråndessa kom1989 124miljoner dollar 55 °oFör uppgick dessa tilltära avresurser.
från multibi och UNFPA bidrog37 medlemsregeringarUNDP, % extrabidragvar

8 %.med drygt
påbistånd på lagstiftningår ochlLOs inriktat administrationUnder tidigare var

påbörjadesarbetsområdet 1969 vär-socialförsäkringar.liksom yrkesutbildning och
WEP. Detta tillEmployment Program,ldssysselsättningsprogrammet World var en

biståndskaraktär. 1975på fick tekniskforskning sedermerabörjan inriktat men
arbetsförhållanden arbetsmiljö inklusive reglerocharbeta medbörjade man mera

och normer.
bistånd för stödja tillämp-tekniskalLO försökt använda sitt atthar regel attsom

olika konventioner.ningen av
lLOsbiståndsverksamheter regelbundet tillSamtliga lLOs tekniska rapporteras

påsåväl högre gradresulterat i kravDiskussionerna harstyrande avenorgan.
önskemålpå nyckelområden slag, innebärandekravkoncentration motsattavsom

aktiviteter.nyaom
till ILObilaterala extrabidragenför 46 °o de1988 stod de nordiska länderna av 394från 8Sverige °o.multibi, drygtvarav



SOU 1991 48FNs organisation för industriell UNIDOutveckling,
Bilaga 91förFNs organisation industriell utveckling United Nation Industrial Development

Organization, UNIDO upprättades 1966 oberoende organisation inomsom en
årFN-sekretariatet. 20 organisationen till fackorgan. Denomvandlades harsenare

sitt säte i Wien.
målsättningUN|D0 främja utvecklingsländernas indu-har övergripande attsom

strialisering bl. atta. genom
utvecklingsländernaexpandera, modernisera industrin iuppmuntra,- hjälpa utvecklingsländerna vid industrietableringar och industriverksamhet ge-- och bidrag till ökadutnyttja lokala och mänskligaatt naturresursernom resurser

självtillit
fånga forum för industrialiseradeoch verktyg utvecklingsländerna och deett- länderna i deras kontakter, konsultationer och förhandlingar

former förutveckla kontakter mellan utvecklingsländer och mellan utvecklade- och utvecklingsländer
samordna all industriell utvecklingsverksamhet inom FN-systemet.- på industriområ-UNIDOInom förekommer olika former normativ verksamhetav

industrialiseringsmålDen manifestationen UNlDOsdet. kända detmest var som
då mål årgeneralkonferens 1975 Man u-Iändernaandra satte attupp. angav som

2000 för 25möjligt skulle % världens samlade industriproduktion.om svara av
biståndsverksamhet påUNlDOs totala 122 dollar 1989 kom 116Av miljoner

från för 70miljoner dollar extrabudgetära Av dessa svarade UNDP änmerresurser.
återstoden från Bistándsverksamheten%; muItibi-bidrag medlemsländer.var om-

fattar antal projekt 1989 1 896 stycken sträcker sig över allaett stort som
industriområden. svårt påOrganisationen haft väldelinieradhar finna rollatt en
biståndsområdet, förhållandepå är blygsamma iinte minst grund attav resurserna

områdetill det har verka inom.attman

395
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Definitionsfrågor1

års1951 flyktingkonventionTillkomsten hade sitt i den situationav ursprung som
rådde mångai efterkrigstiden i Europa. Den situationen har inte likheter med
dagens.

på årenförföljelse.Konventionen sikte individer flyr Under följt hartog somsom
flyktingproblemen främst och karakteriseratsökat, i tredje världen, mera av mass-

mángfasetteradeflykt än individuell flykt. Skälen till flykt har blivit alltmer ochav
dåligt påförföljelse nationalitet,stämmer ibland med grund religion, tillhö-av ras,

politisk uppfattning, konventionen säger.righet till viss samhällsgrupp och som
åromfattande för fyrtioFlyktingproblemen är i dag mycket och komplexa änmera

flyr förföljelse finns miljontals människorsedan. Vid sidan dem i dagav som som
på konflikter, miljökatastroferlämnar sina hem grund väpnade inbördeskrig, ellerav

ekonomiska och sociala problem.
flyktingdeñnitionl Afrika och Latinamerika har vidgadenats somman om en Östern,flyktingströmmar skydd. l Fjärrantäcker även massiva är i behovsom av

Oceanien,Sydostasien. liksom Europa. Nordamerika och begränsar sig dockman
års alltså många1951 flyktingdeñnition genuint behovtill inte täcker människor isom

skydd.av
förNationell lagstiftning har i vissa fall öppnat alternativ de i behov skyddav som

faller utanför flyktingdefinition. USA,konventionens Australien och Kanada är ex-
på uppehållstillståndempel detta. De medger under begränsad tid, varefter deten
ånyo.prövas

2 Vem är flykting

2.1 Flyktingkonventionen

års1951 flyk-Det grundläggande dokumentet flyktingar är FN-konvention omom
Geneve-konventionen. definitiontingars rättsliga ställning Denna begränsades

ursprungligen till Europa. New York-protokollet flyktingars rättsliga ställning,om Överårs1967 geografiskakänt protokoll, upphävde denna begränsning.mera som
några få fall100 länder har sig till konventionen och protokollet i har endastanslutit

på flyktingkonventionen,dessa undertecknats. Ett antal länder skrivitett somav
har dock i praktiken efterlevt konventionen eller eftersträvat göra det. Mexikoatt

påoch Thailand är exempel detta. Därmed har dessa internationella instrument
fåkommit i det närmaste universell tillämpning.att en

års innehåller1951 definitionkonvention bl. skallom vem som anses varaa. en
flykting, förbud avvisning eller utvisning flykting till land där han riskerarmot av
förföljelse landeller till land där han riskerar sändas vidare till där han riskeraratt
förföljelse bestämmelser flykting skall jämställas med medborgare i detsamt attom

förmåner,när gäller Anvisningar för utfärdandelandet det socialaegna m.m. av
resedokument till flyktingar i bilaga till konventionen.anges en

definieras flykting iI konventionen och protokollet en som en person som
på religion,anledning välgrundad fruktan för förföljelse grund sin natio-av ras.av

åskådningnalitet, tillhörighet viss samhällsgrupp eller politisk befinner sigtill
åtnjutautanför sitt hemland och inte kan hemlandets skydd.som

2.2 Flyktingdeñnitionen praxisi

Afrika

års flyktingdefinition uppfattasl Afrika kom redan slutet 1960-talet 1951 attmot av
påStora flykt skyddotillräcklig. befolkningsgrupper och i behov visade sigsom av

flyktingar definition.inte enligt dennavara
års förföljelse.1951 förkonvention kräver enskilda utsätts ellerdenatt personen

fruktan för Men ökande flyktingströmmarna täcktehan har välgrundad det. deatt en
på omfattandeinte flydde väpnade konflikter eller allmäntgrundpersoner som av

våld. årsDärför UNHCR, afrikanska 1969i nära samarbete med deantog, staterna
påOAU-konvention vidgade flyktingbegreppet till gällaatt personer somsom

grund aggression, ockupation, utländsk dominans eller händelseryttre somav
396allvarligt hela land i vilket han har sittstör den allmänna ordningen i del eller detav



SOU 1991 48eller är medborgare, tvingas förlämna vanliga bostad söka tillflyktsin attursprung
på plats utanför sagda land.annan Bilaga 111definitionDenna har godkänts generalförsamlingFNs gällande försenare av som
Afrika. Därmed UNHCRs biståhar mandat UNHCR förväntasutvidgats och även

flyktinggrupper.dessa

Centralamerika

I 1980-taletbörjan tvingades människor fly till angränsandestora attav grupper av
länder i Centralamerika. flyktingarDittills hade i Latinamerika generellt varit utsatta
för förföljelse riktade enskilda de föll därmed för 1951mot och inompersoner ramen
års flyktingdelinition. Men delar flyktingarde strömmarna i Central-stora av nya av
amerika befanns falla utanför denna definition.

Vid möte i Cartagena 1984 deklaration starkt inspireradett antogs en som var av
OAU-deñnitionen och rekommenderade för bruk i regionen flyktingdefinitionen
eller flyktingbegrepp ingår årsutöver de element 1951ett i konventionsom som-årsoch 1967 frånprotokoll inkluderar bland flyktingar har flytt sittpersoner som-land därför våld,deras liv, säkerhet eller frihetatt hotats allmänt utländskav
aggression, intern konflikt, massiva kränkningar de mänskliga rättigheterna ellerav
andra omständigheter allvarligt stört den allmänna ordningen.som

Denna flyktingdelinition stå påutvidgade blev viktig förgrund UNHCR.attenuAven inom för biståndet våldetsdet internationella humanitära offertill iramen
Centralamerika. förmågjordes ansträngningarna asylländerna i regionenatt att

flyktinggrupper.dessa Vidacceptera stora den internationella konferensen om
centralamerikanska flyktingar, CIREFCA. Guatemalahölls i i 1989.maj godkän-som
des denna flyktingdelinition förgällande regionen.som

Asien

Länderna fjärrani sydostasien och Östern har länge varit restriktiva vad gäller asyl
flyktingmottagande. på åroch Det är först resolutioner antagits vidsenare som

UNHCRs exekutivkommittén.styrelse, alla asylsökande, temporärt, skallatt tasom
tvångsrepatrieringförsta asylländerna och refoulementemot att inte skall ske.av

såLängre gåän har länderna i regionen inte velat Filippinerna är dock generösare
områdetoch dessutom årsenda landet i undertecknat 1951 konvention ochsom

års1967 protokoll. Denna temporära asyl hari praxis kopplats utanförtill länderatt
frånfortsätterregionen sin uttagning flyktingar första asylländerna.av

OECD-länderna

OECD-länderna flyktingdefintionhar inte vidare i sina länder än den iaccepterat en
års1951 flyktingdefinitionernakonvention. De har godkänt de bredare angettssom
för Afrika Centralamerika,och gällande endast i dessa regioner.ovan som

Nationell lagstiftning har i vissa fall öppnat föralternativ de i behov skyddav som
faller utanför konventionens flyktingdelinition. USA. Australien och Kanada är ex-

på uppehållstillståndempel detta. De medger begränsad tid, varefterunder deten
ånyo.prövas

För denna särskilda kategori görs Kanandai enskild prövning, liksom för konven-
tionsflyktingar. på pål Australien görs bedömningen USAgruppbasis. I sker denna
landbasis uppehållstillståndalla söker tillfälligt frånhumanitära skäl Elex. som av
Salvador, kvalificerade för denna kategori.anses

3 Orsaker till flykt teoretisk översikt över massiva flyktingströmmaren

3.1 Huvuddrag vid flyktingströmmarstora

Stora flyktingströmmar vissadelar grunddrag
Tusentals flyr någramänniskor inom loppet efterdagar, ibland timmar, deattav- Vågornaberörts flyktorsaken. flyktingar följer konfliktens utbredning ochav av
pågår därför månaderibland över flera 397Liberia-flyktingarna och kurdflyktingarna
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afghaner,grad inom regioneni högländer, dvsflyr till angränsande stannarDe Bilaga 1ll- osv.guatemalaner, liberianer,sudaneser.mocambikier, eritreaner,

angränsande länder. skapartillflyktingströmmenskapadeSamma situation som- förSkillnaden i belägenhetinternflyktingar.också antalibland störrestora,
behov skydd,legal. Derasteknisk ochflyktingar är endastinternflyktingar och av

bistånd lösningar är likaoch stort;
från Somalier iflyktingar varandra.länderangränsandeAfrika harSärskilt i- likaså.ZaireSudan, Angola ochetiopier iEtiopien och

flyktingar. Det ärmindre strömmarföljerhuvudströmmen,Efter avsenare nya- äldre, kvinnorDet kanfly överlevt.orkadekundeofta de inte varamen somsom
varitockså anhörigafamiljemedlemmarmånga Det kanmed barn, somvaraosv.

närmaste.sig till sinaoch vill anslutai ortannan
dåligaursprungsområdena förutsättningarmycket attharikvarDe stannarsom- självförsörjning.klara sin

från är vanligtvistill andra länderasyllandetvidareflyktingströmmarSekundära- sökerutbildning ochsmå. harförhållandevis Det rör sig enpersoner somom
första asyllandet kanvad detsituation änkulturellt bättreekonomiskt ochsocialt.

flykteftersom orsakerna tillekonomiska migrantertillDetta gör dem inteerbjuda.
giltiga.fortfarande är

internflyktingarhär.börTvå flyktingströmmar noterasaspekter tillandra pga av
kanskeflyktingar. Deutgör potentiellaofta föreningvåld naturkatastrofer ieller -- situationenså gör detkan ellerdenationella gränsen snartflyttar över den om

försämras.ytterligare
flyktingarsådan förhinder attutgörinternflyktingsituationen ettVidare, som

internflyktingproblembrottas medåtervända hemland. Ett landtill sittfrivilligt som
återvändandesvårt flyktingar.ha ta emotkommer att att

eftersträvadeinternflyktingskap och den mestsambandet mellanbelyserDetta
för lösaflyktingar. Initiativrehabilitering attåterkomst ochfrivilliglösningen av- måste omfatta internflyktingar.ävenflyktingproblem

Orsaker till flykt3.2

Debrukar kallasfrämst politiskagerande, art.oftast mänskligtOrsaken till flykt är av
förstafyraföljande dedelas iorsaker kandisasters. Dessaman-made varavupp

individerstörsta antaletberör det

stammotsättningardestabiliseringspolitik, rasism,förtryck,Utländskt1

apartheid iliksomefter andra världskrigetAfrikaSjälvständighetssträvandena i
särskiltdestabiliseringspolitikSydafrikasdenna rubrik.Sydafrika exempel underär

USAs ekono-flyktingströmmar.tillfall bidragitAngolas har storaMocambique ochi
exempelklartärfinansieringen ett annatoch contrasNicaraguamiska blockad avav

flyktingströmmar.tillpå bidrogdestabiliseringspolitik storasom
flykt.många orsak tillfall varitiharetniskaMotsättningar mellan grupper

Centralamerika.ochAfrika, Asienfinns i delarExempel av
Sovjets ockupationockså ofta flyktingströmmar.tillockupationer lederMilitära av

Tanza-exempel.tjänaKampuchea kanockupationVietnamsAfghanistan, somav
många flerMenanhängare.flykt hansUganda ledde tillAmin iaktion Idinias mot av

våldet och laglöshetenokontrolleradedetefterföljande tidenflydde den sompga av
landet.följde i de delarnanorra av

maktmissbrukochdiktatorstyre2 Militär- eller

Nguema iMathiasCentralafrikanska republiken,Jean Bokassa iUganda,Idi Amin i
SalvadorEl ochArgentina,junta-ledare ii Chile, diverseGuinea, PinochetEkvatorial

flyktingströmmar.orsakahar allaandra platser
styrelseskick bidrar tilldemokratisktoch inrättandedemokratiUtveckling mot av

för förtryckinstitutionersärskilt när deinte det,ibland räckerlösningar. Men som
398kvarstår m..dödsskvadroner,militärer,använts tidigare m.
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Bilaga 111föregående.Dessa orsaker är nära kopplade till är färsktde Liberia-situationen ett

våld.föregårexempel. Maktmissbruk och social ojämlikhet politiska strider och
De mellan stridandehamnar tvingas till flykt. Deras liv och säkerhet ärpartersom

spåreni flyr förföljelse.lika fara de I strider utvecklar sig oftadessastor som som av
våldstillståndallmänt och laglöshet fler flykt.tvingar än tillett som

4 Naturkatastrofer, torka och hungersnöd

ocksåHemlöshet flyktingskap Afrikaoch särskilt i orsakas torka och hungers-av
nöd. Det bidragit till flyktingströmmar.har stora

Men orsak och verkan är här nära förknippade med de tidigare nämnda flyktor-
Torka hungersnöd ofta omfattandesakerna. och har ägt i situationer där interntrum

våld förstörthar eller omöjliggjort normala sociala och ekonomiska aktiviteter.
flyktorsaker flykting-Denna blandning därmed upphov till blandningav ger en av

strömmar. Det blir ingen klar skiljelinje mellan orsakerna torka, hungersnöd och
konflikter.

5 Arbetsmigration

pågårl vissa delar tredje världen omfattande arbetsmigration till andra länder.av en
Costa Santo Domingo,nicaraguaner i Rica, haitier i centralamerikaner i Mexiko,

mångamexikanare i USA, gästarbetare i Gulfstaterna där bl. palestinier funnitsa.
någrafram 1990, främstatill augusti är exempel. Men det kanske exemplet är den
frånomfattande migrationen Swaziland, Botswana Mocambique tillLesotho, och

Sydafrika för arbeta inom dess gruvdrift.att
Det finns flyktingproblematiken konflikten Persiskahär koppling till ien som

försörjtgulfen aktualiserat. Palestinier varit gästarbetare och sina familjersom som
åter bistånd.kvar i exempelvis Västbanken, blir beroende internationelltvar nu av

våldetmångaFör mocambikaner huvudskälet till de for tilldet allmänna attvar
åter-Sydafrika medan arbetsmöjligheten sekundär betydelse. De kan intevar av

så långe kvartstår. Om Sydafrikavända till sina osäkerheten sägerursprungsorter
arbetstillstånd, flyktingar.deras skulle de bli de-factoupp

6 Migration

l fall är migrationen socio-ekonomiskt betingad. Den är ofta olaglig.andra enbart
påmångaMyndigheterna fingrarna denna migration och oftai länder har mellansett

på nedgång faktorertjänat den. Ekonomisk eller andra utlösande har i vissa tillfällen
på tvingats tillbaka till sittgjort tiotusentals migranter kastats kort varsel ochatt ut

hemland.
Även såär flyktingarde inte i juridisk bemärkelse, kan de i behovom vara av

bistånd övergångsfas. många år frånhumanitärt under De kan ha varit borta i sitten
återkomst omställningssvårigheterhemland. för hemlandet.Deras kan orsaka stora

åren Senegal fördrivandeExempel är och Mauritanien ömsesidigt ochsenaste
från Ghana,utdrivningen Nigeria migranter Togo, m. mur av

förMigrationen syd-nord har historiskt handlat individer kom utbildningom som
återvändeflyddeeller andra specifika skäl. De, liksom de politiska skäl närsom av

studierna klara eller orsakerna till flykt upphört.var
påSamtidigt detta har fortsatt, har sökt sig till nord med siktenya gruppersom

påförbättrade möjligheter. I brist möjligheter till invandring, har dessa iekonomiska
uppnå målsättning.ökande grad asylmekanismen för söka sinutnyttjat att

Genom förlorardenna form utvandring vanligtvis utbildadeav personer ur-av
arbetskraft,sprungslandet kvalificerad skapar problem i mottagarlandet, men

fårfrämst, för flyktingarsdet negativa konsekvenser asylinstitutet och genuina
på långbehov skydd. arbete och strävan kort och siktHär behövs ett gemensamtav

utgångspunktenmellan Den grundläggande bör asylinstitutetsyd och nord. attvara
biståndför bonafide flyktingar fulla skydd,skall bevaras i dess dimension ochav

399lösningar.
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Somalia nomadstammar vandrat överNordafrika och mellan och Etiopien har storaI
områden, gränsomráden. Dessa rörelser är vanligtvis säsongsbetonadeofta över
pá efter bete för djuren.jakt

problemförst konflikter där nomaderna tvingas över gränsenDet är vid som
påuppstår. områden för och ökat tryck land minskar möjligheternaMinskade bete

bistånd.självförsörjning och gör dem beroendetill av
6flykt angivits under 5, och 7 berörDe orsaker till hemlöshet och ovansom

färre än de första fyra orsakerna.människor

Flyktingarnaivärlden4

Geografisk fördelning4.1

så många 1980-17,6 flyktingar, vid börjanDet ñnns idag miljoner dubbelt avsom
ocksåinternflyktingar, ökat ochflyktingar lands gränser, hartalet. Antalet inom sitt

omkring 14 miljoner.beräknas till
UNHCRs beräkans till 15 miljoner, palestinierna underFlyktingarna under mandat

0,3 kambodjanska flyktingar i Thailand2,3 miljoner och miljonerUNRWAsmandat till
ansvarsområde.UNBROs WFPUNDPunder

9,6 Afrika närahälften världens flyktingar; miljoner,Asien har än enmer av
finns Europa; 1,5 miljoner, Latinamerika ochtredjedel; 5,2 miljoner, medan iresten

1,2 Oceanien; 0,1 miljoner.Karibien; miljoner samt
flykting-flyktingar flyktinggrupper eller80 världens utgörs sjuNärmare ° avav

områden i världen. De är i miljoner
65Afghan-flyktingarna i Pakistan och Iran- 2 3flyktingar UNRWAPalestinska- 0 8flyktingarlndokinesiska- 2,1Afrikas Horn- 1 2främst Mocambikiska-flyktSödra Afrika- 0 7Västafrika Liberia-flyktingar- 12flyktingarCentralamerikanska-

Totalt

regioner4.2 Fyktingsituationen i olika

Östern; före Golfkrigetavsnittet skrevsAsien inklusive Mellan

9,6 Denfinns fortfarande i Asien, närmare miljoner.Det största antalet flyktingar
5,5 miljoner afghan-flyktinggruppen i världen i dag, utgör de överstörsta enskilda

i Pakistan och Iran.erna
återvändaåtervandring Ca 100-200familjer beräknasemellertidEn viss sker nu.

på blygsamtantalet flyktingar är detta mycketdagligen, med tanke det ettstoramen
såNågon återvandring förväntas länge politiskkan knappastantal. i större skala en

pågår.såuppnåtts i landetoch länge stridigheterlösning inte
frånflyktingarna migranterna lndokina.problemet i Asien är ochDet andra stora

från och Kambodja i olika länder ifinns 160 000 flyktingar Vietnam, LaosDet ca
flyktingarna finns i läger iSydostasien UNHCFls mandat. Majoritetenunder av

återfinns Indonesien,i Filippinerna,och Hongkong, medan de övrigaThailand
årflyktingarna i läger i över tioSingapore. Närmare20 % har vistatsMalaysia och av

födda De lever under mycketövriga utgörs majoriteten barn i lägren.och de avav
svåra förhållanden.

lndokinaflyktingproblemet aktionsp-konferensVid internationell antogs enen om
efter allaof CPA, strävar bred lösning mellanlan, Comprehensive Plan Action som

någongenomföras större utsträckningdock inte kunnat iinblandade Den harparter.
åmånå ochUSA och i viss Vietnam,meningsskiljaktigheter mellan sidanenapga.

angående återsändandet Vietnam icke-tillandra sidan övriga berörda länder, av
förändringar kan leda till planen skallflyktingar. Det finns förhoppningar attom som

fungera 1991.kunna under
300 000finns fortfarande nära kam-flyktingarna under UNHCRs mandatUtöver

gränsomrádet Kambodja och Thailand. Möjligheternabodjanska flyktingar i mellan
återvandring konflikten.fredsförhandlingarna mellan itill är knuten till parternaen

400tvångsmässigfinns repatriering, organi-Oroande dock de tendenser tillär ensom



SOU 1991 48införKambodja, väljarunderlag deserad de olika fraktionerna i i syfte skapaattav
planerade valen. Bilaga 111frånI Sydostasien finns även antal flyktinggrupper Burma. olika delarmindreett

påefter Fridens torg, med fleraindonesien, Kina särskilt massakern Himmelskaav
länder. En flyktingar falla UNHCRs mandat, andra inte.del dessa underav anses

frånExempel fallet Karen-flyktingarna i Thailand, där asyllan-i det är Burmasenare
tillåter bistådet dem. Endast enskildaFN eller andra internationellainte attorgan

haft den möjligheten.organisationer har
från200 000 flytt Sri huvudsakligen till TamilAv de närmare tamiler Lanka,som

återvänt 1987.Nadu 50 000 Under tidi Indien, har närmare sedan december senare
få 90 000har Indiendock mycket repatrierats. För närvarande beräknar att ca

återvända UNHCRsönskar till Sri Lanka fanns möjlighet till detta.tamiler detom
på Sri haft för minska flyktingf-närvaro ön Mannar i Lanka, har betydelse attnorra

lödet till lndien.
flyktingproblemet fortfarande olösta flyktingproble-Det palestinska är det äldsta

frånFortfarande flyr förvisas de Israel ockuperadei världen. eller palestiniermet av
fjärdeterritorierna. samtidigt bland de är kvar i Iägren, växersom, som nu upp en

generation flyktingar.av Östernflyktinggruppen 2,3Palestinierna är den största enskilda i Mellersta med
milj. Det totala antalet palestinska flyktingar är emellertid ännu större.människor.

många flykt.Situationen i Libanon har tvingat människor till En del är libaneser,
eller människor tillhör andra befolkningsminoriteter,medan andra är palestinier som

fåttvilka tidigare sökt och skydd i Libanon.
frånStrömmen flyktingar fortfarande lämnar människorIran har minskat, menav

landet Däremot situationen i Irak lett till ökningoch söker politisk asyl. har aven
påflyktingar, framförantalet allt grund irakiska regimens agerande gentemotav

kurdiska befolkningen. ñnns antal irakiska kurdiska flyktingar i Iran ochDet ett stort
Förhållandena30 000 för dessai Turkiet. I finns närmare i läger.det tresenare,

långasvårflyktingar har under perioder vägrathar varit mycket och asyllandet
för TurkietUNHCR-personal tillträde till Iägren, liksom möjligheten till insatser dem.

önskar ombosättas i tredje land. Ett mindre antal kvoteralla i denna skallatt grupp
några förhoppning förhar förfogande västländer, i villkoren deställts till attnu av

övriga förbättras.
Totalt med finns hundra iranska och irakiskaräknar detsett att ett tusenman par

området.flyktingar i

frikaA

2,1Antalet flyktingar Afrika beräknas till närmare 5,5 miljoner. En dryg tredjedel,i
på mocambikiska flyktingar utgör omkringmiljoner befinner sig Afrikas Horn, medan

flyktingområdet Afrika finns Västafrika.1,2 miljoner. i i där detDet tredje stora
följd konflikterna i Liberia.tillskottet är de internasenaste en av

afrikanska fortsatt föra uttalat generös flyktingpolitik,De länderna har att trotsen
någraflyktingar finns i världens fattigaste länder.del kontinentensatt storen av av

fåSamtidigt ansträngningar gjorts förmed generositeten gäller dock kommaatt att
1990flykt. Detta började dock uppmärksammas undertillrätta med orsakerna till av

från 1990,OAU. september till ansträng-Khartoum-deklarationen uppmanar nya
på flykt ursprungsländernaningar söka lösningar orsakerna till ochatt attuppmanar

sitt i det avseendet.ta ansvar
återvänt.flesta Utveck-En positiv utveckling är de namibiska flyktingarnaatt nu

mångaSydafrika 35 000 sydafrikanskalingen i förväntas kunna leda till deatt caav
återvänder frånflyktingarna landsflykt.

Sudan, SomaliaI övrigt är dock bilden dyster. Etiopien och har alla orsakat
frånflyktingflöden flyktingar uppskattningsvis 2,1 miljoneroch tagit varandra,emot

långvarigaDessa flöden har alla utvecklats till flyktingproblem.
återkommandeocksåKonflikter till regelbundetär starkt bidragande orsaken

främstsvältkatastrofer. Dessa har bidragit till flyktingströmmar, inom respektive
såland. Internflyktingarnas än dubbeltantal uppskattas till över 4 miljoner, mer

från påmånga 1991flyktingarna. Stora livsmedelsunderskott befaras juni-julisom
Afrikas flykt. främst gränser.Horn. An fler kommer tvingas till inom sitt landsatt

ocksåinternflyktingar till flera miljoner. Dessu-I Mocambique uppskattas antalet
Särskilthar över miljon flytt till Zimbabwe, Zambia och Malawi. i dettom senareen

fått900 000 flyktingar flesta sig landetslandet, har närmare asyl. De har bosatt i
svåra flerasydspets, konsekvenser för bland miljön. I distrikt utgörmed annat
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på SOU 1991 48befolkningen.flyktingar än hälften Bristen odlingsbar jord begränsar i högmer av
grad möjligheterna till självförsörjning. Bilaga 111långt färre flyktingar tillflyktTrots mocambikiska sökt i Zimbabwe, omkring 75att

förhållanden svårare000, har där varit betydligt för flyktingarna. De bosatt sigsom
lokalbefolkningen eftersöktsbland har myndigheternaoch i läger. I Zambiasattsav

tillgångflyktingarnahar bosättningsmöjligheter givits och har till och odlings-
möjligheter.

Sedan 1989, konflikterna 700 000december har de interna i Liberia tvingat drygt
på Guinea,människor flykt, främst till Elfenbenskusten och Sierra Leone. Trots de

flyktingarnaantalen, har hittills lyckats undvika samla i läger ellerattstora man
fått Bistånds-bosättningar. Dehar i första hand bosätta sig bland lokalbefolkningen.

områden från,flyktingarnainsatser i Liberia. särskilt i de kommer kommer att vara
återvandringavgörande för underlätta flyktingarnas och därmed undvikaatt att

långvarig sådan.flyktingsituationdenna utvecklas till en
En är de uppskattningsvis 165 000 Sahrawi-flyktingarna istorannan grupp

flytt Sahara POLlSAFlIO OAUAlgeriet Västra och kriget mellan den erkändasom av
befrielserörelsen i Västra Sahara Marocko.och

Många frånflyktingproblem förblir flyktinggruppergamla olösta och olika länder
finns bl. Burundi, Kamerun, Rwanda, Tanzania,i Angola. Botswana, Kenya,a.

hälften afrikanskaUganda, Zaire, utöver de nämnts tidigare. Mer än denavsom
någonflyktingar omfattning;kontinentens är i dussintaletstater mottagare av

orsakar flyktingströmmar.

Latinamerika

Centralamerika.De flyktingproblemen i Latinamerika är koncentrerade tillstora
flyktingar DeflestaAntalet centralamerikanska beräknas till över 1 miljon. utgörs av

från områden.fattiga människor sina länders fattigaste Större delen dem har inteav
områdenbegärt asyl. sökt sig till med möjligheter till säsongsarbete inomutan

huvudsakligen jordbrukssektorn. Ca 120 000 dessa är formellt registreradeav
flyktingar.

frånDe vilka människor flytt varit El Salvador, Guatemala ochländerna hartre
flyktingar Costa Rica,Nicaragua; de har varit Honduras ochtre mottagarnastora av

Mexiko.
två åren både Central-De har antalet repatrierats ökat markant i ochsenaste som

framåtSydamerika. Centralamerika fick i samband medI repatriering skjuts denen
konferensen flyktingar, CIREFCA,internationella centralamerikanska höllssomom

långGuatemala 1989. förhandlingsprocess föregick konferensen,i i maj En isom
flyktingar.hög grad korn koncentrera sig kring skydd för bättre möjligheter tillatt

återvandringtill enskilda organisationers roll iarbete i asyllandet, deras rätt och
biståndet ocksåInternflyktingarnastill flyktingar. situation togs upp.

återväntflesta flyktingarna Honduras till El Salvador ochDe i läger i har nu
flyktingarnaNicaragua. I Mexiko räknar myndigheterna med större delenatt av

låtalångtgående åtgärderdärför för dem gradviskommer och planeraratt stanna att
ocksåCosta politiken CIREFCAintegreras i södra Mexiko. I Rica har sedan inriktat

på påsig förbättra flyktingarnas möjligheter till arbete, med sikte yrkenatt men som
återvandringförbereder fördem deras eventuella till Nicaragua.

Återvandringnågra fåSydamerikaAntalet formella flyktingar i är endast tusen.
Frånförsta Chile. Colombia fattighar skett i hand till har däremot ökande antalett av

påverkade råderkonflikterlandsbygdsbefolkning och andra de kring narko-somav
tikahanteringen, tagit sig över till Ecuador. Entredjedel dessa beräknas ha starkaav

uppgårflyktingskäl, fleraoch de till tiotusental.nu

Europa, Nordamerika och Oceanien flyktingar och asylsökande

OceanienAntalet flyktingar i Europa och Nordamerika beräknas till 1.5 miljoner och i
något 100 000, främsttill under i Australien.

1980-Antalet asylsökande i Europa och Nordamerika har ökat succesivt under
från år år100 000 1983 470 000 1989, siffrantalet; till vilket är den högstaca ca

på 000sedan andra världskriget. Siffran för 1990 beräknas ligga omkring 550
Sverige flestRäknat capita, hör till de länder asylsö-tar emotpersoner. per som

kande.
frånflyktingarna främstEn del till i-länderna utgörs de uttagits,stor av av som

frånSydostasien, flyktingkvoter förläger i eller direkt Vietnam inomgenom ramen
frånden Orderly Departure Programme ODP, utvandringsprogrammet Viet-s.
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SOU 199148tilltill europeiska ochfler sökt sigdock alltSom harangetts grupperovan,
åtföljs färrefärre ochoch sökt asyl. Den trenden attnordamerikanska länder av Bilaga 111års konvention.1951enligt flyktingdeñnitionen ibedöms flyktingarasylsökande vara

ändå varför de inte kan sändasskäl tillha starkt vägandeMen antalett stort anses
förföl-för personligt riktadvarit offerursprungsland. De har intetillbaka till sitt en

på brottgrund massiva motfruktan för sitt livjelse, haft välgrundad avmen
konflikter. därför flytt.flytt interna ochochellermänskliga rättigheter

Utnyttjandetfall migration.är dock klaradem söker asyl,En del avavsomav Åtgärder vidtagitsflyktingskäl har ökat.asylinstitutet utan avsomav personer
Balans-urholka asylrätten.tenderar dockföljd detta atteuropeiska länder avsom

pågår mellansvår informella konsultationergången i deoch är ämneär som
OECD-länderna UNHCFl.och

uppehållstillstånd. 1990Under80 de asylsökandeSverige fick tidigare °ol ca av
följd regeringens beslut50omkring °o eller lägre,har andelen minskat tillden aven

får andelännu högreEuropa utanför NordenIändrad asylpraxis. resten enavom
65-70 %.slutgiltigt avslag - aktivt verkställerflesta dessa länder intedock deAnmärkningsvärt är att av

tillbaka. Deflyktingar sänds5-10 de inte ärendast %negativa beslut; ca av som
utanför lagensinformella sektor.vanligtvis samhälletsflesta blir kvar, inomdärmed
verkställa allaförmåner.råmärken Sverige försöker dock aktivtsociala attoch utan

negativa beslut.
kostnadernaGenomgående Canada är de högaeuropeiska länderna och iför

asylprövningskostna-flyktingmottagande. Enbartasylsökande ochförenade med
Som jämförelse30 miljarder kronor.omkringländer tillderna beräknas i dessa var

3 kronor.inkomsterutgifter 1990 miljarderUNHCRs totala ca

Östeuropa

Östeuropafrån gälla vanlig migra-Central- kan delsochMöjligheten strömmarav
möjlighetenär denkonflikter. Detföranledd internation, dels somsenarevara av

mån situationerflyktingbevakningssynpunktIl denuppmärksamhetkräver upp-ur
såfly. krävsOsteuropastår Central- ochför människor i attkan skälgesom

för dessa.beredskap emotatt ta
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FNs Inspektionsenhet Joint inspection Unit JIU-
FNs inspektionsenhet Joint inspection 1968Unit, JlU inrättades och permanenta-

1978. stårdes Dess arbete FNoch tolv FN-organen. Utanför bl.systemetavser av a.
Bretton Woods-institutionerna. De elva inspektörer, eller i mindresom ensamma

och med vida fullmakter skall genomföra effektivi-studier FN-systemetsgrupper av
på årgeneralförsamlingeni personlig kapacitet fem med möjlighet tilltet, utses av en

förlängning. En geografisk fördelning eftersträvasrimlig vid utnämningen inspek-av
Hittills har emellertid inget nordiskt landtorer. varit irepresenterat gruppen.

fårInspektörerna stöd sekretariat med f.n. sju tjänstemän och 11 assisten-ettav
Tvåårsbudgeten för 1988-1989 USD 60uppgick till drygt 5,5 miljoner, %ter. varav ca

ledningsfrågorför inspektion studier administration, budget ochavsattes ochav
såväl rådgivning utvärderingsfrågor40 för°o utvärdering i utvärde-ca som egna-periodenringar. Under räknade 25 skulle publiceras.med att rapporterman

JlU publicerar nämligen formella till de styrandetre typer rapporter, rapporterav
informella kontidentiellameddelanden till olika organisationers ledning ochorganen,

någon några årbrev vanligen rörande överlämnaseller personer. Varje till gene-
föregående års innehållerralförsamlingen verksamhet, kortarapporten om som

året.summeringar de undersökningar gjorts under Dessa kan indelas i femav som
berör konferenser och dokumentation, och budget,grupper, som program perso-

nalfrågor, omstrukturering FN-systemet inkl decentralisering organisationsamtav
biståndsverksamhet.och genomförande FN-systemetsav Årutvärderingsverksamheten FN-organeninom studeras regelbundet JlU.av

genomgång1985 24publicerades denna i olika tillsammans meden av organ
komparativ analys fann fjärde-och kvalitativ värdering verksamheten. JlU att treav

både djupgåendedelar de undersökta hade etablerat procedurer förav organen
projektutvärdering och övergripande utvärdering det tekniska samarbetet.mer av

mångaNästan lika förtillämpade i projektverksamheten olika i planering-system
inbyggd utvärdering. För verksamheten i olika organisationernasdesprocessen

på införahögkvarter höll liknandeatt system.man
genomgångenEn viktig slutsats FN-blev utvärderingsverksamheten iattav

generellt inte förfogade över tillräckliga eller finansiellapersonalresurserorganen
Utvärderingsverksamheten därför förstärkasborde och ytterligare syste-resurser.

matiseras. Dessutom borde de olika stöd tillorganisationerna lämna medlemssta-
förregeringar bygga utvärderingsverksamhet.ternas att upp egen

på VraalsenkommitténsMedlemsstaternas JlU sammanfattatshar i den k.syn s.
fårrekommendationer. Dessa siktar till säkra JlUs undersökningaratt att genom-

på medlemsstatsnivån,slag JlU lägger större vikt vid utvärdering och deatt att
enskilda inspektörerna har rätt kvalifikationer.

Som USAenda medlemsstat har publicerat utvärdering JlUs arbeteen egen av
frånoch potential General Office, GAO. DennaAccountingrapportgenom en

mångakvalitet är mycket ojämn. En viktig orsak tillatt rapporternas attanger
undermåliga bakgrundär inspektörernas varierande ochrapporter anses vara

skicklighet föri kombination med bristande rutiner intern kritik och diskussion inom
inspektörsgruppen. Vidare GAO ämnen JlU behandlar intedeattanser som svarar

årFN-systemets därför undersökningarprioriteringar, bl. de flesta 74 %mot atta.
1984 initieras enskilda organisationerna eller derasinspektörer, inte de olikaav av

påSlutligenstyrande kritiseras JlUs inriktning stödja uppbyggnadenattorgan. av
påinterna utvärderingssystem i de olika organisationerna bekostnad av egna

resultatorienterade utvärderingar. Den viktigaste orsaken endastatt ettanges vara
fåtal inspektörerna för utvärdering.intresserar sigav

FNs sekretariat och har ofta kritiserat JlU för behandla omfattande ochattorgan
på hållbarhetenkomplex materia ytligt sätt, minskar tilltron till ochett som genom-

förbarheten i slutsatser och FN-sekretariatet JlUsrekommendationer. I anses en av
påstörsta svagheter de olika inspektörerna hand änattvara agerar sommer egen

enhet.en
utgår frånDe norska utvärderarnas bedömning JlU positiv grundsyn.egen av en

fåutförtMan JlU banbrytande arbete för bygga ochatt ett att acceptansanser upp
för utvärderingssystem i FN-organisationerna. Dock JlU själv utfört färreinterna har
utvärderingar än väntat. De flesta dess produkter inspektionsrapporter,är inteav

funktionerutvärderingsrapporter. Rapporterna har i hög grad centrala inomavsett
biståndsverksamhetens effekterFN-systemet och i berört ochendast ringa grad

ändamålsenlighet. Rapporterna är mycket ojämna till struktur och kvalitet. JlUs
påutformas första olikaarbetsprogram i hand grundval de inspektörernasav

önskemål påverkansmöjligheterintressen. är begränsadeoch Medlemsstaternas
404införs.situationen kan komma förbättras procedurer JlU-att attmen genom nya



SOU 48pá 1991FN-systemets interna utvärderingsfunktioner är inriktaderapporterna om orga-
frågornisation och institutionella än substans.snarare Bilaga 171förVid sin 43e utfärdade FNs generalförsamling riktlinjer JlUs fortsattasession

återspeglar den institutionen. JlUsarbete, del kritik riktats Avmotsom en av som
årsrapport Official Session.General Assembly, Records Forty-Fourthsenaste

Supplement framgår34 A4434 färd medNo. är iatt att stramaman nu upp- Sålunda uppfölj-verksamheten i enlighet med dessa riktlinjer. läggs större vikt vid
ning i JlUs olika vid tydliggöra dessa rekom-rekommendationerna rapporter, attav

påmendationer bekostnad beskrivande avsnitt i och vidrapporternamer enav
kvarståendekoncentration verksamheten till aktuella problem. Ett hinder utgörav

kommittéersdock mottagande kapacitet smälta och bearbeta deatt rapporter som
produceras.

Ökad också,läggs enligt JlUs vid kontinuerlig dialog med devikt rapport,egen en
fram-deltagande organisationerna utformningen deras utvärderingsarbete. lom av

ocksåtiden generalförsamlingens rekommendationer, ännuskall, i enlighet med
del inspektion admi-större betydelse tillmätas den verksamhetenav som avser av

nistrativa och budgetära system.
årsrapportenDärutöver för studie FN-organisationernasredogörs i en ny av

utvärderingssystem för tekniska samarbetsprojekt. Denna vid handen detattger
tillfredsställande. Dettaregelverk utvärderingsverksamheten är är ettsom omger nu

Kvarståendemångårig med bl.a. JlU. problem är främstresultat dialogav en av
underfi-institutionell eller operativ Utvärderingsenheterna är underbemannade,art

lågtalltför Utvärderingarnasnansierade och ibland placerade i organisationen.
genomför oftakvalitet alltför mycket med de dem; är dessavarierar personer som

Abstraktionsnivån sådanalltför nära lierade projektverksamheten. är otill-med att
räcklig miljö mottagarlandet behöver förstärkas ochhänsyn till projektens itas en

göras denna och utvärderingsverksamheten.avvägning mellan

revisionsrådFNs External Audit

revisionsrådFNs of Auditors inrättades generalförsamlingen underBoard av
treårsperiod1946. ñck fördess första session Den medlemmar, valda medtre en

Canada, Sverige och tillhandahöll de första medlem-möjlighet till omval. Ukraina
frånVarje revisor arbetar i sitt hemland med stab den nationella admi-marna. en

förhål-kandidater till medlemsstater mednistrationen. vilket begränsar urvalet av
rådet1976landevis fungerande revisionssystem. Sedan har till sin hjälpväl en

Audit Operations Committee med direktörer.tre
Rådsmedlemmarna sammanträffar regelbundet med fackorganens revi-externa

för revi-vilka dessa styrelser. samordna FN-systemetsattutsessorer, organsav
Rådsrapporterna rådgivande kommitté försionsverksamhet. FNs admi-diskuteras i

frågor Committee Budget-nistrativaoch budgetära Advisory Administrative andon
Questions, ACABQ vidarebefordrar synpunkter till generalförsamling-sinaary som

såvälkommitté.femte Ftevisionernatäcker den reguljära budgeten extra-ens som
Från till början ha koncentreratordinära bidrag till exempelvis multibi-projekt. att en

rådetpå finansiellasig traditionell revision och kontroll transaktioner har underav
år åtkraft systematisk granskning och utvärdering de olikaägnat avsenare mer en

value-for-money-revision. Vid revisionför finansiell kontroll s.k.systemen av
också mål uppnåtts.projekt i fält bedöms projektets harom

revisionsrådets återigen förankringen iDe kritiska punkterna i verksamhet gäller
Rådet då åtgärder,FN-systemet bör klarare det gäller vilka korrigerandei stort. vara

följa tidigareskall vidtas de olika och vad gjorts i dennasom organen. upp somav
väg. Organens bör uppmärksamhet revisionsrapporterna ochstyrelser ägna mer

frågoriregeringsrepresentanterna vinnlägga sig samlat uppträdande dessaettom
i FN-forade olika där de diskuteras.
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svårastför fattigaste ochskuldstrategi deEn svensk
ländernaskuldsatta

Sammanfattning
1980-talet. totalaförvärrats under Denutvecklingsländerna harSkuldkrisen i

oförmågan och ränta, denbetala amorteringarskuldsättningen har ökat och att s.
allra fattigaste ochstörre. Detta gäller speciellt i de mestskuldtjänsten, har blivit allt

omförhandingar ägt inomskuldnedskrivningar ochländerna. Deskuldsatta som rum
förär fortfarande otillräckligaför Toronto-överenskommelsen har varit ochramen

skuldsituatio-följande kort översikt överländer. I detlösa krisen i dessaatt ges en
åtgärder vidtagits hittills.effekterde fattigaste länderna. dess samti somnen

formerna föroch de nuvarandeSIDAs uppfattningen utgör skuldproblemetEnligt
hinder för konstruk-det närmaste oöverstigligtomförhandlingar skulderna iett enav

biståndsflödet kan visserligenfattigaste länderna. Det ökadetiv utveckling i de
bistånds-å till dessa länder blir alltmerföljderna, leder andra sidanmildra attmen

svårigheterna och personalkrävandeskuldtjänsten och de tids-beroende. klaraatt
anspråk finnsbegränsade kapacitetomförhandlingarna i del denstortar somen av

biståndeffektivttinansministerier centralbanker. Ettberörda länders ochinom
föreslår sådanaSIDAför mildra skuldproblemen.förutsätter radikala insatser att

långtgåendepå svensk skuldstra-med inriktninginitiativ i denna skrivelse, en mer
länderna.tegi för de fattigaste och mest utsatta

Skuldkrisens orsaker
197374 ochkraftiga oljeprisökningarnaskuldkris är deBakgrunden till u-Iändernas

OPEC-länderna.ibetalningsbalansöverskott197980, vilka medförde betydande
finansiellainternationellak. petrodollar i det syste-Följden blev överskottett av s.

förmånligalånades tillräcklig kreditgransk-villkor ochtill mycket utanDessamet. ut
uppmuntrades u-Iändernasbl.a. Världsbanken,I de finasiella institutionerna,ning.

höjdes de reala ränt-lántagning. amerikanska finanspolitikenSom resultat denav
Skuldtjän-1980-talet. Samtidigt dollarkursen.7-10 börjantill i stegprocent avorna

radikalt.ökadesten
påefterfråganlågkonjunkturen 1981-82 till minskadbidrogDen internationella

råvaror förpå avgörandemånga de ärexportprodukter. Prisernau-Iänders som
på världsmarkna-eller fallitsedan dessflertalet u-landsekonomier har stagnerat

banker ströpfaktum förvärrades läget privataskuldkrisen blivit attderna. När ett av
sålunda Afrikakapitalflödet till söderhar det privatatillförseln krediter, omnyaav

Sahara nästan helt upphört.i dag
politik. Anpass-framför oförsiktig ekonomiskmärks alltBland interna orsaker en

lånalångsamt, flera länder fortsatteskedde alltför attchockernaning till de externa
Övervärderad ochväxelkursi betalningsbalansen.för täcka underskottatt stora

framför Latinamerika, tillledde, allt iförväntningar drastiska korrigeringar enom
avkastningenförda medförde ävenomfattande kapitalflykt. Den politiken attmycket

låg. kapital gick till konsum-på upplånade mycket Mycket dettakapitalet blevdet av
tion och inte till investeringar.

2. Omfattning skuldernaav
under 1980-talet fram tillfortsatte öka snabbtSkulderna utvecklingsländernai att

på 1980utgjorde 441,3 miljarder dollar, vilketSedan skulden legat1987. dess har ca
uppgick tillutgörs officiella skulderEnallt större del% BNI i dessa länder. somavav

minskatandel skulderna har1989jämfört 30 % 1982.Privatbankernas43 % med av
i motsvarande grad.

DAC-statistik 1988biståndet enligt tillODA till u-Iänderna uppgickDet officiella
frånbistånd i-Iänder tillnettoflödet51,3 Det sammanlagdamiljarder dollar. av

transfereringar, uppgickexportkrediter och privataäven inräknaru-Iänder, om man
nettoåterflödeår Samtidigt skedde till Interna-101 miljarder dollar.till ettsamma

räntor och4,3 dollar, medan betalningarvalutafonden, IMF, med miljardertionella av
406nettoflödetfrån 86 dollar. Det totalauppgick till miljarderutdelningar u-länderna av



SOU 199148såledesfrån 1988kapitalresurser fattiga världen uppgick till drygt 11rika till den
bistånd.miljarder femtedel vad definierasdollar, eller omkring somen av som Bilaga 221Tables 1989-1990,l Världsbankens över skulderna, World Debtsenaste rapport

över skuldsituationen i olika länder. Av totalt 111presenterades typologien ny
återfinns statistik är situationen värst i 46utvecklingsländer i Världsbankenssom

följandedjupt Dessa karaktäriserasskuldsatta länder. av
50skuldens andel BNI överstiger %av- 275andel överstiger %skuldens exportenav- 30skuldtjänsten utgör än °o exportenmer av- 20utgör än %räntebetalningarna exporten.mer av- låginkomstländer Serverely27Av de skuldsatta länderna betecknasmest som

tvåfinns 24 Afrika,indebted countries, SlLlC. Av dessa i i Asien ochlow-income ett
återfinns Guinea-programländernai Latinamerika. Bland dessa länder de svenska

19Bissau, Mocambique. Tanzania, Vietnam och Zambia. bland deKenya. mest
klassificering Severely in-skuldtyngda medelinkomstländerna i Världsbankens

ingårSlMlC Nicaragua.debted middle-income countries.
för SlLIC-länderna 107 miljarder 1989,Utlandsskulden till dollar understeg varav

85 långivare.officiella Den faktiskt betalade skuldtjänsten andel% är till som av
Samtidigt förfallnaexportintäkterna har gradvis ökat. ökar den obetalda andelen av

fordringar. innebär skillnaden ökar mellan den teoretiska skuldtjänstenDetta att -nedskrivningarden borde betalas och den faktiskt betalas. Utansom som-många betala sina skulder.kommer länder aldrig kunnaatt
skulderna fattigaste länderna är endast relativt liten del de totalai de aven

34skulderna totala skulden för afrikanskai utvecklingsländerna, exempelvis är den
låginkomstländer skuld. Samtidigt är ofta skuldbördan betydligtmindre än Mexicos

svårtsvårare fattiga lander än i medelin-bära i det enskilda och skuldsatta ettatt
komstland.

ärTio skuldsatta fattiga afrikanska länderna har skulder tiode mest somav
gånger så uppgår till 80 °och skuldtjänst exporten.stora exporten som avsom en

åtstramnings-åtgärder för ochDet länderna vidtar inomhjälper inte vilka ramensom
gårreformprogram. krisen kraft, vilket detDet inte sigatt exportera ur av egen var

biståndsinsatser.målet Obalansernaför kortsiktigt stabiliserande ärursprungliga
djupgåendealltför för kortsiktiga stabiliseringsprogram.kunna klaras medatt

del skulden är till multilaterala institutionerEn komplikation är att storen av
regler varken kan efterskänkaVärldsbanken, IMF, och andra organ enligt sinasom

eller omförhandla fordringar. refinansiering sker inom dessasina All som organ
uppgår 40minskar. Dessa skulder tillinnebär den sammanlagda skulden inteatt ca

% fattiga i Afrika. l vissa enskilda länder är skuldernai de svenska programländerna
85 Uganda 56 °.till multilaterala betydligt högre I Lesotho %, iorgan

låginkomstländerna Afrika helhet skuldbördan iFör i stort settmotsvararsom
några situationenländernas sammanlagda BNI. För svenska programländer är

1988värre. mellan skuld och BNI 4,4 dvs. skulden ärFör Mocambique relationenvar
gånger så Guinea-Bissau Zambia är siffrornaöver fyra BNl. För ochstor som

1988 100likartade, Guinea-Bissau den teoretiska skuldtjänsten överi procent avvar
sådana förhållanden kan inte massivDet är lätt inse underatt attexporten. ens en

någonsin minskat bi-ökning exportinkomsterna leda till skuldavskrivning ochav
ståndsberoende.

3. Effekter skuldkrisenav
fåfå bistånd cmförhandladeEn för för sina skulder iförutsättning ökat ochatt att

stuktu-Parisklubben antagit lMF och Världsbanken godkäntär landet har ettatt av
fåförSAP. är förutsättning ländernaranpassningsprogram Dessa attprogram en

SAP flera länderi bättre makro-ekonomisk EnligtVärldsbanken har lett tillbalans. att
fått ökad kortsiktig stabilitet. Länder harhar. positiv ekonomisk tillväxt och somen

påbörjat omfattande förändringar den ekonomiska politiken haroch nödvändiga av
betalningarna annat än iemellertid ännu inte närmat sig balans i de externaens

undantagsfall.
betalningsförmåga.reformer skuldlands Därige-Lyckade ekonomiska stärker ett

åtnjuter skuldomförhandling.nästa Vinstenlandet mindre lättnader vid attavnom
till inte obetydlig delminska konsumtionen och öka produktionen kommer en

fordringsägarna till godo.
allteftersom dessa blirlMFs förhandlignsstyrka gäldenärerna stärksgentemot

på reformpro-godkännande IMFberoende Parisklubben och dess krav avav av
gårOavsett lMFs reformkrav är motiverade eller ej, det kommaattgrammen. om

ifrån till främja fordrlngsägarnas kortsiktigaorganisationen i hög grad tjänar attatt
intressen i Parisklubben.

407otillräckliga för vändaStrukturanpassningsprogrammen är nödvändiga attmen



åstadkomma långsiktig SOU 1991 48utvecklingen i de fattigaste länderna. För och bärkraf-att en
ocksåtig ekonomisk utvecking krävs ökat resursflöde. skuldavskrivning,ett gynn- Bilaga 221handel, politisk stabilitet i de mottagande länderna, politisk viljasamtsammare en

åstadkommagivarländerna SIDAshos varaktiga lösningar. För ytterligareatt syn-
påpunkter strukturanpassning hänvisas anslagsframställan för 199091.till

Åtgärder för4. minska skuldbördanatt
åtgärderEtt antal har redan vidtagits internationellt och enskilda givarländer förav

minska skuldbördan och dess konsekvenser för fattigaste Sverigeatt de länderna.
föregångsland åtgärderhar varit och fleravarit drivande i de redan harett av som

antagits internationellt.
framgår såSom är dock situationen alarmerande i de värst ländernautsattaovan

långtgående åtgärder åtgärdermycket behövs. Deatt olika vidtagits kanmer som
illustreras komponenterna i det särskilda för de fattiga ochprogrammet mestav

Afrika.skuldsatta länderna i Finansieringen de för 22 länderexternaav resursgapen
1989ingick i i oktober sker enligt följandeprogrammetsom

IDA-finansiering. IMF-finansiering SAFESAF. Samfinansiering. skuldomförhandlingar. återbetalning påBidrag till räntorav. Världsbanksskulder femte dimensionen
Återköp6. kommersiella skulder sjätte dimensionen.av

bestårFinansieringen till hälften omförhandlingarskuldnedskrivningar ellerav
framåtflyttarvilket innebär inbetalningarna i tiden, dels nyfinansiering.att man av

framgångarna nåttsDe största hittills för samlinansieringsåt-har inom olikaramen
frångärder, där additionella medel import- och betalningsbalansstöd bilate-genom

rala givare blivit tillgängliga.
frånBidragen skuldomförhandlingar har beräknats Världsbanken för periodenav

utifrån låntagaremaximalt utnyttjande givare och i varje enskilt land. Det ärett av
sannolikt bidragen kommer bli betydligt lägre eftersom omför-än planeratatt att
handlingar alltid försenas.tenderar att

bistånd frånEtt ökat medlemsstaterna i samband med den nionde IDA-stort
påfyllnaden skulle ha kunnat leda till initiativ beträffande refinansiering ochnya

långaskuldlättnader. Trots och förhandlingarsegdragna blev slutresultatet emeller-
tid klent.

lMF-faciliteterna SAF ESAF guldförsäljningoch har inrättats genom resp. spe-
frånciella utanför fondens ESAFextrabidrag väststaterna medel. inrättades iegna

första hand för skapa refinansiering för förfallna IMF-faciliteterredanatt som
bådeförbörjade bli problem lMF och Det finns dock fortfa-ett stort mottagarna.

frånnettoflöderande Afrika till lMF. ESAFett och har inte lyckatsresurserav
svårigheteröverbrygga haftdetta problem. Flera länder har kunnaatt acceptera

ESAF-faciliteterna påmed deras höga krav konditionalitet. Utnyttjandet därförhar
blivit lägre än planerat.

för återbetalningar påInom den femte dimensionen används dels tidigareramen
IDA-lån från någrabidrag Sverige förgivarländer. och Norge. subventio-samt att

återbetalning Världsbankslånräntekostnader vid med kommersiella räntor.nera av
någraSlutligen accepterade givare vid det SPA-mötet i Paris i oktobersenaste

1989, återköpsjätte finansieringsform infördes, dvs.att kommersiella skulder.en av
ändamål.100 SverigeVärldsbanken har miljoner dollar för detta kommeravsatt

också skuldåterköpbidrag för andra föratt givare deltar och kostnadenge om
återköpen låga. Sådananär aktioner för fleradiskuteras närvarande i länder. Denna

fåstödform kommer dock begränsat värde generellt eftersom de kommersiellaatt
skulderna Afrika utgöri endast 15 % den totala skulden.ca av

Brister i det nuvarande systemet
biståndsinsatserDenstörsta bristen är det saknas finansiering för ökade ochatt mer

långtgående förståelseskuldlättnader. Det saknas politisk vilja och i de största
givarländerna för ökade specifika bidrag för fattigastede ochatt mest utsattage
länderna.

mångaI västländer finns klar motsättning mellan olika ministerier och intres-en
skuldfrågorna.hanterar Finansdepartement och riksbanker harsegrupper som

viktigaste förhandlingar. ofta linan-den rollen i dessa Deras perspektiv är ensidigt
siella. och liten hänsyn till den erfarenhet och kunskap finns de fattigatas som om

408biståndsorganisationer. åtgärderländerna inom Utrikesdepartementet och De som



1991 48SOUutvecklingsprob-första utformade enskilda ländernasvidtas är inte i hand efter de
lem och behov. Bilaga 221för omförhandlingar. Proce-procedurernaEn brist är de nuvarandestorannan

hos mottagarländernaduren är mycket arbetskrävande och binder stora resurser
långa förhandlingsomgångar både samti-för i Paris ide huvudstäderna.och egna

digt resultatet dessa ansträngningar är ytterst magert.som av
förhållandet gäldenär ochnormalisera mellanParisklubben ämnad att envar

Makroekonomisk stabilitet skulledess fordringsägare vid akuta betalningsproblem.
månader12-18 efter förhandlingen. Tvärtemot dettamöjliggöras under perioden om

bestående omförhandlingarna skulle ha varithar sig ochoblanserna visat somvara
gång.engångsföreteelser gång påhar upprepats

omförhandlingar Parisklubben1982och juni 1989skedde 118 iMellan september
omförhand-OECD 53 u-länder. Resultatetfordringsägare i och skuldsattamellan av

framåt följdi tiden kapitaliseras, med de ökarlingarna är skulderna skjuts och attatt
omförhandlingar afrikanska länders skulderi omfattning. En beräkning visar att av

ökat omkring 10miljarder dollar.de medresulterat i att
haromförhandlingsvillkor följde Toronto-överenskommelsenDe mildare som av

små Världsbanken har beräknatmedfört förbättringar för de skuldtyngda länderna.
på medföra1988-1990 skulletillämpning Toronto-villkoren skuldtjänstenatt av

Toronto-överenskommelsen.jämfört med nuvarande villkor.mindre än 5 % lättnad
förhoppning proble-framsteg, har skapat illusoriskblygsamt attett en omsom var

närmat sig lösning.men en
för omförhandla de multilaterala skulderna,Hittills har mycket litet gjorts att som

den femte dimensioneni princip inte är omförhandlingsbara. tgärderna inom s.
nedskrivningar kapital.är ännu mycket begränsade och inrymmer inte av

Lösningar

förSkuldbördan oöverstigligt utvecklingshinder antalligger i dag ett stortett avsom
åtgär-Nuvarandede fattigaste u-länderna, däribland flera svenska programländer.

Ökat biståndotillräckliga.der för minska länders skuldbörda har visat sigdessaatt
för länderomförhandlingar minskar det akuta problemet berördaoch skuldernaav

radikalarestrukturella problem. Det är nödvändigt utarbetalöser inte deras attmen
bärkraftigförutsättning för utvecklinglösningar nödvändig men otillräckligsom en

biståndetockså för skall bliförutsättningi dessa länder. Detta är att meren
meningsfullt.

Målet måste för kraftigt ned densamlad, internationell skrivaattansatsvara en
hårdast Världsbanken inklu-skuldbördan för de drabbade länderna. detotala som

Utgångspunkten måsteSILlC. därvid nedskriv-derar under benämningen attvara
additionella tillutsträckning skall ske med ärningarna i största möjliga resurser som

fallbiståndet. och vid självrisk liksomDetta innebär exportkreditinstitut ytterst,att av
måste kostnaden föri Sverige, företagen själva bära deläven de exporterande en av

påfordringarföretagen ha skrivit ned sinanedskrivning. l praktiken torde redanen
någonvarför officiell nedskrivning knappast skulle innebärade berörda länderna. en

smärtsam förlust för företagen.
för skuldnedskriv-tillföra additionellaAven det visar sig möjligt att resurserom

uppnå omfattande minskning skuldbördantorde orealistisktning det att en avvara
biståndsmedel SlDAs uppfattning är det emellertidutnyttjas. Enligt attutan att

biståndsme-ocksåföredraga kraftfull insats sker med visst utnyttjandeatt ett aven
gång framförför ned fattigaste u-ländernas skulderdel för alla skriva deatt en

tillstånd omfångOm kunde minskasfortsätter. skuldernasalternativet nuvarandeatt
kraftförutsättningar för utvecklingkraftigt, skulle de berörda ländernas av egen

biståndsmedel ändamålför skulle därförförbättras. dettaväsentligen Utnyttjande av
för u-länder. En radikal skuldreduktionsannolikt sig mycket berördavisa gynnsam

fååstadkomma ånyo kreditvärdiga och därmed skulleskulle länderna blevatt
bistånds-på Derasjämbördiga världsmarknaden.möjligheter parteratt agera som

på pessimism i dag kännetecknarberoende skulle minska sikt. Det klimat av som
Afrika, brytas.fattigaste länderna, inte minst i skullediskussionen kring de

svårigheten möjligheterna till lösningSjälvfallet bör förringas vad gällerinte av
med skapaSlDAs uppfattning arbetetdessa komplicerade problem. Det är att att

måste med energi och,förankrade lösningar bedrivasbreda, internationellt stor
frånframför utvecklingsproblem. Ett ökat ochsärskiljas u-ländernas övrigaallt. inte

bistånd måste skuldnedskrivning ocheffektivare i sammanhang somses samma
för skilda myndigheter iofta varit fallet. olika angelägenheterinte, hittillssom som

givarländerna.
internationelltSverige i sin politik ochSIDA det är viktstor attatt egenmenar av

409skuldlättnadsåtgärder för de fattigastekraft fortsätter verka för ytterligaremed all att



påbörjas åtgärder. SOU 199148En för utformau-länderna. beredning bör lämpligt paketatt ett av
För ökad tyngd dessa bör nordisk uppfattning eftersträvas.att ge en gemensam Bilaga 221Bland de förslag följandebör prövas kan nämnassomÖkade såsom förmånligabilaterala skuldlättnader, avskrivningar krediter samtav- lånförnedskrivningar och bättre villkor bilaterala och exportkrediter. En väg vore

fattigasteskriva ned alla de ländernas skulder till IDA-villkoratt exempelvis de
ändå så. påflesta dessa länder kommer aldrig kunna betala än Kravetattav mer

lMFs godkännande u-ländernas föranpassningsprogram villkor skuld-av som
nedskrivning fortfalla.bör
Den administrativa mekansimen för skuldomförhandling förändrasbör radikalt.- förändraEn minimilösning Parisklubbens syfte och arbetsformerattvore genom

engångslösningarskuldomförhandlingarerkänna inte kanatt att utanses som
återkommande inslag i ekonomisk Därmedanpassningsprocess. blir detsom en

skuldfrågornasannolikt rimligt inlemma i det konsultativa givarmö-att system av
byggts Världsbanken för underlätta de skuldtyngda ländernasten attsom upp av

ekonomiska strukturanpassning. framför allt Afrika.i
långivninglMFs bör fondenroll omprövas. En möjlighet upphörde med tillattvore- låginkomstländer, påoch Världsbanken köpte fondens fordringar IDA-att ut

villkor med användning för dessa länder fonden tillgängligainomav resurser
IDA-återflöden. PåSAF ESAF finnesoch med utnyttjande lite längre siktsamt av

engångsföreteelse uteståendegoda skäl IMF-kreditersöka skriva allaatt som av
låginkomstländerna.till Fonden skulle fortfarande kunna arbeta med tekniskt

bistånd till dessa länder IDA.genom
åtgärder måsteKraftfullare än hittills förvidtagas skriva ned skulder tillatt- på låginkomstländerna.Världsbanken kommersiella villkor i Avskrivning av

påfyllnadenskulder IDA-9dessa skulle kunna ske bidrag till tillett extragenom av
storlek omkring 3 miljarder dollar.en av

Aven andra multilaterala kreditinstitut, exempelvis Afrikanska utvecklingsban-- måste lån pårefinansieraken. tidigare givits kommersiella villkor. Dettasom
på från Sådanaberor i hög grad bidrag delägare i i-länderna. additionella bidrag

förbättringartorde i sin beroende kvalitativa i bankens ledarskap ochtur vara av
åstadkomma sådanaMöjligheter förbättringarverksamhet. bör prövas.att

biståndetSärskild vikt bör inom det reguljära ägnas stöd till de skuldtyngda- förmåga effektivtländernas administrativa hantera sina skulder.att
föreslårMot denna bakgrund SIDA

regeringen utvecklar den svenska skuldstrategin för de fattigaste ochatt mest
skuldsatta länderna,
målsättningen sådan uppnåför strategi skall väsentligtatt atten vara gynnsam-

villkor än de gäller enligt Tornonto-överenskommelsen,med pröv-mare som
ning de förslag angivits,av som ovan
utgångspunkten uppnå långsiktigt hållbarför strategin skallatt attvara en

på påutveckling längre sikt och inte endast inriktas kortsiktig stabilitet i
berörda länder,

samråddetta arbete i största möjliga utsträckning bedrivas övrigaskall i medatt
nordiska länder.

Beslut denna skrivelse har fattats generaldirektör efterundertecknadom av
samråd påSIDAs 16 februarimed styrelse den 1990 föredragning avdelningsdi-av
rektören Bo Westman i närvaro avdelningschefen Johan Holmberg.av

Carl Tham

Bo Westman
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48SOU 1991Citat intervjuundersökningen enskildaomur
Bilaga 222biståndmultilateraltorganisationer och

uppfattning bildFöljande intervjuundersökningen god dencitat en av somur ger
både seminariediskussionen förmedlar.intervjuerna och

bistånd övernationellt samarbete viktigMultilateralt är bra, principen attom
frågan tveksamheten.bevara till eventuellt samarbete ökarnär det kommermen om

policy-frågor,åt infrastrukturellaMellanstatliga ska ägna sig samordning,organ
försiktigaE0. däremot, bör med siginsatser. Enskilda organisationer attvara ge

på på gräsrotsnivå, riskerar förlorabedrivsarbete än det attannat annars mansom
Förhållandet elefantens.flesta. ochsin särart, hävdar de liknar myrans

innebäraSamtidigt tider utmaningar bordehävdar andra ochatt nyanya nya
också för enskilda organisationer, Ett organi-arbetsformer och relationer parnya

bistånd.på multilateraltän glänt för samarbete medsationer öppnar dörren mer
såfår skynda snabbtMen finns viss försiktighet. Man inte attäven hos dessa en

påarbetet fältet kommer i kläm.
ocksågenomgående kunnahos E0 är i större utsträckningEn önskan att

föremålpåverka biståndsorgan. Världsbanksgruppenmellanstatliga Inte minst är
genomgående införför E0s tvekan sig isynpunkter. Men lika är dessa att ettge

påverka. för detta saknas, hävdarDen nödvändiga kompetensenarbete med att
E0 försökasamverkan med andraMöjligen kan tänka sig attman. genomman

sådanbygga kompetens.upp en
förtroende för regeringensflesta E0 finnas ganskaHos de verkar det stortett

målbistånd. E0 och regeringen förefaller ha likartadehandläggning multilateraltav
biståndet.för Därför för E0 förmodligen inte heller lika angelägetär det svenska att

mångapåverka organisationerna det är förmed de mellanstatligaochvara som
NGOS.andra länders

såvälrelativt bild de mellanstat-Svenska enskilda organisationer har en vag av
Några fåutvecklingsarbete. känner emellertid tillliga organisationerna derassom av

det väl.
bland svenska enskilda organi-Sammanfattningsvis kan säga intressetattman
lågt. fåtalbiståndet E0 ärför är ganska Bland litetsationer det multilaterala ett

lågprioriterade.bistånd många, relativtkontakterna med multilateralt men
deFramför internationella paraplyorganisationer ochallt de E0 saknarsom egna

någon förfrågor samhällssektor är emellertid öppnainom speciellarbetar medsom
påpå fältetSamverkan dels direkt samarbetesamarbete olika sätt. kan ske genom

också flera E0 slutermellanstatliga organisationer. Det kan dels skemed attgenom
påverka organen.sig för de mellanstatligaattsamman
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Sammanfattning

uppgift för rättfär-främsta internationella arbetaSveriges är att en ny
dig ekonomisk världsordning.

förVi internationella arbetar u-ländernas rättstärka debör grupper som
Sydkommissionensjälvständig utveckling, UNCTAD,till etc.en ex.

för agerande rörandebörUtrikesdepartementet Sverigesansvaret
för Finansdeparte-och u-landspolicy, ställetVärldsbanksgruppen IMFs i

mentet.
syfteFN-konferens ändrabör till IMFsiSverige initiativet attta en

stadga.
sig själva hotas,möjlighet utveckla och deras oberoendeU-ländernas att

illasitter i skuldfállan. Världsbanken uppmuntradeså länge de genom-en
petrodol-låntagning, placera överskottettänkt det svårtnär att avvar

lars.
ska konsekvensernabör arbeta för VärldsbankenSverige sintaatt av

fordringar de fattiga länderna.lättsinniga utlåning och skriva påav
SverigebiståndsorganBistånd Världsbankens IDA tycks gå trögt.genom

i Riksbanken Förmiljarder reserverade IDA. Dethar 3 kronornära mot-
för sjuanslag år.svarar

bör delta påfyllningar i stället påSverige i i IDAinte utan satsa mernya
flyktingbistånd,särskilt kvinnobistánd,egentliga UNDPdet FN, t.ex.

katastrotbistând och UNICEF.
andel biståndet de multilateralabörSverige viainte störrege en av

frånvi omfördela till Världsbanken,stället FN-organenI börorganen.
inklusive IDA, och IMF.

Världsbanken och kräverstrukturanpassningsprogram IMFDe avsom
biståndspolitiska mål.skuldsatta u-länder, förenliga med Sverigesinteär

kontraproduktiva talarSynsätt och metoder ävenär om man numera
miljö.fattigdomsbekämpning ochvackert om

från beroendet Världsban-bör alltså avlänka biståndspolicyvårVi av
ken och IMF.

valutafonden tagitInternationellaolyckligt Världsbanken ochDet är att
ledningen biståndet i världen.över av

återfår ledande roll detbör verka för närSverige FN-organen sinatt
gäller bistånds-policy.

Världsbanken.ska behöva samordna medITC inte sig
hos för policyarbete.10. Resurser UD

följaDärtill särskilt iutsedda UD bör ansvaret attpersoner noga
från multilateralautvecklingen till regeringen de däroch rapportera organ

bidragsgivarna. arbetaSverige Dessa börär bland de största personer
fortid tillräckligtlängre och ha mycketmed attresursersamma organ en

Förändringarna i WHOpolicy-arbetet. alarmerandekunna påverka De
föranledamaste svenska åtgärder.
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Varför visar den regeringensvenska undfallenhetså IMF ochmotstor
Världsbanken och okritiskt medicinbeska u-ländernadenaccepterar nu

svälja formåste lån Skulle intedu byta läkare du bara blevatt nya om
sjukare medicineringen Citat i SIDA RAPPORT 589trots

Självfallet uppfinnagår befria fattigastedet metod de ländernaatt atten
från förloradederas skulder 1987 internationella aktiemarknadenden
flera dag Afrikasgånger på helaän skuld.mer en

Utveckling rörelse iär uppstår det land utvecklas.en som som
Sydkommissionens Challenge the Southrapport to

Utvecklingssamarbetet för ekonomisk världsordningen ny
Kommittén sig multibiståndskommittén,kallar Sverigesdet är ut-men
vecklingssamarbete vi i uppgifthar över.att se

Samarbetspolitiken inte förränhar lyckats biståndet avskaffas, vil-kan
ket kan ske alla länder har sin försörjning.när grepp om

Multibiståndskommittén enig målsättning skiljerär denna sig iom men
bedömningen Sverige till förverkligandet.hur bäst ska medverkaav

kommer härefter skriva jagJag MBK multibiståndskom-näratt menar
mitténs majoritet.

viktigaste Sverige i internationellaDet kan enligtgöra sammanhang är,
min mening, för skuldavskrivning for fattigaarbeta länder ochatt en ny,
rättfärdig ekonomisk världsordning. Därmed ställning för majorite-tar

befolkning.världensten av
Vi får inte orättfárdiga spelregler, tilläven de hävdasacceptera om av

övermäktiga intressen.synes
tragisktDet Sverige bundit sin policy i relationerna tillär att numera

tillu-länderna Världsbanken VB internationella valutafondenoch IMF.
VB dominerasoch IMF i-länder intressentänker på ochmestav som egna

inte sköter sina iåtaganden FN.som ens
frågaDet och skär maktpolitik.är om ren

framhållerMBK det viktigt i-länderna sin tillväxt förär ökaratt att att
få sälja avsnittu-länderna ska 2.1. något djupt osympatisktDet är imer

ekonomisk världsordning hävdar fete bli fetare forden måsteatt atten som
falladet ska till fattige.smulor denmer

Sverige traditionhar betonat till självbestämmandesmå rättstatersav
och frihet enligtutvecklas värderingar. Vi stödde u-ländernasatt egna

förkamp ekonomisk världsordning för u-länderna skulle kunnaatten ny
frånfrigöra sig den koloniala näringslivsstrukturen, rättvist förbetalt

sina råvaror och tillgång till for sina industriprodukter.världsmarknaden
Vi chockerades Världsbankens valutafondensoch Internationella över-av
förmynderi.

Många inspirerades tanken små och u-länder skulle kunnaatt staterav
sigsluta tilloch bygga alternativ USAs Sovjets maktsfårer.ochettsamman

forI stället värld några dominerar utnyttjarochsupercentraen av som
periferin skulle vi bygga värld tillmånga samarbetarcentraen av som
ömsesidig glädje och underordning. föroch I ställetöver- 413nytta, utan att



SOU 199148tillrikedomen sippra ned derika rikare skulleoch räkna meddegöra att
nerifrån upp.ville stödja utveckling ochfattiga, man en
biståndskoordineringsig skulle kunnainte tänka1984 kunde UD att

genomförandedirekt villkoras till makroe-biståndinnebära svensktatt av
stabiliseringspolitiskaingående stand-bykonomiska reformer av-ex. av

tal med IMF.
skullei-världen insåg u-ländernastarkast ochOPECNär attvar som

sinaför få prissig bättre påfölja och slutakunna exemplet attsamman
utfästelser ekono-gick i med på långtgåenderåvaror, FN om en nyman

u-ländernashandelsorgan står påvärldsordning. UNCTAD, detmisk som
förpådrivande iSverige arbetetsida, framträdande roll ochspelade varen

u-ländernas rätt.
intresset föri-världeninflytande minskat, harOPECsSedan atttappat

utnyttjar sitt och beta-rättvisare villkor. I-ländema övertagu-ländernage
protektionismen. U-länderför höjer och ökarlar allt råvaror, räntansämre

fånågraensidigt beroendekolonialtidensedan är exporteraattavsom
mycket hårt.råvaror, har drabbats

förhål-Sveriges inställning.förändrades De1980-talet ocksåPå slutet av
plötsligt nöd-ansågskritiserat hos VB och IMFvi och bekämpatlanden

realistiskt räknaintebeklagliga. det ärvändiga, låt MBK atttror attvara
för Sverigeför tala skaekonomisk världsordning. ställetImed att atten ny
till lindraambitionen sökasig endastspelregelema, sträckersöka ändra att

ingetMBK harför fattigaste det onda spelet.dekonsekvenserna attav
till och lMFs bedöm-Sverige blivit bundet VBsalltmerinvända mot att

integrering igäller,inte självbestämmande,ningar. detDär är utansom
regeringarna ställarikas villkor påoch kravvärldsmarknaden på de att

tillräntebetalningar på lån deekonomi kan skötalandets så att manom
betänkan-Resursflödetfmansinstituten. gårinternationella somnumera,

från till inte Deti-länderna, tvärtom.redovisar i kapitel u-ländernadet
likna ny-kolonialism.börjar

utvecklingssamar-vi iviktigaste insatsen kan göra vårtdenJag attanser
världsordning.rättfårdig ekonomiskförarbetabete är att en ny,

frånVärldsbankenför Sveriges relationer medöverfördes1988 ansvaret
bistånds-policy,Samtidigt ändrades vårtill finansdepartementet.utrikes-

viabiståndmultilaterala gådelen vårtvi låter denså störstaatt avnumera
Vi också u-länderna görabiståndsorgan nödgarVärldsbankens IDA. att

med IMF.upp
förslag tillfebruari 1990 medtill regeringen den 28i brevSIDA säger ett

fattigaste skuldsatta ländernaskuldstrategi för och svårastdesvensken
nuvarandeskuldproblemet och deuppfattningEnligt SIDAs utgör

oöverstigligtiomförhandlingar skulderna de närmasteformerna för ettav
fattigaste länderna. Det ökadekonstruktiv utveckling i dehinder för en

sidan tillföljderna, å andravisserligen mildra lederbiståndsflödet kan men
svårigheterna klarabiståndsberoende.blirländer alltmerdessa attatt

iomförhandlingarnapersonalkrävandetids- ochskuldtjänsten och de tar
finns inom berördakapacitetbegränsadedel denanspråk stor somaven

förutsät-effektivt biståndfmansministerier centralbanker. Ettochländers
föreslår sådanaSIDA 414för mildra skuldproblemen.radikala insatser attter



initiativ SOU 199148i skrivelse, inriktningdenna med på långtgående svensken mer
skuldstrategi för fattigastede och länderna. Bland SIDAsmest utsatta
förslag omprövningmärks roll. Omförhandlingarna,IMFs sägeren av
SIDA alltså, kräver mycket tillu-länderna och leder ytterstresurser av

framtidenresultat. Skulderna skjuts på kapitaliseras följdoch medmagra
i omfattning.de ökar En beräkning visar omförhandlingaratt att av

afrikanska länders skulder i ökatresultera de med omkring 10 miljarderatt
dollar.

Som kommittén anför i bildades förkap 71 1944 tillIMF seatt att
inte sinmedlemsländerna växelkurspolitik olikaoch slags betal-genom

ningsrestriktioner hämmar eller snedvrider världshandeln.
kunde aldrig varit meningen dikteraDet IMF skulle u-ländernas helaatt

ekonomiska utvecklingspolitik, dessa blivit misshandladenär den eko-av
nomiska världsordning ensidigt rikade länderna. IMF hårdärsom gynnar

fattiga i betalningsbalanssvårigheterländer artig USA,mot motmen som
har världens underskott.största

föreslårSIDA i sitt citerade till regeringenbrev IMFs roll skaattovan
omprövas.

Jag anser
Sveriges främsta internationella uppgift förarbeta rättfär-är att en ny

dig ekonomisk världsordning.
för Sveriges iAnsvaret agerande hela Världsbanksgruppen församt
förIMFs överföras frånu-länderna bör finansdepartementet tillprogram

utrikesdepartementet.
Sverige initiativetbör till FN-konferens för ompröva IMFsta atten

roll.

Skuldkrisens orsaker lika bankernasmycket behov penningplaceringav
på lån.u-ländernas kravsom

SIDA i sinklar bedömningär orsakat skuldkrisen. sittIav vem som ovan
citerade tillbrev regeringen skriver man

Bakgrunden till skuldkrisu-ländernas kraftiga oljeprisökningarnaär de
197374 och vilka medförde197980, betydande betalningsbalansöver-
skott i OPEC-länderna. Följden blev överskott så kallade petrodollarett av
i internationella finansielladet tillDessa lånades mycketsystemet. ut
förmånliga villkor tillräckligoch kreditgranskning. finansiellaI deutan
institutionerna, Världsbanken, låntagning.uppmuntrades u-ländernasa
Som resultat amerikanska finanspolitiken höjdesden realade räntornaav
till 7 10 i början 1980-talet. Samtidigt dollarkursen. Skuldtjän-stegav-

ökade radikalt.sten
internationella lågkonjunkturenDen 1981-82 bidrog till minskad efter-

frågan på många u-länders exportprodukter. Priserna på de råvaror ärsom
för flertaletavgörande u-landsekonomier har sedan dess ellerstagnerat

fallit på världsmarknaden. - - -
interna framförBland orsaker märks oförsiktig ekonomisk poli-allt en

tik. Anpassning till de alltför flerachockerna skedde långsamt, 415externa



48SOU 1991betalningsbalansen.iunderskottför täckafortsatte lånaländer storaatt att
n

allvarligaaldrig någrabehöver görabankmednågotDet är osunt somen
risker.inte någraprojekt, därför deprövningar tarattav

lättsinnigasittkonsekvensernaVärldsbanken måsteJag taatt avanser
intelån. Deticke räntabla äravskriva fordringarna påutlånande och
tillför betala lånenåt svångremmenfattiga behöva drarimligt ska attatt

rika
få tillgångmöjligheterbankensskulledetta attArgumentet attmot vara
kanske deminska. Detdärmed skullevärldsmarknadenbilligatill lån på

i sammanhanget.mindre olyckatycker ärskuldtyngda länderna en
rika ländernakosta dekommerstatliga garantier lämnatsDe att ensom

iandra kanalerbiståndnaturligarekanske detdel och göra att genomge
fortsättningen. intemedlemsländer drab-fattigaändras såStadgan bör att
bas.

Jag anser
såför ändrar stadgani VärldsbankenSverige arbeta attbör4. att man

projekt ochräntablautlåning till ickesinfår konsekvensernabanken ta av
fordringar.skriva sådanaav

policyVärldsbankensinte följaSverige bör

dessasalltsåkommeru-ländernamaktVärldsbankens utökade över av
inte kundeskuldomförhandlingar. u-ländernaNärförbankenberoende av

internationellai detbefarade sammanbrottsina skulder ochbetala ettman
i skuld-U-länderVärldsbanken.ochaktiverades lMFfinansiella systemet,

villkor. lönsammavissa Dessa ärskuldomförhandlingar påerbjödsfállan
skuldbörda växer.u-ländernasför medanbanken,

förmånligatill lånanvändsvinst,medVärldsbanken går genomsom
lånakankonsolidera banken såtillochtill u-länderna attlDA, att man

policy.dominerar bankensUSApenningmarknad.fördelaktigt på världens
biståndsor-svältföder FNsmedanhär,gärnaI-länderna satsar manpengar

gan.
till påkostadelöner FN-organen,har högre änVB gott pengarom
expertis. 1990till sig världensalltill knytakonferenser och attrapporter,

betalar.rekordvinst. U-ländernaredovisade VB en
dominerakommitoch IMFskuldkrisen alltså VBharoch med attI

i världen.for utvecklingssamarbetetpolicyn
förmånligare lån,tilltillgångomförhandlade ochfå sina skulderFör att

suveränitet,inskränkning i sinlångtgåendetvingas u-länderna acceptera
SAP,strukturanpassningsprogramdärigenom de måste anta somatt s.

nedskärningarinnebärDessaoch IMF konstruerat.Världsbanken program
avskaffande jord-tullsänkning,devalveringar,offentligai sektorn,den av

avsalugrödorsatsning påför import,brukssubventioner, gränseröppna
etc.

fältet märkt hurpåfrån biståndsarbetareotaligaVittnesbörden är som
4l6Sverige Kyrkornasharfattiga i u-länderna. Idrabbat dehårt dessa program



u-for och Lutherhjälpen publicerat värdefullt material. SOUDet har 199148särskiltm
blivit försvårare kvinnorna beräknas förstå 80 % familjenssom av
uppehälle i Afrika.

Tvärtemot vad MBK anför finns det tyder på Världs-rapporter attsom
banken och IMF också ineffektivaär biståndsorgan också utifrån sina egna
syften.

Vid konsultativt formöte Ugandaett december 1989 uttryckte Sveriges
samtidigt hanrepresentant, meddelade vi miljoner50 till iattsom ger

betalningsbalansstöd en viss för den låga utbetalningstakten betal-oro av
ningsbalansstöd Världsbanken.genom

Vid konferens kritiserades de metoder varmed VB ochsamma IMF
lindrasöker sina strukturanpassningsprograms effekter på utsatta grupper.

Sverige stöder massivt diverse faciliteter VB och IMF hittar på, dsom v
billiga forlån olika sociala I förställets stärka landetsattprogram.

ioffentliga sektor, bygger vi parallella skolsystem, sjukvárdssystemupp etc.
Storbritannien och USA välkomnade PAPSCA förvarnadet ex, men
dualism om inte siktpå integrerades iprogrammet de etablerade
undervisnings- och hälsosystemen.

Det går också långsamt slussa över till deatt behövande via IDA.pengar
Karlis Goppers isäger version sin studie för multibiståndskommitténen av

multibi-bistånd utkast sid 12, i det han citerar Westmanom
Vår erfarenhet nämligen utbetalningarnaär inom IDAsatt egna pro-

och de andra länder samjinansierar medgram harIDAprogram som
långsammare utbetalningstakt de skerän bilateralt. Biståndsom genom
VB och IMF tycks omväg, dessutom vigör underordnarvara atten som oss
deras villkor i stället för själva komma överensatt med landet.

Den biståndsbudgetensvenska har reservationer vilkastora delvis kan
förklaras den långsamma utbetalningstakten. De miljardernäraav tre som
finns i vår riksbank förreserverade IDA, kan rimligen föruttryckettvara
denna ineffektivitet.

Jag anser
Sverige intebör delta i påfyllnad tillnästa IDA. Vi bör i stället öka

tillstödet FNs biståndsorgan och stärka vårt samarbete medegna u-
länderna i deras organisationer.egna

Sverige bör inte utöka andelen bistånd via de multilaterala organen.

Är strukturanpassningsprogrammen på rätt väg

Det erkänns allmänt de strukturanpassningsprogramatt SAP på-som
tvingats skuldtyngda u-länder smärtsammaär för de svagaste grupperna.
Många också de motverkar sina syftenatt och intede syftar tillanser att
den utveckling, u-länderna önskar.som

Även Världsbanken exellerar i självkritik och beskriver i detalj vad ex.
Tanzania fåtthar igenomgå för lyda deras krav.att

Men har det inte blivit bättre nu
MBK litar till Världsbankens material när på flera ställeneget 417man

14 11-0631



199148SOUkritiker och ärsinasig efter attVärldsbanken rättathävdar manatt nu
UNICEF.UNDP ochECA,väsentligt med bådesamstämmig i allt

ochför påståendendessaunderlagklentfinns mycketdetJag attanser
förhoppningar.

demuppenbarligen hos mångaviljanfinns godaVisserligen den somav
MångaVärldsbankensförpolicy-rapporterskriver vackra sompengar.

blirintentioner, detgodaocksåsäkertbanken, harinomarbetar mermen
ochförverkligarverklighet. Depraktiskordvackra än programmensom

kunska-adekvatainte denregeringarna, harfattigamed deunderhandlar
utveckling.konstruktivfolket iförmodelleneller rätta att enengagerapen

stödja demokra-föri ställetteoretiserandesig åt attIMFVB och ägnar en
engagerat.folketutveckling där ärorganisation, dtisk s env

försvå-fortfarandestrukturanpassningsprogrammentyder påMycket att
naturligtvis inte ärdeländerna, ävenfattigasteiutvecklingen de omrar
inte fungerar.medicinsvårigheterna. De ärtillorsakenenda somen

harFacewith HumanDevelopmentEnligt UNICEFs rapport a
länderflesta afrikanskained deinvesteringarna gåttochBNP somo. m.

SAP.gjort upp om
med blVärldsbanken,knutits -till representanterNGC-grupp,En asom

i sininte ordenOxfam, skräderbrittiskaoch detVärldsrådfrån Kyrkornas
kritik.

Adjustmentutvärderingsrapportoch UNDPssig VBsFörlitande på
länderdeMBK19805, hävdarCountries in the attin AfricanGrowthand

andra.utvecklats bättre äntillämpat SAP harsom
själva.afrikanernabestridsDetta av

Afrika,utvecklingsstrategier föralternativakonferens1990 hölls omen
Bevenden23alternativ, IFAA,för afrikanskaInstitutetanordnad av

Storbritannien.6BH,London NlStreet,
vidräk-svidandesig tillformarfor ChangeCoalitionRapporten en

Adedeji,AdebayoAfrika.överförmynderi överoch IMFsVBning med
förordi sittskriverECA,afrikakommissionför FNsexekutivsekreterare

strukturanpassningsprogramoch IMFsVärldsbankenstill rapporten, att
failure. Rapportendisastrouskatastrofalt misslyckandesigvisat ettvara

Adjustment and1989och UNDPsVärldsbankens rapportbeskriver hur
verklighetsför-allvarligin l980s, ärCountries theAfricaninGrowth en

struktur-hävdassid därof reality, 47, närdistortion attfalskning a gross
i Afrika.åstadkommit tillväxtvarit ochlyckadeanpassningsprogrammen

iprofessorn47fsid. harChangeCoalition forI rapportsamma
erfarenhetenanalyseratfrån Nigeria, närmareOnimodeekonomi, Bade

SAP.pågåendefrån de nu
bytesbalan-förbättrasyftade tillStrukturanpassningsprogrammen att

realistiskåstadkommainflationen ochkontrolleraöka enexporten,sen,
betal-ländersafrikanskaflestauppfyllts.inte DeSyftena harvalutakurs.

inteexportinkomsterna, harsärskiltförsämrats,harningsbalans exporten,
inte balanserats.valutakursenminskat ochinteInflationen harförbättrats.

Ävenoch SAPs.devalveringarförstörtsvaluta harinhemska-vår av
misslyckats.kriterier har dessasyften ochsinautifrån programegna

418framAfrika harlagtalternativvidare hur allabeskriverRapporten som



bemötts påkostade från SOU 199148Världsbanken, där sigsägerrapporterav man vara
överens afrikanerna.med

AAF-SAP afrikanska alternativ till SAP är exempel påett ett program
enhälligt antagits FNs generalforsamling, d.v. enhälligt medsom av s.

undantag USA, dominerar Världsbanken. AAF-SAP uttryckli-ärav som
alternativ till SAP och skiljer sig huvudsakligen från VBs policy iett detgen

vill ha självständighet regionaloch inteatt nationellman mer mer
självförsörjning särskilt när det gäller livsmedel. Vidare vill koncen-man

sig investeringar förpå ökad, uthållig produktiontrera välfárdspo-och en
litik. MBK AAF-SAP i väsentligtallt sammanfalleratt med VBsanser
policy. inteJag finnsdet förbelägg detta och afrikanerna självaattanser
förnekar harmonin å det bestämdaste.

Mary Turok beskriver på sid. ff. i127 Coalition for Change hur
kvinnorna drabbats SAP. Kvinnor måste arbeta hårdare,ännu utanav
betalt för familjens uppehälle och barnen, särskilt flickorna, hinner inte
i skolan. Neddragningen i de offentliga tjänsterna inneburithar sämre
hälsovård, vaccinationsprogrammen inställts ochatt spädbarnsdödlig-att
heten gått igen. Sjukdomar WHO trodde hade harutrotatsupp som

igen.uppträtt Dödligheten i barnsbörd till30 200är gånger högre iän
industriländerna.

Liberaliseringen handeln har inte hjälpt landsbygdens kvinnor. Deav
tvingas producera avsalugröda betalning och hinner inte sinmedutan egen
odling till husbehov. film frånEn SIDA Man Made Disaster visar
exempel på hur kvinnorna far illa SAP.av

När multibiståndskommittén besökte Uganda fick vi erfara vilka pro-
blem nedskärningar i offentligaden sektorn fortfarande innebär. Desom
offentliganställda intehar råd leva på sin lön, tvingas tjänaatt utan pengar
på Korruptionsätt. blir svår undvika.annat att

En underlagsrapport till Nordiskadet FN-projektet Financing the
Multilateral System, motviljauttrycker Världsbankens ökandestor mot
betoning ändamål inte traditionellastämmer med nordiska priori-av som
teringar. främjarVB i-länderna u-ländemas intressenän i sina hårdamer

forceradeoch påtryckningar för strukturanpassningsprogram och svep-
policy-reformer,ande vars konsekvenser varken banken eller dess lånta-
förstår till fullo. Fattigdomsbekämpning och människo-orienteradgare

utveckling retorik, inteär praktik.
januariI år konferenshölls ii Addis afrikanskaAbeba med ekonomeren
forskare,och OAUsunder och ECAs ledning. Man hävdade Världsban-att

ken lånat sina kritikers språk och påstår är Vi haröverens.attnu man
emellertid uppmärksammat, denna synbara samstämmighet inteatt sträc-

sigker så långt förverkligar imålen praktiken.att man
Konferensen sinauppmande regeringar säga de Världsbankenatt upp av

och IMF påtvingade SAP och LTPS långtidsprogram. Man VBuppmanar
och IMF respektera ländernas oberoende och välja sinatt rätt att egen
utvecklingsväg, bygger på människocentrerad utveckling och regi-som en
onalt samarbete. förfäradMan vidär tanken på generation SAPen ny
trots det katastrofala misslyckandet med de pågående SAPs, byggersom

felaktigpå diagnos problemen.en 419av



SOU 199148för Policy,avdelningen inom Världsbanken Re-Beatrice frånBuyck
januari skrivitAffairs i i år, PM,External har, ocksåsearch and en

för institutionellanvändning tekniskt biståndangående bankens ut-av
fattigaidé.god Deveckling. något MBKDetta är anser vara ensom

sinför klaraskolning i Världsbankens tänkesättbehövaländerna attanses
ekonomi.

förmedlasanvändbar kunskapMen detär somen
idé tekniskt biståndvidräkning med VBssvidandePMen utgör omen

utvecklingför institutionell
bilaterala. vill intedyrareVärldsbanksprojekt många U-ländernaär än

Banken borde slutainte området.hjälp och banken kanha denna sorts
med konstaterandetbistånd. Men PMen slutardettalämna attsorts
Förändringar isig bankenseftersom orealistiskt någradet väntaär att

vissa förslaglånepolitik praktik, honresursallokering och så lämnaroch
förbättra situationen.kundesom

inteTillståndet i världen 1991 harInstituteWorld Watch rapport om
miljöområdet. sid.förändringar Påför påtill Världsbankensmycket övers

imiljö inte placerade såarbetar medde är165 säger att personer somman
fattar avgörande lånebesluten.beslutshierarkin med och dede äratt

tvivel Världsbankensför mina påfå räcka belysaexempelDessa attatt
förtill u-länderna.policy så deoch IMFs ändrats är nyttaattnu

ekonometriska och VB tyckertekniska modeller IMFDe attomsom
Onimodefunnit Badevi undersökt och oanvändbara, sägermed harleka

i Coalition for Change.sid. 49på

mål och IMFbiståndspolitiska uppfylls inte VBVåra av
bistånds-främjarstrukturanpassningsprogrammen våraMBK hävdar att

uppfattning.politiska mål. Jag är motsattav
kvinnorIevnadsnivå. för särskilt och barnde fattigas BevisenHöjd att

förfår arbeta ännumånga. Dedrabbats hårt är attmerprogrammenav
förjorden odlasmark, den bästalivnära sig lägre lön och närpå sämre upp

efter arbetarFlickorna småsyskonen närmåsteexpongrödor. mammase
inte gratis.Skolundervisningen längrehinner inte i skolan. ärgåoch

dragits in, vilketMatsubventionerna drabbatskurits ned.Hälsovården har
fattiga i städerna.de

flesta länderi AfrikaResurstillväxt. har ökad BNP, deNågra länder men
efter-Investeringarna har många gångerantagit SAP har sänkt BNP.som

resurstillväxt kommerdomineratSkuldtjänsten har översatts. somen
fortfarandei praktiken bytesbalansHuvudinriktningentillgodo. ärlandet

skuldtjänst.och
inte hävdar dennaEkonomisk och social Jag någonutjämning. atttror

främjas.
självständighet. resurstillväxtoch politisk MBK hävdarEkonomisk att

inte till självständighetfrämjats ledertillväxtdendetta, sorts sommenger
intevärldsekonomi dentill beroendestörreutan svaga.som gynnarenav

konditionaliteten hot deras suverä-själva ärU-länderna ett motattanser
420nitet.



soUDemokratisk samhällsutveckling. Hur ska regering 199148kunna få folketsen
stöd, tvingasnär höja matpriserna för fattigade i städerna, skära nedman
den offentliga sektorn och åt budgeten Hur ska kunnastrama byggaman

demokrati fokets stödutanen
hushållningFramsynt med och miljön inaturresurser motta-omsorg om

garländer. Jag har uppehållit mig vid Världsbankens policy-verksamhet
och inte berört det tekniska bistånd förVB investeringar. oftaDettager ger
miljöstörande resultat. Det dammbygget i Narmada, Indien,stora är ett

Tiotusentalsexempel. människor tvingas flytta. Världsbankens storskaliga
projekt miljön. Också här har retoriken inteutarmar ändrats mycketmen

imärks verkligheten. Av VBs 6000 anställda arbetar 100 med miljö, men
fårde föga inflytande praktiken.över MBK nämner exempel påettsom

VBs miljösatsning, forplan tropiskt skogsbruk. Denna fåtthar allvarligen
kritik World Watch Institute för avverkningsintressena påatta av gynna
miljöns och ursprungsbefolkningarnas bekostnad.

Jag anser
Sverige ska frigöra sin biståndspolicy från beroendet Världsbankenav

och IMF.
Vi bör stärka u-ländernas för strukturomvandling påegna program en

deras villkor.egna

Alternativa förslag

Länder sedan kolonialtiden alltförär beroende visssom att exporteraav en
fåråvara, hjälpmåste sigskydda världsmarknaden, foratt kunnamot att

bygga differentierat näringsliv. Regionaltett samarbete blir vä-upp mer
sentligt. Om inte folket kan blir all utveckling omöjlig. Det ärengageras,
u-ländernas utvecklingsplaner Sverige fastabör på.taegna

Syd-kommissionen framförde i Challenge the Southrapport toen
många förslag till hur u-länderna själva skulle kunna itu sinmedta
utveckling fickde chans befrias från skuldfállan och frånattom en
beroendet världsekonomin. rikaDe ländernas anti-inflationspolitik harav
bidragit till sänka råvarupriserna till den lägsta nivån sedan 1930-talet.att

Eftersom internationelladen omgivningen fientlig,är skriver Syd-
kommissionen, solidaritetär mellan Syd-länderna nödvändig.

Frågan inteär ekonomiska anpassningsprogram behövs hur deutanom
utformas. Världsbankens olämpligt.är U-länderna betalar 40recept nära
miljarder dollar år i skuld-transfereringar till i-länderna. Världs-nettoper
banken tjänar bra på u-länderna. UNCTAD för u-ländernas talan. Struk-

förändrasmåste offentligaså denturerna sektorns resurs-genererandeatt
kapacitet stärks, skattesystemet förbättras stabiloch miljö skapas dären
den privata sektorn kan spela sin roll i enlighet med landets prioriteringar.

villMan arbeta för snabb och uthållig ekonomisk tillväxt socialmeden
rättvisa, modernisering folkens kultur inteoch imiterarsom passar
rikemans-vanorna. Modern, demokratisk med mänskliga rättigheter.stat
Mobilisering folkets lokala, finansiella och mänskliga Bland-av 421resurser.



199148SOUkvinnornasmarknadsekonomi. Synliggörför nyliberalekonomi i stället
arbetsinsatser.

för detjordbruk i ställetinför organisktmiljöförstöringen,Bemästra
befolkningensviktigast allt,OchDiversifierakemikalietunga. exporten. av

till stånd.utveckling ska kommaviktigast Förär att enengagemang
biståndspolitiskamed vårahelt stämmersådanaDet är program som

internationella fora.stödjas i olikaoch börmål som
i detSyd-kommissionens förslag sägerrefererar del attMBK menaven

tillställning dem. Jagfor vårt mandatinte ligger inom att ta anserramen
multilateralaidéer i detstödjaväsentligt u-ländernasdet är attatt egna

uppfyllas.biståndspolitiska mål skavårautvecklingssamarbetet om

I TC

därtill°o ochfinansiering 30svenskandelhar störstDet FN-organ ensom
dotterorganisation till bådeCenter,International Tradechef,svensk är en

infor hjälpasmåskaliga projektsigITC åtUNCTAD.GATT och ägnar att
utredning funge-enligti-landsmarknaden och haru-landsprodukter på en

framgångsrikt.mycketrat
därtill märkligtsigansluterredovisar dettaMBK ett resonemangmen

motiverar detochsamordning Världsbankenmedkräver bättreenman
ekonomiska politiki denledhandelsfrämjande bör ettmed ettatt somses

stödja ITChelhjärtatfortsättaSverige börföra. Jagland bör attattanser
för hävdatillräckligt underlagkommitténinte har attoch tycker att

reformer.behovet av
livsmedels-flyktingorganisationerna,UNICEF,UNIFEM,UNDP med
för svensktområdensärskilt angelägnakatastroibiståndbiståndet och är

bistånd.
får dominera.utvecklingenikvinnornas rollviktigtSärskilt detär att

policyerfarenhetenochkompetensenbredainom FN denDet är avsom
själva kanalltsådominerar ochu-ländernafinns. härför utveckling Det är

folkefter värderingar. U-ländernasutvecklingfram hållbararbeta egnaen
demokratisk värld harmajoriteten i världen. Iöverväldigandedenutgör en

kanmajoritet. Omdominerainte minoritet styrrätt att pengarnaenen
demokrati.inte tala omman

Jag anser
roll detåterfår sin ledande närförSverige verka FN-organenbör att

biståndspolicy.gäller
Världsbanken.sig medinte behöva samordnaITC ska

i UDResursbasen

ibiståndsgivaredominerandemed NordentillsammansSverige är en
jag inte dettafrån MBKTill skillnadbiståndsorgan. attflera FNs anserav

visärskilt berättigatdärmed ocksåvi stöd. Det är atthindrar ökar vårtatt
422sitt och lämnarför fler länder ettsammanhang arbetari alla taratt ansvar



större bidrag till FN. Samtidigt borde SOUsystematiskt 199148använda vårmer
dominans i de där har ekonomiskt inflytande till förastortorgan att
världens majoritets, fattigas,de talan.

I världshälsoorganisationen, WHO, viär bidragsgivare.näst störstaex.
I Dag Hammarskjöldstiftelsens tidskriftsenaste numret Developmentav
Dialogue, slår larm utvecklingen. Förre WHO-chefen Mahlers finaman om

för basläkemedel och primärsjukvård har byttsprogram ut motnu en ny
policy läkemedelsjättarnas behov marknader deänsom mer gynnar av
fattiga i u-länderna. Barnmatsfabrikanternas förening fåtthar status som
NGO hos WHO och befarar bröstmjölksersättning kommerattman att
marknadsföras igen i fattigaockså länder, där det inte finns rent vatten.ens
Enligt uppgift har den chef samarbetat med Mahler i WHOs AIDS-som

islutat Det särskilt tillär dettaprotest. Sverigesprogram program som
WHO-anslag går.

Därtill särskilt utsedda i fårUD bör följa utveck-ansvaret attpersoner
lingen och till regeringen multilateralade där Sverigerapportera om organ

blandär de bidragsgivarna.största
Dessa bör få arbeta med längre tid och hapersoner samma organ en

tillräckligt mycket för kunna påverka policy-arbetet. De alar-attresurser
merande förändringarna i WHO måste föranleda svenska åtgärder.

Jag anser
10. Därtill särskilt utvalda i UD bör få personligt attpersoner ansvar

följa de FN-organ har andel finansiering.svenskstorsom en

423



199148SOULitteratur

redovisasurvalmaterial,omfattande ettpåbyggerBetänkandet ett varur
isärstudiernatill vissafogadereferenslistor ärioch denedan avsom

delspublikationer,återkommandeantalförtecknas3. Först ettAnnex
allmännafölja denvillför denintressekansådana somavvarasom
områden,angränsandeochbiståndetsmultilateralautvecklingen på det

Däref-betänkandet.ibehandlatsorganisationerforårsrapporterdels som
fleravilka utgörFN-projektetsNordiska rapporter,följer titlarna på avter

litteraturför-huvuddelenbetänkandet. Itillkomplementvärdefullt avett
indirektdirekt ellermaterial medövrigtslutligenredovisasteckningen

betänkandet.anknytning till
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